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 دي مثرة جهدي ......ـأه

 مة ونور عليهاـديت الطاهرة...... ألف رحـإىل روح ج

 إىل من تقف الكلمات عاجزة على شكرمها

 حفظهما هللا وأطال يف عمرمها ......الوالدين الكرميني

  . ...الكرمية.. أسريتإىل 

 .عبد الرحـمن وآدم سلسبيل أشواقأبنائي و  زوجي

 خايل العزيز.دعمه وفضله أبدا إىل من ال أنسى 

 إىل إخويت وأخوايت ومجيع أهلي وأحبائي.

 إىل كل من مجعتين هبم األقدار يف رحاب العلم.

 



 شكر وتقدير
 

نا بنعمة ، الذي أكرماحلمد هلل محدا طيبا مباركا يليق جبالل وجهه وعظيم سلطانه يف األرض والسماء
  اإلسالم ويسر لنا سبيل العلم، فله احلمد حىت يرضى وله احلمد بعد الرضى.

علمني وسيد خري املوالصالة والسالم على من ال نبيه بعده سيدان ونبينا حممد صلى هللا عليه وسلم 
 وبعد:البشرية األمجعني 

على  ديحاج صحراوي محو املشرف األستاذ الدكتور  األستاذإىل  أبمسى عبارات الشكر والعرفانأتوجه 
 .ه، فجزاه هللا عنا خري اجلزاءتصويباتو  هوتوجيهات همالحظات

وتقييم  ععلى قبوهلم مناقشة هذا املوضو  أعضاء جلنة املناقشةإىل السادة  ابلشكر اجلزيلأتقدم مث 
 جوانبه.

ن جامعة م خالد السواعي، األستاذ يوسفي امياناألستاذة  إىل أبمسى آايت الشكر والتقديركما أتوجه 
 .األردن على املساعدة والتحفيز

از هذا يف اجنكما ال يفوتين يف هذا املقام إال وأن أشكر كل من قدم يل يد العون من قريب أو بعيد 
  .العمل



 املقدمة
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 متهيد
 وظائفهاو تعددت خالهلا أشكاهلا  ،خمتلفةود منذ نشأهتا بعدة مراحل اترخيية وتطورات فكرية مرت النق 

ومقياس للقيمة يتم هبا تسعري السلع املعامالت  إبمتامتؤديها يف االقتصاد، كواسيط يف التبادل تسمح اليت اسااسية األ
قياس للمدفوعات اآلجلة تعمل على معاجلة املبادالت وم واخلدمات، وكمخزن للقيمة كوهنا أصل كامل السيولة

 أداة هامة قابلة للقياس ومعربة عن األاسعار والديونواعتربت ابلقبول العام يف التداول  حظيتفالتجارية اآلجلة، 
ملستوى العام تأثريها يف ال تعاظم دورها يف النشاط االقتصاديكما يتم هبا إمتام املبادالت وتسوية االلتزامات،  
قتصاد وأداة دافعة لعجلة اال يقوم عليهاركيزة أاسااسية متثل  تأصبحذ إ لألاسعار ومستوايت اإلنتاج واالاستهالك،

 .التنمية
وحتليل املواضيع اليت حتويها من قبل  ،تزايد االهتمام بدرااستها ومدى أتثريها على النشاط االقتصاديف

 أحدلعر  والطل  عليها والتوانن يف السو  النقدي الذي يعترب اب ا تعلقمخاصة  ،الداراسني يف االقتصاد
من  إصدارهاكمية النقود اليت يتم املعرو  النقدي   ميثليث ح التوانانت املسامهة يف حتقيق االاستقرار االقتصادي.

الطل   ماأ ،النقديةاسة السيا دواتأب همقدار  ويتم التحكم يفدي االقتصالتسيري النشاط  ،قبل السلطات النقدية
يف ورغبتهم  الوحدات االقتصادية، كونه يرتبط بسلوك ويقع خارج اسيطرهتايتميز ابالاستقاللية عنها فعلى النقود 

 غري أن هذا السلوك واقع حتت أتثريلقاء حتقيق العوائد،  أو التنانل عنها مقابل حيانة أصول بديلةالسيولة  حيانة
الطل   حجمتقدير التحكم فيها ومن مث إمكانية دف هب ،للتعرف عليهانقدية دة متغريات تسعى السلطات الع

تحقيق التوانن النقدي وكبح االضطراابت ب وتسمحاالقتصادي  لوضعل الئمةمكمية من النقود   صدارإل ،النقدي
 اليت قد حتدث نتيجة لزايدة الطل  أو العر  النقدي. ،النقدية

اليت شغلت حيزا هاما من الدرااسة والتحليل يف  اهلامة املواضيعمن موضوع الطل  على النقود ان كهلذا  
يف  ااسة االقتصاديةيواضعي السالباحثني و من قبل  املستمر ابالهتمام حيظىهذا املوضوع واليزال  ،النظرايت النقدية

راسم املعامل ح بيسموااستقراريتها التقدير الدقيق لدالة الطل  على النقود وهذا ألن ، الدول املتقدمة والنامية
اهلدف النهائي  خيدمالفعالة القادرة على حتقيق اهلدف الواسيط )اجملاميع النقدية(، الذي األاسااسية للسيااسة النقدية 

 )الدخل احلقيقي( ومن مث حتقيق االاستقرار االقتصادي.

نايدة ها من وما متخض عنومع التطورات االقتصادية املعاصرة اليت شهدها العامل يف العديد من النواحي 
ااستجابة  األكثرالقطاع املايل من القطاعات كان   .من االنفتاح واملنافسة الرتابط واندماج االقتصادايت مع مزيد

مالحمها يف جمموعة من التحوالت  أهمواليت متثلت  ،تغريات العاملية خاصة العوملة املالية وتداعياهتالوأتثرا هبذه ا
يف صدارهتا االجتاه املتزايد حنو حترير النشاط املايل  كانتف، لية واملصرفية العامليةساحة املااجلذرية اليت شهدهتا ال
والعراقيل والضوابط املفروضة عليه من قبل الدولة، واليت أطلق عليه بسيااسة الكبح املايل، هذه واملصريف من القيود 

قدرته على ااستقطاب املدخرات املالية وأضعفت من  ،السيااسة اليت أدخلت القطاع املايل إىل دائرة من االنغال 
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، كما تسببت يف هشاشته وختلفه وجعله جمرد هيكل يفتقد إىل ملشاريع املنتجة واملولدة للثروةوتوجيهها حنو متويل ا
 االاستقاللية يف مماراسة نشاطه املايل وعدمي الكفاءة والفعالية يف األداء.

االقتصاديني على العديد من حس  رأي والسبيل الوحيد احلل األمثل اسيااسة التحرير املايل  اعتربتهلذا 
ما أثبتت التجارب بعد خاصة يؤدي دورا فعاال يف االقتصاد  وجعله القطاع املايل لتطويررأاسهم ماكينون وشاو، 

ومن بينها العديد من الدول  ابدرتيف الرفع من معدل النمو االقتصادي، وألجل ذلك  جناحها ومسامهتهامدى 
حيث كانت  ،وإلغاء القيود العديد من اإلصالحات املالية اليت محلت بني طياهتا مفهوم التحرر ىل تطبيقإاجلزائر 
االقتصادية متدهورة نتيجة اسيااسة الكبح املايل املنتهجة يف ظل نظام التخطيط املركزي وما جنم عنها من  األوضاع
تطبيق  االصالحية، فتضمنت هذه الربامج خاصة بصفة عامة وعلى القطاع املايل بصفة اسلبية على االقتصاد آاثر

يساهم يواك  التطورات احلاصلة و عله قطاعا حيواي وفعاال جل ،القطاع املايل بتحريرعدة آليات وإجراءات تسمح 
 .يف الرفع من معدل النمو االقتصادي

ختلق بيئة  ،خلارجيالتحوالت والتطورات اليت تفرنها اسيااسة التحرير املايل على املستوى الداخلي أو اإن 
ري نظرهتا للنقود يغالقتصادية يف طلبها على النقود، من خالل تعلى اسلوك الوحدات ا تؤثر تتضمن متغريات خمتلفة
، وهذا ما كان اسب  تزايد االهتمام بدرااسة هذه الدالة وفحصها املستمر يف السنوات ورغبتها يف حيانة السيولة

 األخرية.

 إشكالية البحث أوال:
 منوذجهذا املدخل حول املوضوع حناول إبران السؤال اجلوهري لإلشكالية اليت اسوف يتم درااستها وفق  بعد     

   والذي ميكن طرحه ابلصيغة التالية:قيااسي، 
 سياسة التحرير املايل املنتهجة يف اجلزائر على سلوك الطلب على النقود؟ إىل أي مدى أثرت        

 التالية: الفرعية الدرااسة نستعني بطرح األاسئلةلإلجابة على اإلشكالية حمل و
 وحترير القطاع املايل؟ اسيااسة الكبحللتخلص من  املستخدمة من طرف الدولة اآللياتهي  ما .1

 ما هو واقع اسلوك الطل  على النقود يف اجلزائر يف ظل اسيااسة الكبح املايل؟ .2

 ؟ا على النقودطلبهيف  الوحدات االقتصاديةكيف يؤثر التحرير املايل على اسلوك  .3
 دالة الطل  على النقود؟ يفاملنتهجة من قبل اجلزائر أثرت اإلجراءات التحررية  هل .4

 فرضيات البحث اثنيا:
 وملعاجلة جوان  املوضوع نقوم بوضع الفرضيات التالية:

 متيز الطل  النقدي اجلزائري يف ظل اسيااسة الكبح املايل ابالرتفاع نتيجة القيود والعراقيل؛-1
 ؛الطل  على النقود يف اجلزائر يف ظل اسيااسة التحرير املايل للدخل احلقيقي علىمرتفع ثري معنوي هناك أت -2
 يؤثر اسعر الفائدة على الطل  النقدي يف اجلزائر بعد حتريره أتثري ضعيف؛ -3
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 على النقود؛ غيري اسلوك الوحدات االقتصادية يف طلبهات إىل يف اجلزائرصرف ال راسعيؤدي حترير  -4

يف ضعيف لكنه إجيايب أتثريا  كمية النقود املطلوبةعلى  املايل  رالناتج عن اسيااسة التحرياملايل ر تطو ال يؤثر -5
 .اجلزائر

 أمهية البحث اثلثا:
 ربن أمهية املوضوع يف العناصر التالية:ت    

املؤاسسة لنظرية  1973يف اسنة  E-Shawو  Mackinnon: مهية األعمال اليت قام هبا كل منأ .1
 واملسامهة إاسهاما رئيسيا يف إعادة صياغة دالة الطل  على النقود لتتالءم مع وضعية اقتصاد التحرير املايل

 انمي يتميز بضعف هياكله املالية وختلف نظامه املصريف وعدم تنوع وتطور األدوات املالية؛ 

ومتعددة يساعد التحرير املايل على ترابط واندماج االقتصادايت ومن مثة نايدة التكتالت اإلقليمية  .2
 األطراف؛

االهتمام املتزايد ابلتحرر املايل من قبل الدول النامية والدول العربية وكذا اجلزائر خالل العقدين األخريين  .3
من القرن املاضي، انطالقا من الدور املهم الذي يلعبه القطاع املايل يف تعزيز النمو االقتصادي املتوانن 

 واملستدام.

ود يف اجلزائر واختبار مدى ااستقرارها يف ظل اسيااسة التحرير املايل هبدف أمهية دالة الطل  على النق .4
 صياغة اسيااسة نقدية فعالة.

 البحثأهداف رابعا: 
 أنمل من خالل هذه الدرااسة إىل حتقيق األهداف التالية:      
اسة التحرير معرفة خمتلف اخلطوات اليت اتبعتها اجلزائر من أجل التخلي عن اسيااسة الكبح املايل وتبين اسيا .1

 املايل؛

 تفحص إجراءات اسيااسة التحرير املايل اليت طبقتها اجلزائر وتقييم جتربتها يف هذا اجملال؛ .2

 االطالع على واقع الطل  على النقود يف اجلزائر يف ظل اسيااسة الكبح املايل؛ .3
 اسي؛يف اجلزائر ببناء منوذج قياقياس أثر اسيااسة التحرير املايل على اسلوك الطل  على النقود  .4

 اسيااسة التحرير املايل.يف ظل ا ري املتغريات احملددة لدالة الطل  على النقود األكثر أتث الوقوف .5

 املنهج املستخدمخامسا: 
وذلك من  التحليلي املنهج الوصفينستخدم  نا اسوففإن ،الذي حنن بصدد درااسته عطبيعة املوضو ل نظرا        

كما اسنعرج   ،ملتغريات اليت حتدده على ضوء النظرايت االقتصاديةخالل وصف وحتليل ظاهرة الطل  على النقود وا
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واملكااس  واملخاطر  اوإجراءات تطبيقه ا، من خالل التطر  إىل مفهومهوصف وحتليل اسيااسة التحرير املايل إىل
 املتوقعة نتيجة تطبيق هذه السيااسة ورأي االقتصاديني يف ذلك والشروط األاسااسية لنجاح هذه السيااسة.

كتقنية كمية   اسيتم اعتماد املنهج التجرييب اباستخدام األاسالي  الرايضية واإلحصائية للقياس االقتصاديوكما 
 النقود.على الطل  على  التحرير املايللقياس أثر 

 سادسا: احلدود املكانية والزمانية للبحث:
اسة ترتكز على قياس أثر وذلك من منطلق أن الدرااملكاين للدرااسة يف االقتصاد اجلزائري،  اإلطارتمثل ي 

للموضوع فتمتد خالل جمال نمين من أما احلدود الزمانية التحرير املايل على اسلوك الطل  النقدي يف اجلزائر، 
بناء منوذج قيااسي ألثر التحرير املايل على الطل  على ، وذلك من منطلق أن الدرااسة تتمثل يف (1990-2015)

والذي تضمن اسيااسة التحرير  1990تطبيق قانون النقد والقر  بداية توافق الفرتة اليت هي اجلزائر، و  النقود يف
 املايل. 

 الدراسات السابقة : بعاسا
إضافة إىل املزيد من الدرااسات املوثقة يف الكت ، اجملالت العلمية، املؤمترات والندوات اليت تناولت موضوع        

 كر من بينها:التحرير املايل، مت االعتماد على بعض الدرااسات نذ 

الطلب على النقود يف ظل سياسات التحرير املايل دراسة تطبيقية على ، أمحد رامي إمساعيل فودة دراسة (1
معهد البحوث والدراسات االفريقية قسم السياسة منشورة(  )غري أطروحة دكتوراه، 1986دولة نيجرياي منذ 

 .2013، مصر ،القاهرةجامعة  ،واالقتصاد

( اباستخدام 2009-1980لدرااسة إىل تقدير دالة الطل  على النقود يف نيجرياي خالل الفرتة )تطرقت هذه ا    
املتغريات املؤثرة على دالة الطل  على النقود ومدى التكامل املشرتك ومنوذج تصحيح اخلطأ، هبدف حتديد 

ر املايل مل تنال من ااستقرار ، وخلصت الدرااسة إىل أن اسيااسة التحريااستقرارها الختيار السيااسة النقدية املنااسبة
العالقة بني النقود واملتغريات االقتصادية الكلية )الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي، اسعر الصرف احلقيقي، اسعر 
الفائدة على اإليداع(. وابلتايل إمكانية اعتماد السلطات النقدية على االاستهداف النقدي كأداة لتحقيق األهداف 

  النهائية. 

وسف عبد اخلالق، االستثمار وحمدداته يف ظل التحرير املايل، دراسة عينة من الدول العربية يف شذى ي (2
 .2008، أطروحة دكتوراه غري منشورة، اجلامعة األردنية، األردن، 2003-1993الفرتة 

والعام خالل تناولت هذه الدرااسة األاثر املرتتبة عن تبين اسيااسات التحرير املايل على كل من االاستثمار اخلاص 
، وذلك يف عينة من الدول العربية اشتملت على مخس دول عربية متقاربة إىل حد ما 2003-1993الفرتة الزمنية 
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يف الظروف االقتصادية وهي األردن، مصر، املغرب، تونس، لبنان، حيث مت ااستخدام منوذج قيااسي ببياانت 
ضافة إىل متغري مقطعية نمنية تضمن أهم حمددات االاستثمار اخلاص والعام، انطالقا من النظرايت االقتصادية ابإل

التحرير املايل واملتمثل يف حترير اسعر الفائدة وحترير حساب رأس املال وحترير البورصة، وتوصلت الدرااسة إىل وجود 
مؤشر التحرير املايل وكل من االاستثمار اخلاص والعام، أي أن تطبيق اسيااسات التحرير املايل يف عالقة اسلبية بني 

  استثمار الكلي بشقيه اخلاص والعام.دول العينة يؤدي إىل اخنفا  اال

 (3   Ilene garble، assessing the impact of financial liberalization on stock market 

volatility in selected developing countries ،journal of development studies، vol.31 issue 

6,1995. 

املايل على التذبذب يف أاسوا  األاسهم يف دول انمية خمتارة حيث مت التحرير  أثرتطرقت هذه الدرااسة إىل     
وتوصلت الدرااسة إىل أن  خمتارة،على عينة من دول أمريكا الالتينية ودول أاسيوية  data panel ااستخدام أاسلوب

الفلبني فوجد هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني التحرير املايل والتذبذب يف األاسوا  املختارة إال أن األرجنتني 
 إحصائية.أن العالقة ليست هلا معنوية 

4) Robert Decle and Mohamoud Pradhan، Financial liberalisation and money demand 

in Asean countries: implications for monetary policy، International Monetary Fund، 
March 1999. 

 إندونيسيار اسو  املال والتحرير املايل على الطل  على النقود يف كل من تطرقت هذه الورقة إىل أثر تطو     
، هبدف تفعيل السيااسة النقدية كون هذه األخرية مبنية على هدف 1980منذ بداية  واتيالند واسنغافورةوماليزاي 

 إىل عدم ااستقرار نقدي متمثل يف ااستقرار الطل  على النقود وإمكانية التوقع به. إال أن النتائج التطبيقية تشري
خاصة دول آاسيا اليت خضعت إىل إصالحات مالية  والتضخم،التفاعل بني النمو النقدي والنشاط االقتصادي 

 وااسعة. 

5) Christopher Blevins and others، Financial liberalisation and money demand in Peru: 

implication for monetary policy، intereconomics, march / april, 1999. 

فحصت هذه الورقة األثر الذي حيدثه التحرير املايل على الطل  على األرصدة احلقيقية يف دولة البريو       
كان هذا نتيجة السيااسات االقتصادية اباستخدام منوذج التكامل املشرتك،  ونتائجه على السيااسة النقدية وذلك 
االاستقرار االقتصادي والتطور املستمر طبقت دولة  وهبدف حتقيق، 1980اليت طبقت خالل النصف الثاين من 

البريو اسيااسة التحرير املايل، فتوصلت الدرااسة إىل أن للتحرير املايل دور يف حتقيق النمو االقتصادي وأن 
اإلصالحات املالية اليت مت تطبيقها أدت إىل تغريات يف االحتفاظ ابلنقود حنو بدائل أخرى خاصة العمالت 

أدى تطور النظام املايل إىل جو من املنافسة بتكلفة معامالت منخفضة وأنواع جديدة من  1991جنبية، ومنذ األ
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بسرعة  األصول املالية مكنت الوحدات االقتصادية من تسوية ممتلكاهتم النقدية احلاضرة إىل مستوايت مرغوبة 
نايدة نسبة االدخارات احمللية من خالل  كبرية، ابإلضافة إىل ظهور مستثمرين جدد والذين كان هلم دور يف

 ااستعمال أصول مالية طويلة املدى.

6) Ali Ataullah and authers, Financial liberalization and bank efficiency : a comparative 

analysis of India and Pakistan, applied Economics, Vol.36 Issue 17, 2004.   

، حيث 1998-1988اسة تقييم أثر التحرير املايل على كفاءة أداء البنوك خالل الفرتة من تناولت هذه الدرا    
متيزت هذه املرحلة بتغريات كبرية يف الصناعة املصرفية واليت كانت نتاج التحرير املايل يف ابكستان واهلند، وتوصلت 

وصلت إىل أن التحرير املايل أدت إىل كما ت  ،1995الدرااسة إىل أن التحسن يف كفاءة أداء البنوك بدأ يف العام 
 حتسني كفاءة البنوك يف ابكستان أكثر من اهلند.

7) Erisah Arican, Relation between financial liberalization and foreign currency crises 

in turkey: an application in term of foreign currency crises (1990-2004), journal of 

American academy of business, vol7, no2, 2005. 

تناولت هذه الورقة العالقة بني التحرير املايل وحدوث أنمات العمالت األجنبية يف تركيا من خالل ااستخدام   
وهذا ألن االقتصاد األردين أصبح أكثرة حسااسية أمام أنمة العمالت  (2004-1990)منوذج التباين خالل الفرتة 

 يجة حترير االقتصادايت العاملية ونقص حجم املدخرات والرتاكم الرأمسايل.األجنبية نت

8) Nizar El-isa, the Effects of financial liberalisation on monetary policy and the money 

Multiplier, the Jordanian case, 2007. 

النقدية وأدواهتا أوال واملضاعف النقدي اثنيا نظراي أتثريات التحرير املايل على السيااسة تناولت هذه الدرااسة      
وعمليا، وهذا ابالاستفادة من جتربة األردن يف هذا اجملال من خالل متابعة ومقارنة التطورات اليت حصلت يف الفرتة 
 يف اليت اسبقت التحرير املايل ابلفرتة اليت تلته، وتوصلت الدرااسة إىل أن هناك تعمق يف القطاع املايل واملصريف

األنشطة االقتصادية وأن هناك ارتفاع يف حصة القطاع اخلاص من جمموع االئتمان احمللي، ابإلضافة إىل منو واسائل 
الدفع وارتفاع حجم االئتمان احمللي الكلي مبعدالت متميزة، كما توصلت إىل أن األردن حققت جناح إىل حد كبري 

مع تغري  1Mومفهومه الضيق  2Mر  النقود مبفهومه الوااسع يف تنفيذ برانمج التحرير املايل، كذلك ارتفاع ع
 تركيبتهما وتغري اسرعة دوران النقود.

9) Younes Zouhar and Abderrahman Kacemi، Financial liberalisation and money 

demand in Morocco، working paper no.389, 2008. 

تطرقت هذه الدرااسة إىل التحرير املايل والطل  على النقود يف املغرب هبدف اكتشاف أثر اإلصالحات     
على الطل  على النقود يف املغرب، وتوصلت إىل أنه املتعاقبة للقطاع املايل اليت انطلقت منذ أوائل التسعينات 

اتج احمللي اإلمجايل ومعدل الفائدة على توجد عالقة على املدى الطويل بني الطل  احلقيقي على النقود والن
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كما توصلت إىل أن هناك ندرة يف األدوات املالية اليت ميكن ااستخدامها    ،أذوانت اخلزانة و الودائع االدخارية
البديلة ال يزال يف كبديل عن النقود مما يشري إىل نقدية االقتصاد وأن التقدم التكنولوجي وتطوير األدوات املالية 

من الناتج احمللي اإلمجايل مما يعين أن االقتصاد  ابملائة 0.5مثلت عمليات االئتمان  2005ملبكرة، ويف اسنة مرحلته ا
 يعتمد بشدة على النقد كواسيلة دفع.

10) Haroon  Sarwar and others, Stability of money demand function in pakistan, 

Economic and Business Review, vol 15, no 3, 2013    

 

، من منطلق الدور اهلام الذي تؤديه هذه الدالة تناولت هذه الدرااسة ااستقرارية دالة الطل  على النقود يف ابكستان
احلايل، حيث  أعقاب التطور الذي عرفه االقتصاد احمللي والعاملي خاصة يف ظليف صياغة ووضع السيااسة النقدية، 

قت تقنيات االقتصاد القيااسي لتقدير العالقة طويلة األجل وقصرية ااستخدمت الدرااسة بياانت اسالاسل نمنية وطب
األجل للطل  على النقود، ومت ااستخدام اجملاميع النقدية الرمسية الثالثة بغر  احلصول على اجملموع الذي ميثل 

 نقدية.عالقة الطل  على النقود األكثر ااستقرارا، واليت ميكن أن تزود مبؤشرات صحيحة يف تشكيل السيااسة ال
هو أفضل جمموع الذي يزود بدالة الطل  على  2Mولقد توصلت الدرااسة إىل أن اجملموع النقدي ابملفهوم الوااسع 

، حيث يرتبط الطل  على النقود بعالقة طردية ابلدخل احلقيقي وبعالقة عكسية النقود املستقرة يف ابكستان
ات املالية هلا دور يف تفسري الطل  على النقود وضرورة بتكلفة الفرصة البديلة، كما أظهرت النتائج أن االبتكار 

 االنتباه لذلك عند صياغة السيااسة النقدية.

 ما مييز دراستنا عن الدراسات السابقة:: اثمنا
واليت هلا عالقة ابملوضوع، ركزت على جان  من املوضوع مت االطالع عليها  معظم الدرااسات اليت

على السيااسة النقدية أو  أثر التحرير املايل يل على النمو االقتصادي، أوفبعضها تطر  إىل أثر التحرير املا
االاستثمار، والبعض اآلخر من الدرااسة تناول ااستقرارية دالة الطل  على النقود وحماولة تقديرها اباستخدام مناذج 

 قيااسية خمتلفة.
طل  على النقود حماولني قياس األثر الذي أما درااستنا فقد مت ربط بني متغري التحرير املايل كمفهوم حديث ودالة ال

وذلك هبدف التوصل إىل دالة الطل  على النقود حيدثه التحرير املايل على اسلوك الطل  النقدي يف اجلزائر، 
ميكن االاستناد عليها يف صياغة السيااسة النقدية، خاصة وأهنا دالة مرتبطة بسلوك األفراد الذي يتغري ستقرة م

 وهوحرير املايل عن الت متغري يعرب إبدراجطورات والتغريات اليت يعرفها االقتصاد، ولقد كان اباستمرار نتيجة الت
بعد  على دالة الطل  على النقودابإلضافة االطالع على مدى أتثري اسعر الفائدة واسعر الصرف التطور املايل 

 .، وهذا ما تنفرد به درااستناحتريرمها
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 :حمتوايت الدراسة :اتسعا
 ،نظرايت الطل  على النقود اإلشكالية حمل الدرااسة اسوف خنصص الفصل األول إىل درااسة إلجابة علىبغية ا    

التطورات إىل الكينزية النقدية النظرية  مثالكالاسيكية  النقدية وذلك وفق اسيا  نمين مرت  انطالقا من النظرية
القطاع املايل من لفصل الثاين اسوف يتم تناول ايف  أما. النقدية املعاصرةالالحقة هلا وأخريا درااسته حس  النظرية 

، نتطر  فيه إىل ماهية القطاع املايل وأمهيته يف االقتصاد مث نعرج إىل مفهوم اسيااسة الكبح إىل ضرورة التحرير
روط اسيااسة الكبح املايل ونتائجها السلبية على القطاع املايل، إىل التحرير املايل ومربراته ونتائجه املتوقعة وخماطره وش

حتليل نظري الثالث إىل الفصل  التطر  يف. ليتم جناحه من املتطلبات األولية وتسلل واسرعة إجراءات تطبيقه
لسيااسة التحرير املايل يف اجلزائر وحناول التعرف من خالله على واقع القطاع املايل اجلزائري خالل فرتة التخطيط 

لنتطر  بعدها إىل إجراءات  ،كمرحلة أوليةتها الدولة اجلزائرية  املركزي مث نعرج إىل اإلصالحات املالية اليت انتهج
التحرير  درااسة قيااسية ألثرأما الفصل الرابع اسوف خيصص إىل  .اسيااسة التحرير املايل املعتمدة يف اجلزائر وتقييمها

تغريات احملددة امل ثربناء منوذج يسمح ابلقياس الكمي ألوذلك من خالل يف اجلزائر املايل على الطل  على النقود 
  للطل  النقدي يف اجلزائر يف ظل اسيااسة التحرير املايل. 
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 متهيد
تصييييبدي  اليت اسييييت ولى على اهتكبري يف ا د اادب بى ا   املواضيييي  يعترب الطلب على النقود من بني أهم  

مهم د معبدل   تغاومرسييم معبا الايي بسيي  النقدي  الفعبل  د سييبسيي   ااقبعدة ال لكونه ميثل، من الزمن ولفرتة طويل 
ليت تنبولته ابلدراس  االنقدي  تعددى النظرايى  يفكبار ا  تصبدي،  وابلتبيل عنصر مابهم د ا ستقر ن النقدي ز التوا

بغ يي  التعكف ه ييه و ييديييد الييدواه  الكييبمنيي  اليت تقح وراا طلييب الولييداى ا  تصييييييييييييييييبدييي  للنقود  وهيي ا ،والت ل ييل
ه   لفرتة لول مبالفكر الايييييبتد د تل  اابختالف   ل لهب اختلحل ث ، واملتغااى اليت تفاييييير سيييييلويفهب د لل 

ا  تصييبدي دون  تاييكب بتايي ا الن ييب ، هكن النظري  الكالسيي ك   اليت اعتربى النقود ل بدي  النقود ومدى أمه تهب
، إىل النظري  بني ااطراف على أهنب أداة وسيييييييي ط  للت بدل تاييييييييكب   بري املعبمالىيقتصيييييييير دورهب  أن تؤثر ه ه، وأن

كخزن للق ك ، يف  ا  تصييييييبدي من خالل ابرسييييييتهب لوي ف  أخرى وه  اليت اعتربهتب أن هلب أتثا د الن ييييييب الك نزي  
 . أصل يف ق   ااصولالنظري  احلديث  اليت اعتربى النقود على أهنب  وصو  إىل

أراا  أيخ  من جمكل مفهوري الطلب على النقود بتعدد مفهوري النقود وويبتفهب، هل اتعدد  ،وعلى ه ا ااسيييييييييييييييب 
ب د ه ا حنبول اسييييييييييييييتعراضييييييييييييييه مرى بعدة تطوراى متتبل   ى الطلب على النقودالكتبب وال بلثني على أن نظراي

 أربع  م بلث. وال ي  اكنبه إىلالفصل على لاب تعب  هب الزمين 
 .للطلب على النقود الكالس ك  النقدي  النظري   :املبحث األول
 .على النقود الك نزي  للطلبالنقدي  لنظري  ا: املبحث الثاين

 .للنظري  الك نزي  النكبلج احلديث  :املبحث الثالث
 . للطلب على النقود النظري  النقدي  املعبصرة :املبحث الرابع
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  للطلب على النقودالمبحث األول: النظرية النقدية الكالسيكية 
شكل  بزهتب د ل (مؤسابىو ميثل الطلب على النقود يفك   النقود اليت ترغب الولداى ا  تصبدي  )أهراد 

يني،  من ا  تصيييييييبداملدار  على يد الكثامن العديد  عربه ا املفهوري النقدي عدة تطوراى  شيييييييهدولقد  .1سيييييييبتل
على  هكل اهتكبمبنصييب جمالعوامل احملددة لق ك  النقود، هعلى  تهدراسييد ال ي ريفز لت ل ل الكالسيي ك  اب وال داي 

تت دد   كتهب ط قب للكك   املعروضيييييييي  منهب شيييييييي هنب د  ،أن النقود سييييييييلع  مبدي  من منطلف ي جبنب العرض النقد
 يف داة وسييييييي ط  د الت بدل  وه  ،د ا  تصيييييييبد وي ف  والدة النقود تؤديأن  هرتضايفكب   ،2لل  شييييييي ن أي سيييييييلع 

 ،ض ا يفتنبزدون أن تكون  لغر  نقلهب للق م املت بدل  بني ااهرادمن خالل  تايكب ابحلصيول على الايل  واادمبى
بدي  املؤثرة النقود ضييييييكن املتغااى ا  تصيييييي وا يدمجالداترة النقدي   عنترة احلق ق   الدا هصييييييل   هقدللجبنب إىل 

احلق ق    سييييييتبر هف   ته ا وانبسييييييوى  أن تكون تتوسييييييع هقع عكل بى ال    وال ييييييراا و  تعدو ،على الن ييييييب 
 . 3للن ب  ا  تصبدي اب يف د حب بدهب

لنقود ابلو وف لى اع ل لهب للطلب إىل التطرق  حنبول ،عل هب الت ل ل الكالسييي ك ومن ه ه ا هرتاضيييبى اليت بين 
ل يي  ا سييييييييييييييتعييبنيي  اعييبدليي  الت ييبدل يفيي داة  ل انطال ييب من النظرييي  الكك يي  و  ولليي  ،على ااهكييبر اليت جييبا عييب دعييبهتييب

 .يفبمربدج  ص غ بمث نظري  اارصدة النقدي  احلبضرة وا ستعبن   ،ل رلهب
 

 للنقودالكمية  ةالنظري وفقواستنباط محدداته الطلب على النقود مفهوم  تحليلألول: االمطلب 
بديني د الفكر الكالس ك  يهرى د يفتبابى ا  تص الدعبتم ااسبس  النظري  الكك   للنقود إلدى  تعد

 ،هبد ااتوى يفك ت  ك  النقود تت د نتقوري على م دأ أسبس  مفبده أ ،204 وبداي  القرن 19الكالس   د القرن 
وأن ه ه الق ك  تتنبسيييييييييييييييب عكايييييييييييييي ب م  الكك   اعى أن زايدة يفك   النقود تؤدي على ا فبض   كتهب وا فبض  

 ولك  ياتق م ه ا امل دأ ال ي ترتكز عل ه سلم أنصبرهب بعدة اهرتاضبى. ،5يفك تهب تؤدي إىل ارتفبع   كتهب

 :النظرية الكمية افرتاضات-1

ين غ  الو وف مايييييييييي قب على أهم ااسيييييييييي  وا هرتاضييييييييييبى الفكري   ،لنظري  الكك    ل ااوض د شيييييييييير  ا
ول املنطلقبى احلصيييول على تصيييور ل عدف ،والت ل لا  تصيييبدي  اليت اسيييتند إل هب أنصيييبر ه ه النظري  د ال ييير  

 ى د:بالفكري  اليت تاكب بفهم دواه  الطلب على النقود اليت توصل إل هب روادهب وتتكثل ه ه ا هرتاض
 ث ل أي لجم ا نتبج الايييييييييييلع  عند مايييييييييييتوى الت يييييييييييغ ل الكبمل، املعبمالىث بى لجم  :االفرتاض األول -

داتكب  اهرتاضيييييهم هو تلقبت   النظبري ا  تصيييييبدي ال ي هلف ومب يربريايييييت عد الكالسييييي   لدوإل هبت  د ا نتبج 
                                                 

 3، ص. 1985، مكت   عني ال ك ، مجهوري  مصر العرب  ، حماضرات يف النظرية النقديةسها حمكد معتوق،  1
 97، ص. 2000، مصر ،إسكندري  ،مؤسا  ش بب ا بمع  ،والتوازن االقتصاديالنقود  ،سها حمكد الا د لان، أمحد هريد مصطفى 2
 96، مرج  س ف ليفره، ص. الا د متويل ع د القبدر 3

  4امسبع ل أمحد ال نبوي، ع د النع م م برك، اقتصادايت النقود والبنوك واألسواق املالية، الدار ا بمع ، إسكندري ، مصر، 2002، ص.359 
 4 .ص، 2005، ا زاتر ،بن عكنون ،ديوان املط وعبى ا بمع   ،الثبلث  ، الط ع املصريف وسياسات التسيريتقنيات  ،خبراز يعدل هريدة 5 
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  بنون "سييييييبي" القبتل رن العرض هلف وه ا اسييييييتنبدا إىل تدخل لكوم  والطلب دونتوازان ماييييييتكرا بني العرض 
وزايدة ألدمهب على اآلخر ه  لبل  مؤ ت  وطبرت  سرعبن مب تزول على أسب  املنبها  التبم ، ل ث  عل ه،الطلب 

  .1تؤدي  وى الاوق إىل التوازن ا  تصبدي د يل مرون  يفل من ااجور وااسعبر
  ييييري  د مفبده أن يفل القوى ال ،الكبمل للكوارد ال  ييييري  غ لالت يييييفكب سييييلم الكالسيييي   حببل    :االفرتاض الثاين-

أن يفل زايدة د  حب ث ،والرواتبب ل  هكرة ال طبل  ابسيييييتنبدهم على م دأ مرون  ااجور  ت يييييغ ل مايييييت عدينلبل  
ة ديداامر ال ي حيفزهم على التوسي  د م يبري  ج ،املنتجني وزايدة أراب عرض العكل تؤدي إىل ا فبض ااجور 

 تاتوعب أيد عبمل  جديدة.
ا هرتاض د أن  ص ه اويتلخ ،املعروض ارت ب  تغا املاتوى العبري لألسعبر بتغا يفك   النقود  :االفرتاض الثالث-

هزايدة يفك    به،عبر بنف  النايييي   ود نف  ا جأي تغا د العرض النقدي يؤدي إىل تغا د املاييييتوى العبري لألسيييي
  أن هل ا يؤيفد الت ل ل الكالسييييييييي ك، ة ابثل  د املايييييييييتوى العبري لألسيييييييييعبر والعك  صييييييييي  بالنقود تؤدي إىل زايد

 املاتوى العبري لألسعبر الابتد د هرتة زمن   مع ن  هو نت ج  ول   س  ب لكك   النقود املعروض .

 إىل عدري اعرتاف ،ريفك   النقود املعروضيييي  واملاييييتوى العبري لألسييييعب  والتنبسيييي    بنيويعود سيييي ب ه ه العال   الطردي  
ن ييييييب  ا  تصييييييبدي ابل  واملرت ط ،املاييييييتوى العبري لألسييييييعبر دابلعوامل ااخرى اليت ميكن أن تؤثر رواد ه ه النظري  

 .2أو لا ب ارتفبع ااجور أو لروب وغاهب احلق ق 
تداول  بايرع  دويقصي ،النقوداب ضيبه  إىل لل  يؤمن الفكر الكالسي ك  بث بى سيرع  تداول  :االفرتاض الرابع-

النقود أو سرع  دوران النقود متوسع عدد املراى اليت يتم ه هب تداول النقود د املعبمالى املختلف  خالل هرتة زمن   
احلبتزة  فخر يرتتب عل ه انتقبل ابثل د القوة ال يييييييرات   لألطراأي تعدد انتقبل الولدة النقدي  من طرف آل ،مع ن 
ث بى سيييييييييرع  دوران   الكالسييييييييي ك الت ل ل يفرتض  ئ  التغا ومايييييييييتقل  عن يفك   النقود رت بطهب بعوامل بط، و 3هلب

 . 4النقود على اا ل د املدى القصا
أن ا  تصييييييييييبد ال ي يتم ه ه التعبمل هو ا تصييييييييييبد مغلف، أي يعتكد على أتثا  اهرتضييييييييييوا يفكب  :االفرتاض اخلامس-

 . 5العوامل الداخل   ه ه
 
 
 
 

                                                 

 99الا د متويل ع د القبدر، مرج  س ف ليفره، ص. 1 
  245انضم حمكد نوري ال كري، مرج  س ف ليفره، ص. 2 

3 Sergio rossi, Macroeconomie monétaire theories et politiques, Schulthess, Genève, 2008, p.116 

  84، ص.2010، دار ال بزوري العلك   للن ر والتوزي ، عكبن، ااردن، ود والبنوك واملصارف املركزيةالنقسع د سبم  احلالق، حمكد حمكود العجلوين، 4 
 100 ليفره، ص.مرج  س ف ، الا د متويل ع د القبدر 5
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  :لدى الكالسيكيني الطلب على النقود مالتدرج يف طرح مفهو -2
النظري  الكك   الكالسيييي ك   معبدل  الت بدل لف  يييير يف داة رايضيييي   ل يييير  نظريتهم وتفاييييا  يفتبب  لقد اخت 

 . 1ربني يفك   النقود واملاتوى العبري لألسعبالعال   ولل  ا بول  إجيبد  ،وك ااهراد د الطلب على النقودسل

 شر:معادلة التبادل لفي-2-1
د يفتببه ( 1947-1867من   ل ا  تصيييييييبدي اامريك  شرثر ه  ييييييير )1911عبري  ييييييير إدراج معبدل  الت بدل لف مت 

ل ث اعترب  ،اليت  دد القوة ال يييرات   للنقودمن خالله دراسييي  العوامل  أرادال يييها "القوة ال يييرات   للنقود"، وال ي 
 راتهبدد بكك   الاييل  اليت تاييتط   يفك   مع ن  من النقود شييتت  )معكو  املاييتوى العبري لألسييعبر(   ك  النقودأن 

  يفك   النقود املتداول  وااسييييييييعبر د شييييييييكل معبدل  اليت تدور لولصيييييييي بغ  أهكبره النقدي    بولهد لل  الو ت، 
 إىلسييييييييتنبدا امن الاييييييييل  واادمبى. تقوري على املاييييييييبواة بني التدهقبى النقدي  املدهوع  و  ك  امل بد ى  ،رايضيييييييي  
 ،سيي ع د الت بدليفو وه    د ا  تصييبد أن النقود تؤدي وي ف  والدةال ي يقوري عل ه الفكر الكالسيي ك   ا هرتاض

 .بني ااهراد وتاه ل امل بد ى بني ااطراف املعبمالىتاكب   بري 
تتم T)(ابلرمزيرمز هلييب و لجم املعييبمالى  اليت  ثييل 𝑥𝑖يفك يي  الاييييييييييييييل من   𝑛هنييبكيفييبن   إلاولليي  من منطلف أنييه  

)(م ييبدلتهييب رسييييييييييييييعييبر P الق كيي  ا مجييبل يي  للكعييبمالى هيي ن)( PT يفك يي  النقود اليت تنفقهييب الولييداى    ييبمييب تعييبدل
م عكل بى  خر تطببف جمكوع  شاعى  الايييل  خالل نف  الفرتة الزمن  ، اجل احلصيييول على ه ه(𝑀) ا  تصيييبدي 

  .2تاوي  ه ه العكل بىل تم انفب هبيليت الت بدل عرب أي  هرتة زمن   م  جمكوع امل بلغ النقدي  ا
 يل : وابستخداري رموز وأسلوب املنطف الرايض  ه نه ميكن ص بغ  املفهوري الاببف يفكب

........)........1(أي           
1

2211 PTXPXPXPXP
n

i

iinn  


 

.𝑃ى ا مجبل   للكعبمال الق ك  = من النقود على الال  ا نفبق الكل                      𝑇 = 

ب أيفثر وأن الولدة النقدي  الوالدة يتم تداوهل ،لايييييب الكالسييييي ك ني تتوسيييييع هقع عكل بى الت بدلواب أن النقود 
  ك  املعبمالى  هقد اسيييتخدري ه  ييير متغا سيييرع  دوران النقود ل كون العنصييير الرابع بني من مرة   بري املعبمالى،

 :3لص غ  الرايض   التبل  ابويفك   النقود املتداول  

 )2(............
M

PT
V  

 ( د الوسطني حنصل على الص غ  التبل  :2وبضرب طرد املعبدل  ر م )

                                                 
 38ص.  ،2007لقبهرة، ، املكت   العصري ، االسياساتو  تصادايت النقود والبنوك النظرايتاقحمكد حمكود عطوة يوسح، عصبري الدين ال دراوي الربع ،  1
 71، ص. 1998عكبن، ااردن،  الفر بن،، دار حماضرات يف النقود والبنوك والنظرية النقديةحمكد صبحل ع د القبدر،  2

3 Gerard Bramoulé, Dominique Augey, Economie monétaire, Dalloz, Paris, 1998, p. 47 
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 )3(............ TPVM   1جبن ني ، وتضملف رالت بدل الكك   أو معبدل  عبدل  ملابتعرف اليت و: 
م د سييييييييرع  تداول النقود، وه   ثل يفك   النقود اليت يت  نقود مضييييييييروب: ويت لح من يفك   الجانب نقدي -

 انفب هب على الال  داخل ا  تصبد، أي لجم ا نفبق الكل .

ويتكون من يفك   الال  واادمبى مضروب  د أسعبرهب، هه   ثل   ك  ا نتبج من الال   :جانب سلعي -
 واادمبى.

و  ك   ،عن وجود ماييبواة بني يفك   النقود املتداول  خالل هرتة زمن   مع ن  معبدل  الت بدل لف  ييرنص ت :مكوانهتا-أ
قهب الولداى يفك   النقود اليت تنفأن  اعى  ،املعبمالى املنجزة على ماييييييييييييتوى ا  تصييييييييييييبد خالل نف  الفرتة الزمن  

يكتح وا  .2من  الز  ةعبدل  بمب   ك  الايييييييييل  واادمبى خالل نف  الفرت تالتدهف النقدي  عنواملعربة  ا  تصيييييييييبدي 
على تصييي ب ضيييبه  الودات  املصيييره   ل توسييي   ا بنب النقدي و   عبدة صييي بغ  املعبدل   بريبل  ،ه  ييير عند ه ا احلد

 :3الن و التبيل
𝑀.𝑉 +𝑀′. 𝑉′ = 𝑃. 𝑇 

 ل ث:
𝑀 و𝑉:  وسرع  دوراهنب على التوايل. املتداول  خبرج ا هبز املصرد ثالن يفك   النقود 

'Mو'V .ثالن يفك   النقود املصره   وسرع  تداوهلب على التوايل  : 
 :4د اليت تت لح منهب معبدل  الت بدل لف  ر املتغااى وتتكثل

- (M و'M ) لنقود القيييبنون ييي  املكونييي  من )النقود الور  ييي  من ا تتكونو أي عرض النقود :  ثيييل التيييداول النقيييدي
 ث تتوىل الدول  ماييييؤول   ل تتكثل د الودات  اليت يتم إيداعهب لدى ال نوك التجبري ،( ونقود الودات  والنقود املعدن  

صييييدارهب  تم إه  أمب نقود الودات ،ماييييؤول   إصييييدار النقود الور   ال ن  املريفزي يتوىل د لني  النقود املعدن  إصييييدار 
  شراف ال ن  املريفزي.    ومن   ل ال نوك التجبري  ولكن د لدود مع ن  

-P تصبد أي الر م الق بس  لألسعبر: ميثل متوسع ااسعبر الال  اليت مت التعبمل عب د ا . 
-Tبد ى اليت لصيييل التعبمل عل هب ابلنقود داخل ا  تصييي: ميثل لجم املعبمالى ويقصيييد عب يفك   الايييل  واادمب

ليت تعترب من ا ابسيييييييتثنبا يفك   امل بد ى اليت تتم عن طريف املقبيضييييييي  أو ،بني ااهراد وامل يييييييروعبى خالل هرتة زمن  
 ال ايت.  ستهالكا    ل 

 

                                                 
 202، ص. 2009، الط ع  ااوىل، دار واتل، النقود واملصارف والنظرية النقدية، ه ل عجك  مج ل ا نبيب، رمزي ايسني يا  ارسالن 1
 182، ص. 2003، الدار ا بمع  ، اسكندري ، مصر، اقتصادايت النقود والبنوكع د الرمحين يارى أمحد،  2 
 ، 1999ااوىل، دار الفبر ، عكبن، ااردن،  ، الط ع بني النظرية االقتصادية والتطبيق العملي سرعة تداول النقودهلب عطب ع د الوهبب،  3
 46ص.  

4 Jean- Luc Bailly et autres, Economie monétaire et financière, Bréal, Paris, 2000, p. 99 
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 :1ر منهب اب النظري  الكالس ك   يت دد لجم املعبمالى بعوامل لق ق   بع دة عن النقود ن يفه
 لجم املوارد الط  ع   وال  ري  د ا  تصبد. -
 الطرق الفن   د ا نتبج والتنظ م. -
 ماتوى ت غ ل عوامل ا نتبج. -
 عدد دوراى ا نتبج وال    ودرج  التخصص أو التكبمل د الن ب  ا  تصبدي.   -
وضيييي  رار ز د جمكوعهب ابلث بى وا سييييتقه ه العوامل تتك  أنطبملب اهرتض الكالسيييي   ماييييتوى الت ييييغ ل الكبمل و و 

 لجم املعبمالى موض  الث بى.
- (Vو'V ثل سييييرع  دوران النقود وتعرب عن متوسييييع عدد املراى اليت يتم ه هب تداول الولدة النقدي  الوالدة  :)

 . 2  هلب ه  سرع  دوران النقود للكعبمالىوالتاك   الد  ق ،مع ن  د املعبمالى خالل هرتة زمن  
ككهب سييواا ولل  لط  ع  العوامل اليت   ،ولقد  بمت معبدل  الت بدل لف  يير على اهرتاض ث بى سييرع  دوران النقود

 : 3وميكن لصر أهم ه ه العوامل د لى املدى القصا أو املدى الطويل،ع
يفلكب   ،متطورا ردواته املصييييييييييييييره   وطرق تعبمله م  ااهراد يفلكب يفبن نظبري ا تتكبن  :االئتمانتقدم نظام  مدى-1

املبيل  ييييييييييييييب  نالاتاييييييييييييييبع لجم  عنه اب ينجم لديهب، تنبمت الرغ   لدى ااهراد على التعبمل معهب  يداع مدخراهتب
 ب يؤدي ازدايد لريف   تداول النقود داخل ا  تصيييييييبدا على  ايييييييني جودة اادمبى املصيييييييره  ،واشيييييييتداد املنبهاييييييي  

 .ا فبض لجم النقود العبطل و 
يؤدي منو الوع  ا دخييبري لييدى ااهراد إىل إ  ييبهلم على التعييبمييل م   :واالساااااااااااتهالكياالدخااري  يالوع منو-2

ن ل اهب م يداع مدخراهتم لدى ال نوك بد   نطبق واس ، ىاملصبرف ابستخداري شىت أنواع اادواى املصره   وعل
 النقود.يؤدي إىل ارتفبع سرع  دوران وهو مب د ه ئ  رص د نقدي عبطل، 

لايييييييل  لى الل صيييييييول ع إنفب همإىل زايدة  ،رتفبع مداخ لهمابمنو الوع  ا سيييييييتهاليف  لدى ااهراد  يرتتب عنيفكب 
 زايدة لريف   انتقبل الولداى النقدي  بني ااهراد.   ومن مث واادمبى

بريعهم يقدري هرص للكايييييتثكرين لتوسييييي   م ييييي ،تمحم ع مال توهاإىل  معب يؤدي منو الوع  ا دخبري ا سيييييتهاليف و 
  لنقود.االال  واادمبى ومنه زايدة سرع  دوران  بوضكبن است عب، ر ل خمبطرة ولل  ابحلصول على التكويل

كلكب تاللقت دهعبى ه بني دخلني متتبل ني،ويقصييييييييييييييد به الفرتة الزمن   اليت تفصييييييييييييييل  :اجملتمعالدفع يف  نظام-3
ل ااهراد احملتفظ به من   يفلكب يفبن متوسييييييييع الرصيييييييي د النقدي   ،بنت هرتة الده   صيييييييياةاحلصييييييييول على الدخول ويف

 ه لا .يفبن هنبك انتظبري د اسييييييييتالري املداخ ل  ونف  ال يييييييي ا إلا ،تب عنه ارتفبع سييييييييرع  دوران النقوده رت  منخف 

                                                 

 289ص.  ،2002 ،ل نبن ،باوى ،دار النهض  العرب   ،اقتصادايت النقود والبنوك ،حمكد عزى غز ن1 
2 Sophie brana, Michel cazal, La monnaie, Dunod, Paris, 1997, p. 38 

   180-179، ص.1981، دار النهض  العرب  ، باوى، ل نبن، النقود والبنوك والعالقات االقتصادية الدوليةص    اتدري   ريص ، مدلت حمكود العقبد، 3 
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وتقل ل  لدى ااهراد   أدى لل  إىل خلف الطك ن ن،  صييييييل ااهراد على دهعبى سبت  نايييييي  ب ود هرتاى سبت  نايييييي  ب
 . لريف   النقود بني ااطراف لرتتف  ب ل النقود احملتفظ عب  يفك  

 ،سيييييييييتقرارهماارتفبع درج  ا نتقبل ا غراد لدى ااهراد إىل عدري  : ي يييييييييااألفراداالنتقال اجلغرايف لدى  درجة-4
سييي  ب د ا فبض  اامر ال ي يكون ي ،زا يف ا من دخوهلم د صيييورة نقدتؤدي إىل ارتفبع م وهلم لاللتفبظ جب واليت

 سرع  دوران النقود. 
وعلى الرغم من ا نت بر والق ول الواس  ال ي عرهته معبدل  الت بدل إ  أن لل  ا مين  من توج ه هلب عدة  

 :  1انتقبداى أمههب
 أن ه ه املعبدل    تصلب لالخت بر ا لصبت . 
بمج  الن تل سييييييواا تعلف اامر ب ،يتضييييييكن مج   املعبمالى بكل أنواعهب وألجبمهب Tأن لجم املعبمالى 

  للاييل  أي يفل املعبمالى الوسيي ط  والنهبت  ،عن ا نتبج ا بري أو عن ب   ااوراق املبل   و ويل ملك تهب
 .  كتهبيكون من الصعب   ب  ، ونظرا لكرب لجكهب واادمبى

يف داة د  ل ل ال ي يتالاري م  ه ا املفهوري   يصييييييييييييلب ان يتخ   Pيف ل  املتوسييييييييييييع العبري لألسييييييييييييعبر  
 .الن ب  ا  تصبدي

مل يييييييييييييرتايى أي ا ،أع د صييييييييييييي بغ  املعبدل   دخبل النبتج الكل  النهبت  )لجم ا نتبج ا بري( هقدويفنت ج  ل ل  
نتبجهب خالل الاييييييييييل  واادمبى النهبت   اليت يتم االوطين واعى شخر ا نفبق على  النهبت   اليت يتضييييييييييكنهب ا نفبق

)(واليت يرمز هلب ابلرمزواليت تعك  ب يييييكل أهضيييييل مايييييتوى الن يييييب  ا  تصيييييبدي احلق ق ،  ،سييييين  مب rY بد  من
)(لجم املعبمالى الكل   T    ولل  ابهرتاض أن الكك)( Tب م  تت دد تنبس  )( rY:أي أن 

            )4(...........rYaT   

)(وميثل سبت   كته أيفرب من الوالد الصيييي  ب  aل ث  rYT   ،يفكب أخ  ابملاييييتوى العبري لألسييييعبرP بد  من
  غ  امل اييييط و ثل الصيييي ت خ  ال ييييكل النهبت ل ،وهك ا مت تعديل صيييي غ  ه  يييير للك بد ى الاييييل .متوسييييع أسييييعبر 

 :التبيل

 rYPVM ..  

اوجب ه ا التغا أصيييييييييييي  ت  Vإ  أن Mأنه ا يطرأ تغا على تعريح ،ومن املاللظبى الواردة عن ه ه املعبدل 
 تت ول ه هب الولدة النقدي  الوالدة إىل دخل خالل هرتة عدد املراى اليت نتعرب عو تاييييييييكى سييييييييرع  تداول الدخل 

)( ،زمن   مع ن  rY  أي يفك   الايييل  النهبت   واادمبى اليت يتم انتبجهب خالل هرتة  يعرب عن لجم الدخل احلق ق

                                                 

 85، ص. 2200، مؤسا  ش بب ا بمع ، إسكندري ، مصر، اقتصادايت النقود والبنوكض با جم د، 1 



 .......نظرايت الطلب على النقود.................................................................األولالفصل  
 

9 

 

الق ك  الاييييو     كوع الاييييل  النهبت   واادمبى اليت  ثل  (𝑃𝑌𝑟)و ميثل املاييييتوى العبري لألسييييعبر Pو زمن   مع ن ،
(PIB)عرب عن النبتج احملل  ا مجبيلت يتيتم شراؤهب خالل الفرتة وال

1. 

  :إىل نظرية رايضية من صيغة فيشر معادلة-2-2
 يت  ولت عبالطريق  الدل لف  يييير من النبل   ا  تصييييبدي  ميكن التعرف على معبدل  الت بمضييييكون  يييير  وب

 إىل نظري  على الن و التبيل:
ماييتوى زايدة  إىللل  يؤدي ه ن  ،إلا  بمت الاييلطبى النقدي  بزايدة يفك   النقود املتداول  على ماييتوى ا  تصييبد

أي مب يايييييييتلم من نقود يعبد إنفب ه هورا وه ا ان النقود لايييييييب الت ل ل الكالسييييييي ك    تطلب لغرض  ،نفبقا 
ه ن  وزهتملايييييل  واادمبى اليت حبيفك   ا  يفرتض الكالسييييي ك ون ث بىوطبملب  ،الايييييل  شيييييرااللتداول و ا يفتنبز وإمنب 

 زايدة ا نفبق ترتتب عنهب ارتفبع د ماتوى العبري لألسعبر.
إىل يرج   ،الت ثا املتنقل من يفك   النقود إىل املايييييييييتوى العبري لألسيييييييييعبر ه نطريق  رايضييييييييي   تفايييييييييا ه ا املفهوري ببو 

لجم  وث بى 𝑣كري  اليت بين عل هب صر  الت ل ل الكالس ك  من ث بى سرع  دوران النقود ااس  واملنطلقبى الف
ب عنه يرتت بأن زايدة يفك   النقود م  ث بى سيييييرع  دوراهنإل  ،عند مايييييتوى الت يييييغ ل الكبمل(𝑦𝑟)الدخل احلق ق  

)(لنقدي هاتف  الدخل ا ، خر من املعبدلارتفبع د مايييييتوى ا نفبق الكل  ل نتقل الت ثا إىل الطرف اآل rYP  وم
 ث بى لجم الدخل احلق ق  عند ماتوى الت غ ل الكبمل ه ن لل  مآله إىل ارتفبع املاتوى العبري لألسعبر.

إلن بث بى سييييييرع  دوران النقود ولجم الدخل احلق ق  ي قى على ماييييييتوى معبدل  الت بدل لف  يييييير متغاين ياييييييكب 
 :2وميكن ص بغ  ه ا املفهوري رايض ب يفكب يل  Pواملاتوى العبري لألسعبرMب يفك   النقود هلكب ابلتغا ومه

rYPVMبنطال ب من الص غ  امل اط  ملعبدل  الت بدل لف  ر  ه ..  
 الص غ  الرايض   التبل  : شتقبقميكن ا

               )5(.........
.

rY

VM
P  

ل ث  ،أن املتغا التبب  هو املاييييتوى العبري لألسييييعبر واملتغا املاييييتقل هو يفك   النقود (5)ه تضييييب من املعبدل  ر م  
امل ااخرى سبت  م  بقبا العو  ،تؤدي الزايدة د يفك   النقود إىل ارتفبع د املاييييييييتوى العبري لألسييييييييعبر بنف  النايييييييي  

وه ا  ،سبت     م  بقبا العوامل ااخرى فبض املاتوى العبري لألسعبر بنف  الناويؤدي ا فبض يفك   النقود إىل ا
 .ه  ر رايض ب همب أ رته النظري  الكك   للنقود وأيفد

نت ج   و ولت إىل النظري  الكك   للنقود ولل  بتوصييييييييلهب إىل ،وع ا ايفتايييييييي ت معبدل  الت بدل لف  يييييييير بعدا نظراي 
 يفك   النقود حب ث يفل تغا د ،ت بط   بني يفك   النقود واملايييييييتوى العبري لألسيييييييعبرمفبدهب أن هنبك عال   سييييييي     ار 

 .بهيؤدي إىل تغا د املاتوى العبري لألسعبر بنف  النا   ود نف  ا ج

                                                 
 265، ص. مرج  س ف ليفرهحمكد سع د الاكهوري،  1

2Bernard Saby, Dominique Saby, Les Grandes théories économiques, 3e édition, Dunod, Paris, 2003, p. 308 
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 وميكن التع ا عنهب رايض ب يفكب يل :
      )( MfP  

يفبن جل اهتكبمهم منصييييب لول املعروض النقدي وعال ته اباسييييعبر، هلم يقدموا  أن الكالسيييي    واب سيييي ف يت ني
 بل  ،وجه  نظرهم لول الطلب على النقود د شكل معبدل  يفكب هعلوا بعرض النقود من خالل معبدل  يفك   النقود

  ب.هتأي عدد مراى دوراهنب ول   من وجه  نظر دواه  ل بز  نظروا إل ه من زاوي  سرع  تداول النقود
ااسييييي  وا هرتاضيييييبى اليت بين عل هب الت ل ل الكالسييييي ك ، ميكن اسيييييتخراج املتغااى اليت  دد  إىلاسيييييتنبدا لكن 
ن لىت يتايييييى للايييييلطبى النقدي  إصيييييدار يفك   مثلى م ،جكهل لتقدير ب على النقود لايييييب النظري  الكك  الطل

  .النقود تتكبشى وه ا احلجم من أجل ضكبن الاا احلان لال تصبد

  لطلب على النقود حسب النظرية الكمية:احملددة ل املتغريات- 3
rYPVMيتم لل   عبدة ترت ب معبدل  ه  ر و   ..   :لتعرب عن الطلب النقدي على الن و التبيل  

                         )6..()..........(.
1

rd YP
V

M   
ل بط ئ  التغا على املدى  رت بطهب بعوام Vان النقودالت ل ل الكالسيييييييييييييي ك  ث بى سييييييييييييييرع  دور هف  يل اهرتاض 

1القصيييا والطويل ه ن 

𝑣
ناييي   سبت  بوأن الطلب على النقود وهف النظري  الكك   للنقود يت دد  ،يايييبوي ناييي   سبت  

 ي  للايييييييييييل  واادمبى النهبت  أي الق ك  النقد ه ا ااخال ث يفلكب ارتف   ،(𝑃𝑌r) الدخل النقديمايييييييييييتوى من 
 مالىارتف  طليييب ااهراد على النقود يفييي داة للت يييبدل   يييبري املعيييب بيفلكييي، (𝑃𝐼𝐵)واليت  ثيييل النيييبتج احملل  ا مجيييبيل 
  ب هب نف يفك   النقود اليت يتم ل بزهتب من طرف الولداى ا  تصييييييبدي   ، أي أن1واحلصييييييول على الاييييييل  واادمبى

 ود.        ب على النقوع ا  ولت النظري  الكك   إىل نظري  الطل .الدخل النقدي عند ماتوى معني منتكون 
عرف لدراسييي  التوازن د الايييوق النقدي والتغا أن اامر   يتو ح عند ه ا احلد، بل يكون من الضيييروري التطرق 

التن ؤ بكك   من  ي النقدتتككن الالطبى لىت  ،على درج  استقراري  الطلب على النقود وهف الت ل ل الكالس ك 
توازن د الايييوق الف اب حيقو تتواهف وه ا احلجم، اليت  املنبسييي  كك   الار دإصييي من مثالنقود اليت حيتبجهب ا  تصيييبد و 

 .وي عد ا  تصبد عن موجبى التضخم احلبدة أو لب ى الكابد والريفود النقدي
 

 النقدي:التوازن  –4
   املاييبواة بني الطلب على النقود والعرض النقدي أيجيب  قف دي يت قف التوازن د الاييوق النق لىت  

)7(.........MMM sd    
 ل ث:
𝑀𝑑 .ميثل الطلب على النقود : 

                                                 
 101 مرج  س ف ليفره، ص.، الا د متويل ع د القبدر 1
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𝑀𝑠 .ميثل العرض النقدي :   
لف  ر الص غ  امل اط  د )7(ه تعوي  املعبدل  ر م 

rYPVM ..   يل :مب ناتخلص 
𝑀𝑠 وازنوعند  قف الت   = 𝑀𝑑  9(  :يكون(.........).(.

1
rd YP

V
M         

صول على الال  و احل بالت ل ل الكالس ك  أن الولداى ا  تصبدي  تطلب النقود لغرض إ بري معبمالهت ابهرتاضو 
 العقالين يتجاييييد من خالل ل بزة يفك   من النقود لاى سييييلويفهبه ن  ،اليت تاييييكب  شيييي بع ا لت بجبى والرغ بى

وه ا للنقود  احلق ق  طلب ااهرادمب يرتجم  هوو  ،القوة ال ييييرات     بري املعبمالى واحلصييييول على الاييييل  واادمبى
   التيييييييبل ييييييي :  الو وع ضييييييييييييييي يييييييباي الوهم النقيييييييدي وهو ميييييييب ميكن التع ا عنيييييييه رايضييييييييييييييي يييييييب ابلصييييييييييييييي غييييييي   لتجنيييييييب

)10.........(.
1

r
d

d Y
VP

M
m  

       ل ث:
dMلب ا مس  على النقود لغرض املعبمالى.: ميثل الط 
dm.الطلب احلق ق  على النقود لغرض إ بري املعبمالى : 
ه نه يتضيييييييييب  rYولجم الدخل احلق ق  𝑉ث بى يفل من سيييييييييرع  دوران النقود يفرتضالكالسييييييييي ك  الت ل ل  طبملبو 

يفار و  الطلب احلق ق  على النقود عند ه  ر يتكت  اب ستقراري  والث بى. ن، أ(10ر م )جل ب من الص غ  الرايض   
𝑀𝑠يصييي ب ،لصيييل خلل د الايييوق النقدي باييي ب زايدة املعروض النقدي أنه إلا مب > 𝑀𝑑  لل  يؤدي إىل  ه ن

ب يرتتب عنه دمبى اوااعدف احلصييول على الاييل   ،انتقبل الولداى النقدي  إىل أيد ااهراد ومن مث زايدة إنفب هب
ومنه ارتفبع الدخل النقدي ال ي ميثل الطلب على النقود ه عود املاييييييييييييييتوى التوازين من جديد ،ارتفبع ااسييييييييييييييعبر

ds MM ، بمت الالطبى النقدي  ابمتصبص يفك   من النقود  ت بع س بس  نقدي  انككبش   تطل هب  اأمب إل 
dsيص بالوض  ا  تصبدي الابتد ه نه  MM   اب يؤدي إىل ا فبض ماتوى ااسعبر ينخف  اوج ه ا نفبق

sd يأ ا فبض د الدخل النقدي ل عود الوض  التوازين جمددا ومن مث حيدإل MM .1   
يتكت   لت ييبدوابسييييييييييييييتخييداري معييبدليي  ال لايييييييييييييييب النظرييي  الكك يي   وعل ييه ميكن القول أن الطلييب على النقود احلق ق

 وأن التغا د ماتوى التوازن د سوق النقد راج  إىل تغا ماتوى العرض النقدي.  ،اب ستقرار والث بى

إصيييييييدارهب  ين غ ليت ا من النقود ه   ديد الكك   املثلى ،أمب من النبل   التط  ق   ه ن املاييييييي ل  اليت تلقى ا هتكبري
 ،بدأجل ضيييكبن الايييا احلاييين لال تصييي منم الطلب على النقود واليت تتكبشيييى م  لج  ل الايييلطبى النقدي   من

ي  يفك   النقود اليت يتم ل بزهتب من طرف الولداى ا  تصيييييييبداملتغااى اليت  دد  دراسييييييي  هل ا يكون من الضيييييييروري 
 لك  يت قف التوازن.

خداري معبدل  ابسيييييييتوخالصييييييي  القول أنه د يل جمكوع  ا هرتاضيييييييبى اليت بين عل هب الت ل ل الكالسييييييي ك  و        
نظري  مت التوصييييييل إىل أن الطلب على النقود لاييييييب ال ،اييييييا الطلب على النقودفالت بدل لف  يييييير يف داة رايضيييييي   لت

                                                 
 86، ص. س ف ليفرهض با جم د، مرج   1
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ك ز و أن دال  الطلب على النقود تت ،يت دد ااييييييييييييييتوى الدخل النقديلغرض إ بري املعبمالى و هو الكك   للنقود 
 اب ستقرار والث بى.

فهوري النقدي اسيييييييييتعبن أنصيييييييييبر النظري  الكالسييييييييي ك   رداة رايضييييييييي   أخرى وه  معبدل   ولغرض التعكف د ه ا امل 
 التطرق إل هب على ماتوى املطلب املوايل. ليفبمربدج واليت سن بو 

 نظرية األرصدة النقدية الحاضرة على ضوء النقديالطلب  تفسير سلوك المطلب الثاني:
بلثني ا  تصييبديني على رأسييهم ألفريد مبرشييبل وب جو لقد لبولت مدرسيي  يفبمربدج بق بدة جمكوع  من ال  

يدة تدور لول دابستخداري أصول هكري  رايض   ج ديد خمتلح املتغااى اليت تفاره،دراس  الطلب على النقود و 
  .1استقر العرف ا  تصبدي على تاك تهب معبدل  يفبمربدج تفاا   ك  النقود،
تفايير تغااى  ،وه  نظري  تق     ك  النقود مقوم  اقدار الاييل  نقديعلى نظري  الرصيي د ال ماييتندين د  ل لهم

  .2  ك  النقود ابلنا   إىل مقدار الال  اليت تفضل الولداى ا  تصبدي  ا لتفبظ عب د صورة سبتل 
 .3كبن  ل لهم يرتكز عل العوامل اليت  دد طلب ااهراد على النقود لاللتفبظ عب د شكل أرصدة نقدي ه
رض إ بري لغه   ،لقد اعترب رواد ه ه املدرسيييييييييييي  أن رغ   ااهراد د ل بزة يفك   النقود د شييييييييييييكل أرصييييييييييييدة نقدي و 

 غتنبريااملعبمالى ا  تصيييييييبدي  وا لت ب  ومواجه  التغااى اليت  د  دإل د املايييييييتق ل سيييييييواا بت كل تكبل ح أو 
  .  4هرص غا متو ع 

  هبتأن الطلب على النقود  د ين يييييييييييي  نت ج    بري النقود بوي ف يفبمربدج  وا تصييييييييييييبدييعرتف ود ه ا ا طبر  
ه ت يييدد لجم الطليييب على النقود د أيييي  هرتة زمن ييي  ابلق كييي  النقيييديييي   مجيييبيل امل يييبد ى ، د الت يييبدل عوسيييييييييييييي يف

)(ا  تصييييبدي  اليت يراد اسييييتخداري النقود د تاييييويتهب واملعرب عنه ابلدخل النقدي rPY، يل تتو ح   ك  النقود وابلتب
على العال ييي  بني احلجم احلق ق  للك يييبد ى اليت يراد تاييييييييييييييويتهيييب ابلنقود خالل الفرتة الزمن ييي  وبني عرض النقود 

 نف  الفرتة. خاللاملخصص لتاوي  امل بد ى 
 ن للثروة، ه ت دد لجم الطلب على النقود بكك  من   بري النقود بوي ف  أخرى وه  يفكخز  يف ل يفكب ين ييييييييييييييي   

النقود اليت تايييييعى الولداى ا  تصيييييبدي  ا لتفبظ عب د شيييييكل أرصيييييدة نقدي  واليت تت دد حبجم الثروة، وابلتبيل 
العال   بني لجم اارصييييييدة النقدي  احلبضييييييرة اليت يرغب ااهراد ا لتفبظ عب د أي  حلظ  على   ك  النقود تتو ح 

 .5زمن   وبني عرض النقود املخصص لاللتفبظ عب

                                                 

 201، ص. 1996، الط ع  ااوىل، دار النهض  العرب  ، باوى، ل نبن، يف النقود والبنوك تمذكرا هبشم،إمسبع ل حمكد   1 
  44، ص.2002، دار ا بمع  ا ديدة، إسكندري ، مصر، اقتصادايت النقود واملالجمدي حمكود شهبب،  2 
  201، ص. 2006 ؤون ا بمع  ، إسكندري ، مصر، ، مؤسا  لورد العبمل   للوالبنوك دالنقو  الغين لبمد، دأسبم  يفبمل، ع  3 
 105، ص. 2005، الط ع  ااوىل، دار واتل للن ر، عكبن، ااردن، النقود واملصارف، أيفرري لداد، م هور ه لول 4 
 133إمسبع ل حمكد هبشم، مرج  س ف، ليفره، ص.  5 
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نت ج  مفبدهب  توصيييييلوا إىل، أن الثروة تقب  د شيييييكل نقدي و  كتهب تت د تنبسييييي  ب م  الدخل النقدي تقبدهمو ع
)(جم الدخل النقديحب يت ددأن الطلب على النقود يفجزا من الثروة أو يف صل من ااصول  rPY1. 

رف ألفريد توصييييييل إل هب من طضييييييرة اليت مت الوه كب يل  حنبول أن ناييييييتعرض صيييييي غ  يفبمربدج لألرصييييييدة النقدي  احلب
 .مبرشبل ولل  بص بغ  املفهوري الاببف د شكل معبدل  الرايض  

 كامربدج لألرصدة النقدية احلاضرة    صيغة-1
 :2الن و التبيلميكن أن نقدري ص غ  معبدل  يفبمربدج لألرصدة النقدي  احلبضرة على  

ابملايييتوى العبري لألسيييعبر ه نه ميكن أن نرمز له ابلرمز ابعت بر أن   ك  النقود ترت ع بعال   عكاييي  
P

، وطبملب يعترب 1
أنصيييبر مدرسييي  يفبمربدج أن   ك  النقود تتو ح على العال   بني لجم اارصيييدة النقدي  احلبضيييرة اليت يرغب ااهراد 

وب املنطف كن صيي بغ  املفهوري الاييببف رسييلا لتفبظ عب واملقوم  بنايي   من مقدار الاييل  والعرض النقدي، ه نه مي
 الرايض  يفكب يل :

           )11(
.1

s

r

M

YK

P
  

 ل ث:
rY. ميثل الدخل احلق ق : 

K ه  النايي   اليت يرغب ااهراد ا لتفبظ عب د شييكل نقدي عبطل وتاييكى سبت التنبسييب أو نايي   التفضيي ل :
 .ولقد اعترب مبرشبل ه ه النا   د ا تك  سبت  ،النقدي

SM .ميثل العرض النقدي : 
P.ميثل املاتوى العبري لألسعبر : 

 :ييييولاب الص غ  الاببق  ه ن   ك  النقود ترت ع بي
هراد على بظ عب، حب ث يفلكب ارتفعت رغ   اابعال   طردي  حبجم اارصيييييييييييييييدة النقدي  اليت يرغب ااهراد ا لتف -

ا لتفبظ بنايييييييييي   من مقدار الاييييييييييل  د شييييييييييكل أرصييييييييييدة نقدي  عبطل  يفلكب ارتفعت   ك  النقود ومن مث ا فبض 
 ااسعبر والعك  ص  ب.

وبعال   عكاييييي   ابملعروض النقدي ال ي يق   ت سييييي طرة الايييييلطبى النقدي ، ل ث يفلكب  بمت ه ه ااخاة  -
يفلكب أدى اامر إىل ارتفبع املاتوى العبري لألسعبر ومن مث ا فبض   ،يفك   من النقود على ماتوى ا  تصبد   صدار

   ك  النقود.

                                                 
1David L’aidler, la Demande de monnaie, Dunod, Paris, 1974, P. 68-69 

 188ص.  ،مرج  س ف ليفره ،مدلت حمكد العقبد ،ص    اتدري   ريص 2 
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        التيييييييبيل:  ( على ال يييييييييييييييكيييييييل 11ولغرض التعكف د الت ل يييييييل هييييييي نيييييييه ميكن إعيييييييبدة يفتيييييييببييييييي  املعيييييييبدلييييييي  ر م )
)12()( rPY

K

M
S   

ملاييييتوى اد ارتفبع يؤدي إىل زايدة املعروض النقدي من   ل الاييييلطبى النقدي   أن (12)املعبدل  ر م  ومب توضيييي ه
بمت عل ه وهو نف  امل دأ ال ي   ،العبري لألسيييييييييييعبر بنف  الناييييييييييي   ود نف  ا جبه د يل ث بى العوامل ااخرى

غ   لدى ااهراد د الر صيييييييييي وب  ابرتفبع واليت تكون مد لبل  زايدة املعروض النقدي  إ  أنه ،النظري  الكك   للنقود
تؤدي إىل ارتفبع د املايييييييييييتوى العبري لألسيييييييييييعبر لكن ل   بنف   ،ا لتفبظ ابارصيييييييييييدة النقدي  د شيييييييييييكل عبطل

ايييييييتوى العبري موهو مب يعك  سيييييييلوك ااهراد وأتثا ناييييييي   التفضييييييي ل النقدي يفعنصييييييير اخت بر د  ديد  ،1الناييييييي  
 عت براى  ثل د جمكوعهب العوامل اليت  دد الاييييييييييييلوكعلى العديد من ا  ه ه النايييييييييييي   تتو ح، ل ث لألسييييييييييييعبر
 :2وه  ا  تصبدي
 ؛املصرددرج  تقدري النظبري  
  ؛التو عبى املتعلق  ااتوى ااسعبر د املاتق ل  

الولداى تتلقى دخوهلب بصييييييييورة منتظك  يفلكب ا فضييييييييت  تصييييييييورة تلق  وإنفبق الدخول ل ث يفلكب يفبن 
 .Kنا   التفض ل النقدي 

Sdالاييييييييييييييوق النقدي بتعبدل العرض النقدي م  الطلب على النقود أي  وعند توازن MM   نتوصييييييييييييييل إىل املعبدل
 التبل  :

 )13()( rd PYKM   .وه  ص غ  يفبمربدج النهبت   لألرصدة النقدي  احلبضرة 
 

 مضمون معادلة كامربدج: شرح-2
غا املبل    تفظ بناييييييي   من دخوهلم على شيييييييكل أرصيييييييدة نقدي   تقر ه ه املعبدل  أن الولداى ا  تصيييييييبدي       
م فبيهه لا مب أراد ااهراد زايدة نا   الت ،وه ه النا   من الدخل  ثل الطلب على النقود )يفك   النقود ( ،عبطل 

م هه ن لل  معنبه زايدة الطلب على النقود ال ي يرتتب عنه ا فبض إنفب  من دخوهلم على شيييكل أرصيييدة نقدي ،
 فبض الرغ   اعند والعك    ،ا فبض د املايييييييتوى العبري لألسيييييييعبر ومن مثوابلتبيل ينخف  الطلب على الايييييييل  

 ه ن لل  مؤداه إىل زايدة ا نفبق ومنه زايدة الطلب على الاييييييييييييييل  ،لدى ااهراد د ا لتفبظ ابارصييييييييييييييدة النقدي 
           .       ااسعبرد ماتوى ارتفبع  اليت ترتتب عنهبواادمبى 

                                                 

 120، ص. 1999، الط ع  ااوىل، اايفبدمي   للن ر املكلك  ااردن   اهلبمش  ، اقتصادايت النقود واملصارفع د املنعم الا د عل ،  1 
 إرج  إىل: 2 
 195حمكد عزى غز ن، مرج  س ف ليفره، ص. -
 106هور ه لول، مرج  س ف ليفره، ص. أيفرري لداد، م  -
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من ل ث  ،د ا طبر العبري للنظري  الكك   للنقودوابلتبيل بق ت نتبتج معبدل  يفبمربدج لألرصييييييييدة النقدي  احلبضييييييييرة 
 اارصيييييييدة غا أهنب أعطت أمه   يف اة للتغااى د ،الت يف د على العال   بني يفك   النقود واملايييييييتوى العبري لألسيييييييعبر

 بر.دد الرت ا  للتغااى د ااسعابعت برهب احمل   د ل بزهتبب الولداى ا  تصبديرغاليت ت النقدي 
صيي غ  يفبمربدج تطورا د الفكر الكالسيي ك  مقبرن  بتل  الصيي بغ  اليت جبا عب ه  يير ولل  لايي  ني. ااول  وتعترب

  غأن الطلب على النقود أصييييي ب أيفثر وضيييييو ، يفونه ميثل ناييييي   سبت  وحمددة من الدخل وهو مب يفبن غبت ب د صييييي 
 .ه  يير. أمب الايي ب الثبين أن النقود أصيي  ت تطلب لاللتفبظ عب، ول   هقع  نفب هب يفكب هو احلبل عند ه  يير

 . 1وابلتبيل بداي  النظر إل هب على أهنب أصل من ااصول يرغب ااهراد د ا تنباه بد  من أهنب وس ع للت بدل هقع
    اابص  بنا   التفض ل النقدي:الص غ  التبل (12)وميكن استخراج من املعبدل  ر م 

             )14(........
r

d

PY

M
K                           

)(اارصدة النقدي  اليت يرغب ااهراد ا لتفبظ عب والدخل النقدي  النا   بني عن( 41) تعرب املعبدل  ر مه rPY

ل نقود املتطرق إل هب د النظري  الكك   للنقود جند أن نايييي   التفضيييي إلا مب  ت مقبرنتهب م  صيييي غ  سييييرع  دوران الو 
 أي:   2النقدي ه  ع برة عن مقلوب سرع  دوران النقود

                     )15(
1

V
K              

ل ث يفلكب  ،Vع  دوران النقودوسيييييييير Kعن وجود عال   عكايييييييي   بني نايييييييي   التفضيييييييي ل النقدي ه ه املعبدل  عربت
لى  ف  ا نفبق عتنبمت الرغ   لدى ااهراد على ا لتفبظ ابارصييييييييييييييدة النقدي  بد  من أصييييييييييييييول أخرى يفلكب ا

ل  الت بدل أن هنبك  بثل بني معبد ، اب يعينرتتب عنه ا فبض د سيييييييييرع  دوران النقودي وال ي الايييييييييل  واادمبى،
بدل  يفبمربدج وأن التغا ال ي أدخله مبرشييييبل ابسييييت داله سييييرع  دوران النقود ابلتفضيييي ل النقدي ا يكن لف  يييير ومع

 ل ث ابى ا ختالف ب نهكب د أن ااول ي  ث عن أسييييييي بب ،ل  دإل الكثا على النظري  النقدي  الكالسييييييي ك  
فضيييي ل ماييييتخدمب ناييييب الت نقودوالثبين عن أسيييي بب الطلب على ال ،ماييييتخدمب متغا سييييرع  دوران النقودا نفبق 
ورغم ه ا التكبثل إ  أن هنبك هبرق طف ح بني  ،3وب ل  تكون سرع  دوران النقود بديالن عن بعضهكبالنقدي، 
 يلاملتكثل د أن ا تصييييييييييييييبدي يفبمربدج مس وا لألهراد رن هتبروا يفك   النقود اليت يرغ ون د ل بزهتب وابلتب ،املدخلني

تت ثر  ،وه ا ان القراراى اابصييييييي  حب بزة يفك   من النقود د شيييييييكل أرصيييييييدة نقدي  عبطل  يفجزا من الثروةKتغا 
ه ا الفبرق و  يل  واليت ه  بدورهب عرضييييي  للتغا،ابلعواتد املتو ع  من وراا ااصيييييول ااخرى أي بتكلف  الفرصييييي  ال د

 زي.الطف ح هتب ا بل لظهور  ل ل جديد ياكى الت ل ل الك ن

 

                                                 
 270، مرج  س ف ليفره، ص. حمكد سع د الاكهوري 1
  237، ص. 2003، مؤسا  ش بب ا بمع ، إسكندري ، مصر، نظرية النقود والبنوك واألسواق املاليةالفتو  عل  ان  ،  وأمحد أب2 
 19، ص.2006، ديوان املط وعبى ا بمع  ، ا زاتر، حماضرات يف النظرايت النقدية والسياسات النقديةبلعزوز بن عل ، 3 
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 معادلة كامربدج تقييم-3

 :1يفكب يل تلخصت أهم نتبتج معبدل  يفبمربدج         
د دراس  العال   بني التغااى د اارصدة النقدي  وماتوى العبري لألسعبر وسرع  التداول  هباحنصرى نتبتج لقد-أ

النقود والفصيييل  اضيييهب ل بدي وه ا مب يربر اهرت  ،دون أن تتطرق لت ثاهب على لجم ا نتبج  هرتاضيييهب ث بى لجكه
 فضييييييييييي  إىل زايدة سييييييييييي وأن تقل ص ااهراد حلجم اارصيييييييييييدة النقدي  احملتفظ عب، بني الداترة احلق ق   والداترة النقدي 

ينتج عنه ارتفبع ااسعبر ود لبل  توهر طب بى عبطل  ه هنب تؤدي إىل زايدة ا نتبج دون أتثا  يال  اامر ،ا نفبق
 على ااسعبر. 

على مايييييييييييتوى  داهتكت ه ه املعبدل  بدراسييييييييييي  و ل ل أتثا التغا د اارصيييييييييييدة النقدي  اليت حيتفظ عب ااهرا -ب
دون التطرق لألسييي بب أو الظروف ا  تصيييبدي  أو تو عبهتم اليت تده  ااهراد  جراا مثل  ،ااسيييعبر وسيييرع  التداول

 ،لولداى النقدي القوة ال ييرات   ل ضرصييدة نت ج  ا فبهف  هرتاى التضييخم هف  ااهراد من لجم اا ،ه ا التغا
أمب د هرتاى ا نككبش و الريفود تنخف  ااسييييييييييعبر ه لج  ااهراد إىل زايدة أرصييييييييييدهتم النقدي  لتو عبهتم اسييييييييييتكرار 

وه ا مب ي ني أن ااسيييييييييعبر ه  اليت تعكل على تعديل لجم اارصيييييييييدة النقدي  اليت  تفظ عب ، ا فبض ااسيييييييييعبر
 ى ا  تصبدي . الولدا

                             يتغا م  بقبا يفك   النقود سبت ، ه رتتب على معب أن ماييييييييييييييتوى ااسييييييييييييييعبر  د يفكب أث تت معبدل  يفبمربدج -ج
ابلتبيل ه ا و  زايدة يفك   النقود،  بري الايييييييلطبى النقدي  بتخف   أو  ،ا رتفبع أو ا  فبض د مايييييييتوى ااسيييييييعبر

له ت إل ه  وه ا عك  مب ،لتغا مايييييييتوى العبري لألسيييييييعبر ول ايييييييت سييييييي  ب يفك   النقود ه  نت ج يعين أن تغااى  
 نظري  يفك   النقود.  

ضييييكن ب  اعرتاهبكل   ،تغا لجم اارصييييدة النقدي  اليت حيتفظ عب ااهراد وسييييرع  التداول د معبدل  يفبمربدج إن-د
 به  إىل الطلب عل هب يف داة للكعبمالى.على وجود طلب على النقود ل اهتب يف صل يفبمل الا ول  إض
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 للطلب على النقودالمطلب الثالث: تقييم النظرية النقدية الكالسيكية 
 .وسل  بهتب ببهت جيبب تق  م النظري  النقدي  الكالس ك     حنبول ه كب يل

 :إجيابيات النظرية النقدية الكالسيكية-1
و ح ا لرتاري م    ابلدراسيييي  والتعكف د هرضيييي بهتب ونتبتجهب يقح هلبإن املتطرق للنظري  النقدي  الكالسيييي ك

 :1 ولل  انطال ب من ا جيبب بى التبل والتقدير، 
 يفوهنب نظري  جباى متفق   بمب م  الت ل ل والوا   ا  تصبدي ال ي يفبن سبتد د تل  الفرتة.-أ

اري به م ويواهر ا تصييييييييبدي  عبم  ابسييييييييتخدأهنب اسييييييييتخدمت معط بى لاييييييييبب   وب بانى د التع ا عن مف يفكب-ب
 صبدي.واست عبب الت ل ل ا  ت لتوض ب العال   بني يفك   النقود وماتوى العبري لألسعبر ،معبد ى رايض  

 تعد النظري  ااوىل اليت لبولت تفاا و ديد املاتوى العبري لألسعبر ومب حيدإل ه ه من تقل بى. هه -ج
ولل   عتكبدهب على ااسييييييييييلوب العلك  ال  ت د  ، ع   وتفايييييييييياي  وعلك  ميكن وصييييييييييفهب أهنب نظري  وا يفكب-د

 تفاا و ل ل الوا   ا  تصبدي وتوض ب العال   بني الكك   والاعر.
برد يفبن نت ج  ترايفم مبدي واتره  ومع  ،ونظرايى الكالسييييييي ك ني من اسيييييييت ايييييييبن ود ااخا إن مب عرهته أهكبر

بتد من م بدئ و وانني أشييييييييي ه ابحلق ق  املطلق  إ  أن ه ا   يعين أهنب ختلو من ومب يفبن سييييييييي ،لتل  الفرتة من الزمن
 النقبتص والال  بى وأهنب بع دة عن ا نتقبداى.

  سلبيات النظرية النقدية الكالسيكية:-2
 لقد تعرضت امل بدئ وااهكبر اليت  بمت عل هب النظري  النقدي  الكالس ك   د  ل لهب للطلب على النقود 

خبصييييييييي  مب تعلف منهب بقبنون سيييييييييبي ول بدي  النقود وأن  ،1929إىل انتقبداى عقب يهور أزم  الكايييييييييبد العظ م 
هم ه ه وميكن لصيييييير أ الكبمل للكوارد املبدي  وال  ييييييري ،التوازن ا  تصييييييبدي العبري حيدإل عند ماييييييتوى الت ييييييغ ل 

 ا نتقبداى ه كب يل :
   النقود ومايييتوى ك ك   اليت اهرتضيييهب الت ل ل الكالسييي ك  القبتك  بني يفا نتقبد ااول د العال   امل كبن يتكثل-أ

وى العبري لألسعبر بنف  اتن يفل تغا د يفك   النقود يؤدي إىل تغا د املرل ث   ميكن التال م  العبري لألسعبر،
 لتفبظ عب د اهراد ؤدي زايدة يفك   النقود إىل عدري زايدة الطلب على الايل  واادمبى ويفضيل ااتهقد  الناي  ،

 .اب يرتتب عنه عدري ارتفبع ماتوى العبري لألسعبر صورة نقود سبتل ،
واحلق ق  أن مب أو   أنصيييييييبر ه ه النظري  د ااط  هو ضييييييي ف نظرهتم إىل ويبتح النقود اليت يقصيييييييروهنب على يفوهنب  

 .2وس ع د الت بدل
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على  (1930-1929)اض ه  أثر اازم  ا  تصيييييييييبدي  لعل أبرز لق ق   دمهب الوا   العكل  د دل  ه ا ا هرت  
ويل هبت عت الدول  اوج هب أسييلوب التك ،ا  تصييبد اامريك  ال ي تعرض إىل موج  لبدة من الكاييبد ا  تصييبدي

  مقدرهتب على تايييييي  ب لتل، ابلعجز بزايدة ا صييييييدار النقدي ال ي مسب ابرتفبع ا لت بطبى لدى ال نوك التجبري 
ويفبن ه ا ط قب للنظري  الكالسييييييييي ك   يؤدي إىل زايدة الطلب على ، املصيييييييييرد للولداى ا  تصيييييييييبدي  منب ا تتكبن

غا أن مب لدإل يفبن عك  لل  ل ث ا فضيييييييييت املعبمالى ، النقود لغرض املعبمالى ومن مث ارتفبع ااسيييييييييعبر
 .1وارتفعت نا   التفض ل النقدي اب أدى إىل عدري الت ثا على ااسعبر

تقبد الثبين ال ي وجه إىل أنصييبر النظري  الكالسيي ك   يتعلف بث بى لجم ا نتبج احلق ق  عند ماييتوى أمب ا ن -ب
العبمل   اليت  اازم  ا  تصبدي  شسر بل هدري أمبريط   ه ا ا هرتاض الصكود وال قبا، ل ث ا يات ،الت غ ل الكبمل

 ل الكبمل،داتك  عند مايييييتوى الت يييييغ  قر بصيييييف أث تت اب  يدع جمب  لل ييييي  أن لجم ا نتبج والت يييييغ ل   يايييييت
ونت ج  ل ل  مت التخل  عن ه ا ا هرتاض عندهب لن يت قف التنبسيييييييييييب الطردي بني يفك   النقود ومايييييييييييتوى العبري 

 .   2ولل  ابنصراف الزايدة د يفك   النقود سواا جزت ب أري يفل ب إىل زايدة لجم ا نتبج والت غ ل ،لألسعبر
لوا   العكل  غا أن ا ،لث ال ي تعرضييت له النظري  الكالسيي ك   هو ث بى سييرع  دوران النقودأمب ا نتقبد الثب -ج

ااى النفاييييييي   ه ككن للتو عبى والت ث ،د ااجل القصيييييييا أو الطويل كن لايييييييرع  دوران النقود أن تتغاأث ت أنه مي
املصرد  ميكن أن يؤدي تطور الوع للولداى ا  تصبدي  أن تؤثر على سرع  دوران النقود د ااجل القصا، يفكب 

وتقدري ااسواق املبل   والنقدي  وتطور ا هبز املصرد أن يغا سرع  دوران النقود د ااجل الطويل، ولعل أبرز مثبل 
لول عن تقدمي احللبولت الدول   مب أيهرته أزم  الكايييبد العظ م اليت مايييت ا  تصيييبد اامريك  ول نكب على لل 

بع التفض ل النقدي اامر ال ي ترتب عنه ارتف، صدار النقدي لرتتف  املقدرة التكويل   لل نوك التجبري طريف زايدة ا 
 هصبل ه ا فبض سرع  دوران النقود.

ا نتقبد ااخا ال ي وجه للنظري  الكالسيي ك   ه  أهنب نظري  غا منبسيي   يفوهنب   أتخ  بعني ا عت بر سييعر  أمب-د
ولكن  ،ه ا على لايييييييييب رأي روب نايييييييييون "إن التغااى د يفك   النقود وه  لاى أمه   ابلغ و  ،الفبتدة د  ل لهب

 .3أمه تهب تككن د أتثااهتب على سعر الفبتدة وأي  نظري  نقدي    ت يفر سعر الفبتدة ه  ل ات نظري  نقدي  بتبات"
زم  الكاييييييييبد ا للول منبسيييييييي  بد عجزه على اجيل ونت ج  هل ه ا نتقبداى اليت يفبنت موجه  للت ل ل الكالسيييييييي ك 

خر شا تصيييبدي  بروز هكرو  ،وأسيييايييه واحلكم على ضيييعفه وحمدوديتهأسيييفرى إىل اهن بر هروضيييه  والريفود ا  تصيييبدي،
لفكر ا  تصييبدي تاييكب بتنوير اتكون اثبب  نقل  نوع    ،ماييبمهبى جديدة لتقدمي خمتلف يقح على أسيي  وأهكبر 

لك نزي  على يد وه ا مب سييينايييتعرضيييه د النظري  ا ،ايييا جديد للطلب على النقودعطبا أمه   للنقود د  ل ل وتف 
  .يف نز  دا  تصبدي الك ا جون م نبر 
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 النظرية النقدية الكينزية للطلب على النقودالمبحث الثاني: 
( 1933-1929) يلت صالل   النظري  الكالس ك     نقبش ه هب لىت بداي  يهور أزم  الكابد العظ م

 .1تقدمي للول هل ه اازم  ديت يف فت  صورهب ال
ود غضيييييييييييون لل   ول ا هتكبري من دراسييييييييييي  التغا د ااسيييييييييييعبر العبم  اليت اهتكت عب النظري  النقدي   

ل  شييييبمل  ل ل يف بنباا علىولل   ،الكالسيييي ك   إىل دراسيييي  سييييلوك النقود وأثرهب على جمكل الن ييييب  ا  تصييييبدي
ه هظهر اجبه نقدي جديد صييبغه ا  تصييبدي ا جنل زي جون م نبرد يف نز د يفتبب ،سييبسيي  للكتغااى ا  تصييبدي  اا

ياييكى بنظري  ا دخبر وا سييتثكبر وتفضيي ل  أو مب 1936النظري  العبم  د التوي ح والفبتدة والنقود الصييبدر سيين  
ل الكالس ك  تقدا  وانني الت ل من  ل النقدي د النظري  ا  تصبدي ،لبول من خالهلب إدمبج الت ل ال ي ،الا ول 

تكون و  اي يفبن عالجب انج ب ازم  الكاييييييبد،لتقلب ب ل  الكثا من املنطلقبى و اآلراا وتؤسيييييي   ل ال ا تصييييييبد
لصيييييييييييييير و  غ ا لقل دراسييييييييييييييتهب وأدواى الت ل ل،اثبب  ثورة لق ق   د الفكر النقدي وا  تصيييييييييييييييبدي من خالل ت

أمه    لت ني ،تلح أوجه الن يييب  ا  تصيييبدي من عكبل  و إنتبج ودخل  وم سر النقود على خمشموضيييوعهب د  ل ل 
بعك  مب يفبنت تنظر إل ه النظري  الكالسيييييييييي ك   على أهنب أداة وسيييييييييي ط  د  النقود ومكبنتهب د احل بة ا  تصييييييييييبدي 

هلم  ،  تصيييييبدياابلغ  يفكؤثر د الن يييييب  اعتربهب يف نز يفكخزن للق ك  اب أضيييييفى عل هب أمه    ل ث ،هقعالت بدل  
نظري  وأن  ،يعد ب ل  من داع لوجود هصييييييل بني النظري  النقدي  ونظري  الق ك  يفكب يفبن احلبل لدى الكالسيييييي ك ني

 .2م بشرا ومهكب ابلنظري  العبم  د الدخل وا ستخداريترت ع ارت بطب  التفض ل النقدي
زن بني العرض اوأن سييييييييييييعرهب يت دد ابلتو  ،ول الفبتدة يبهرة نقدي  صييييييييييييره   ثل نن التنبزل عن الايييييييييييي أن  يفكب بنّي 

در ال ي يقررون والق ،القدر الالزري اليت يوجههب ااهراد لاللتفبظ عب د شيييييكل سيييييبتل ددوحيُ  والطلب على النقود،
ا لتفبظ به د شكل أموال غا سبتل  يفبلانداى م كال ب ل  جار لالنتقبل من ا دخبر الابتل إىل ا دخبر 

 .  3املويح
بن  هبم  على اك  ظى من النظري  العبم  للطلب الفعبل، غدى نظري  التفضيييييييييييييي ل النقدي جزا   يتجزأل  ب و 

مايييييتوى الفكر الك نزي وانعك  ه ا ا رت ب  بني النقود والدخل وا سيييييتخداري على تفع ل دور الاييييي بسييييي  النقدي   
 العبم .طبته يفجزا من الا بس  ا  تصبدي  العبم  د توج ه ا  تصبد الوطين ون ب

ح ه ن طرله للطلب على النقود ا يكن خمبل مدرسيييييييييييي  يفبمربدج،وان يف نز يعترب ألد تالم ة ألفريد مبرشييييييييييييبل د 
د الطلب على   ل دور ي يفروإمنب  بري بتطوير صيييييي غتهب لت ييييييكل متغااى ا تلعب من   ،ه ه املدرسيييييي ت ل ل رواد ل

 لاللتفبظ ايييييييييييييبىاملؤسيييييييييييييأن تولد الرغ   والداهع   لدى ااهراد و  ه ى نظريته على الدواه  اليت من شييييييييييييي هنب النقود،
 .ابارصدة النقدي 

                                                 

  146إمسبع ل حمكد هبشم، مرج  س ف ليفره، ص.  1 
 267كري، مرج  س ف ليفره، ص.انضم حمكد نوري ال 2 

3Alain Redslob, Introduction à la théorie macroéconomique, Dunod, Paris, 2000, p. 63  
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 حسب التحليل الكينزي  ودوافعه ومحدداته الطلب على النقود األول:المطلب 
 أو تفض ل الا ول  رغ   ااهراد دال ي  دمه يف نز على النقود(  )الطلبيعرف التفض ل النقدي 

الت يفد اليت  واجه  لب ى عدريملالابتل  لتغط   ا لت بجبى ا بري  أو املاتق ل   ا لتفبظ ابارصدة النقدي  
  .1يكتنفهب املاتق ل

 بري يف نز ع كل  الثروة إىل نوعني من املوجوداى )سنداى ونقود(، ولل  من  للطلب على النقود ود دراسته
رج  ب من النقود من ل ث دا رتاعيفل ااصول املبل   د سنداى ويعزى الا ب د لل  إىل خالل تول ده  

شكبل أخرى من بد  من أ عن الدواه  اليت جعل الولداى ا  تصبدي  ترغب د ل بزة النقود ل   ث س ولتهب،
  .2 قف أي  عواتد على الرغم من أهنب   ااصول

 املعامالت(:املبادالت ) دافع- 1
واا تل  اليت س ،على ماتوى ا  تصبد القوم  ابملعبمالى يفبه  الصفقبى أو املعبمالى اليت تتم يقصد

أص بب  يقوري عب أو اليت ،مالت بجبهت واادمبى لتل   يقوري عب ااهراد املاتهلكون عدف احلصول على الال  
  .3امل بري  عدف احلصول على عنبصر ا نتبج وماتلزمبى العكل   ا نتبج  

 دي اغراض املعبمالى ابلنقود العبمل  أو الفعبل  أوويطلف على النقود اليت يايييييييييتلزمهب الن يييييييييب  ا  تصيييييييييب
    .الن  ط     زا هلب عن النقود العبطل  اليت تاتخدري لغرض املضبرب 

إدخبل عنصيير  ه كون من الضييروري مع ن ،  حلظ  زمن  دوتعترب يفل النقود املوجودة على ماييتوى ا  تصييبد عبطل  
 :التبيل واجل التوض ب ميكن ا ستنبد إىل الرسم ال  بين ،النقود العبمل النقود العبطل  و الزمن بغ   التك  ز بني 

 يوضب توزي  النقود إىل عبمل  وعبطل   دخبل عنصر الزمن (:01الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 

    Source: Jean Marchal, Jacques Lecaillon, analyse monétaire, Cujas, paris, 1971, p. 221  
 

                                                 
1Hachemi Alaya, la Monnaie finance, Centre de publication universitaire, Tunisie, 2002, p.287 
2RichqrdG Lipsey and Another, Macroeconomics, Ninth edition, HarperCollins publisher, Newyork,1990 , 

p.279 
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القكم  ل ث تتقلب صيييييعودا وه وطب على مر الزمن،كن خالل ه ا ال يييييكل يتضيييييب لنب أن النقود العبمل  ه
أمب النقود  اخ ل،الزمين اليت تنفف خالله املدا بل  ثل القط  املن ن   د لني تواهف اسيييييييتالري الدخول أو ا يراداى 

ه   ثل و  اى ا  تصييبدي  ملواجه  املعبمالى،الولدتلج  إل ه  لل  ا زا من الرصيي د النقدي ال ي   العبطل  هه 
 الرص د اادىن الثببت. 

زمن   بني تغط   الفجوة الل املعبمالى وجوده من أداا النقود لوي فتهب يف داة وسيييييييييييييي ط  د الت بدل داه وياييييييييييييييتكد 
 .1املق وضبى واملدهوعبى الدوري 

د شييكل   بزهتبلااهراد وامل ييروعبى لنقود اليت يرغب يقصييد ابلطلب على النقود لداه  املعبمالى يفك   اوابلتبيل  
  .2سبتل لغرض مواجه  النفقبى ا بري 

ايييييب املصيييييبدر حبولل  جزأ يف نز الطلب على النقود لغرض املعبمالى إىل نوعني  غرض توضييييي ب ه ا الداه  هقدول
 داه  الدخل وداه  امل روع. :اليت تن   منهب

 الدخل:  دافع-1-1
نت ج    تىويت ،واادمبىالداه  القطبع العبتل  املكون من الولداى املاتهلك  للال  ي كل مصدر ه ا 

ود على واليت توجب على ااهراد ا لتفبظ بقدر متوسع من النق ،الفجوة الزمن   الوا ع  بني استالري الدخل وإنفب ه
ن الدخل ، أي ا لتفبظ جبزا مشييييكل سييييبتل عدف مواجه  نفقبهتم ا بري  وطل بهتم ال وم   من الاييييل  واادمبى

  .3لتغط   نفقبى الفرتة الزمن   الوا ع  بني استالري الدخول وإنفب هب
ه  صيييل العكبل على أجورهم خالل مدة تعبدل شيييهر أو أسييي وع على لايييب نظبري الده  املت   واليت تايييكى بفرتة 

  الت بجبته ال وم   الل هرتة زمن   لتل  الده ، ولل  يفكقببل للجهد املقدري د العكل   ا نتبج  ، ه قوري  نفب ه خ
 .4وتاكى بفرتة ا نفبق

 ل عل ه وبطريق  إنفب ه.دي املت صويت ثر الطلب على النقود لداه  الدخل بفرتة الده  وبفرتة ا نفبق وابلدخل النق

 
 
 
 

                                                 
Modeling the impact of financial innovation on Gbadebo olusegun odularu, Oladapo adewale okunrinboye, 1

the demand for money in Nigeria, African journal of business management Vol.3 (2), pp. 039-051, February, 

2009, p. 44 

Available at the folloing URL: 

http://www.academicjournals.org/article/article1380527797_Odularu%20and%20Okunrinboye.pdf                            

                                                
2Jean marchal, jacques Lecaillon, Analyse monétaire, Cujas, paris, 1971, p. 220-221 
3Alain Redslob, op.cit, p. 64   
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  دافع املشروع-1-2
إيراداهتب د  بى اليت  تفظ جبزا منويتعلف ه ا الداه  بقطبع ا نتبج ال ي يتكون من جمكوع  من امل روع

يتغ ى من أنبن م  عبهتب وتاتنزهه مدهوعبهتب على شكل أجور ورواتب وخمتلح نفقبى  ،شكل رص د نقدي سبتل
  .1العكل   ا نتبج  

ويتكثل الطلب على النقود لغرض املعبمالى ابلنايي   هل ا الداه  د املتوسييع احلاييبيب بني أ صييى مب ميكن أن يصييل 
 وأدىن لد يصل إل ه عند تالش ه نت ج  ا نفبق على ا نتبج.  ،ه الرص د النقدي عند استالري ا يراداىإل 

وبتعك م دراسييييي  الطلب على النقود على ا  تصيييييبد يفكل اب عتكبد د لل  على التقاييييي م امل ايييييع لال تصيييييبد جند 
  طبعني:

وهلم لقبا تقدمي خدمبى عنبصييييييييييييير ا نتبج إىل م يفبه  ااهراد ال ين يايييييييييييييتلكون دخضيييييييييييييال ي ي :القطاع العائلي-أ
 ويقومون  نفب هب على خمتلح الال  واادمبى اليت تنتجهب ه ه امل روعبى. ،امل روعبى

يفبه  امل ييييييييييروعبى اليت تت كل نفقبى العكل   ا نتبج   بده  دخول أصيييييييييي بب   يضييييييييييموال ي  اإلنتاج:قطاع -ب
 .   2والق بري ابلعكل   ا نتبج   وال    واحلصول على ا يراداىمن أجل ابرس  ن بطهب  ،عوامل ا نتبج يفباجور

وابلتبيل تكون تقل بى الرصييي د النقدي اليت  دإل د أي القطبعني صيييورة عكاييي   للتقل بى اليت  دإل د القطبع 
نخف  يهعند اسييتالري ااهراد لدخوهلم من  طبع ا نتبج يرتف  رصيي دهم النقدي إىل أ صييبه ود مقببل لل   ،خراآل

 ن رصيييي دهم ه  ييييراا الاييييل  واادمبى،لنفبق وعند انطالق ااهراد د ا  أدانه،الرصيييي د النقدي لقطبع ا نتبج إىل 
 مل يييييييروعبى وملزيداي دأ الرصييييييي د النقدي د ا رتفبع تدرجي ب لدى  طبع  ود املقببلالنقدي ي دأ اب  فبض تدرجي ب 

  ب ناتعني ابلرسم ال  بين التبيل:من التوض 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Abdallah Ali Toudart, Cours de monnaie et répartition, OPU, l’Algérie, 1982, p .46 
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 : ي ني تغااى الرص د النقدي د يفل من القطبع العبتل  والقطبع ا نتبج (02شكل رقم )ال
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

                                                               
 150ببف، ص.ع د الرمحن يارى، مرج  س املصدر:                                                    

 
 

ت قى جبمدة د رصيي د ألد القطبعني وإمنب تتدهف بصييورة  وه ا مب يوضييب أن النقود العبمل  أو الن يي ط   
مث ترتد مرة أخرى إىل القطبع العبتل  وه ا مب ياييييكى باييييرع  دوران  ،ماييييتكرة من القطبع العبتل  إىل  طبع ا نتبج

 النقود.
 د ومن ز بني مفهومني من سرع  دوران النقو 

  واليت  اب على أهنب نا   الق ك  الكل   للكعبمالى النقدي  إىل يفك  للكعبمالى:سرع  دوران النقود ابلنا    -
 النقود اليت استخدمت د اجنبزهب خالل هرتة مع ن  من الزمن. 

ليت يتم ا و اييييييب على أهنب نايييييي   الدخل القوم  النقدي إىل يفك   النقود للدخل:سييييييرع  دوران النقود ابلنايييييي    -
 .1استخدامهب د اجنبز املعبمالى اابص  ابلدخل القوم  خالل هرتة مع ن  من الزمن

مي عنبصيييييير تقد دخول لقباالقطبع العبتل  من  أمب الدخل القوم  ه  اييييييب على أنه مقدار مب يتاييييييلكه ااهراد د 
 .2بهتم من الال  واادمبىا نتبج أو مقدار مب يتجك  لدى  طبع ا نتبج من أرصدة نقدي  عند ب   منتج

                                                 

 150ص. ، مرج  سببف ،ع د الرمحن يارى أمحد1 
 154ص. ، مرج  س ف ليفره، أمحد زها شبم  2 
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)(وإلا مب رمزان للدخل الوطين اابري املق م اباسييييعبر ا بري  ابلرمز Y ويفك   النقود الضييييروري    بري املعبمالى ابلرمز
)( tM  وسيييييييييرع  الدوران الدخل)(V،   التبل  :ه نه ميكن يفتبب  الصييييييييي غ VMY t .أي                       

)16(
V

Y
M t           

 :ي( جند أن الطلب على النقود لغرض املعبمالى بداه  الدخل وداه  امل روع يت دد ب16) ولاب املعبدل  ر م
ل ث  ود، ران النقبعال   عكايييييييي   باييييييييرع  دو املعبمالى  ضسييييييييرع  دوران النقود: يرت ع الطلب على النقود لغر  -

رصييييييييي د اب فبض متوسيييييييييع ال يفلكب ارتفعت سيييييييييرع  دوران النقود يفلكب ا ف  الطلب على النقود لغرض املعبمالى
وتت ثر سيييييييييرع  دوران النقود بعدة عوامل منهب مب هو  والعك ،النقدي احملتفظ به من طرف الولداى ا  تصيييييييييبدي  

ة اليت تفصييل بني عل أيفثرهب أتثا ه  هرتة الده  واليت  ثل الفرت ول ،املدى ال ع د ىعل ىعلى املدى القصييا و ااخر 
  حب ث يفلكب اتاييعت ه ه الفرتة ارتف  متوسييع الرصيي د النقدي احملتفظ به من طرف ااهراد ملواجه دخلني متتبل ني،

 تنخف  سرع  دوران النقود .ا لت بجبى والنفقبى ا بري  
النقود لغرض املعييبمالى ابلييدخييل النقييدي املعرب عنييه ابلنييبتج الوطين الييدخييل النقييدي: يفكييب يت ييدد الطلييب على  -

 حب ث يرت ع ابلطلب على النقود لغرض املعبمالى بعال   طردي . ،اابري املق م اباسعبر ا بري 
وطبملب أن سييييييرع  دوران النقود سبت  اهنب  ككهب عوامل بط ئ  التغا على املدى القصييييييا وعلى املدى الطويل وه ا 

املعبمالى هو  حيدد الطلب على النقود لغرض والرت اييييييييي  ال ي ه نه ي قى العبمل الول د ، عت براى هن   وتنظ ك  
قدي إىل ل ث يؤدي ارتفبع الدخل الن ،الدخل النقدي املعرب عنهب ابلنبتج الوطين اابري املق م اباسييييييييييييييعبر ا بري 

ين لداى ا  تصيييبدي  لغرض مواجه  النفقبى ا بري  اب يعطرف الو  ناارصيييدة النقدي  احملتفظ عب م متوسيييعزايدة 
 :1رايض ب يفكب يل  هوميكن التع ا عن الطلب على النقود لغرض املعبمالى،ارتفبع 

 )( YfM t        
  ث ل الص غ  الرايض   للطلب على النقود لغرض املعبمالى ب بن ب يفكب يل : نيفكب ميك

 الطلب على النقود لغرض املعبمالى ي ني(: 03الشكل رقم)
 
 
 
                        )( YfM t                                          
 

                                               
 

  154ص. ،ليفره مرج  س ف ،ع د الرمحن يارى أمحد املصدر:                                             

                                                 
1Jean Marchal, Jacques lecaillon, op .cit, p .224-226 
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  :االحتياط دافع-2
هو انعكب  حلبل  عدري ال قني اليت تده  الولداى ا  تصبدي  إىل ا لتفبظ بكك   من النقود د شكل 

 .1سبتل نت ج  عدري التزامن بني املق وضبى واملدهوعبى
تاتدع  نفقبى  د ليت املق ل  اا لتكب ى لغرض مواجه   نفب    املاتق ل  اليت تدعم املريفز املبيل وتعزز القوة ا و  

بحنبى غا س يف بل  املرض أو ال طبل  أو لدوإل يفوارإل أو طوارئ تتطلب نفقبى إضبه   أو اغتنبري  ،غا متو ع 
 .2أراب يفب فبض أسعبر بع  الال  أو توهر هرص أو صفقبى  قف مكبسب و   مرتق  ،

   ا ااخاهل ث يفلكب ارتف   قدي،الدخل الن ويتو ح الطلب على النقود لغرض ا لت ب  على مايييييتوى
علف أ ل أمه   تتاب ضيييييييييييييييبه  إىل عوامل أخرى  ،يفلكب أدى لل  إىل زايدة ا تطبع جزا منه لغرض الت و  واحل ر

  للولداى ا  تصييبدي  وتكون د جمكوعهب العوامل ال ات   املتكثل  د الظروف النفايي   احمل ط  اب بنب الايي كولوج
. صييبدي ليت تعكل ه ه الولداى ا  تعدري الت يفد الاييبتدة واليت تكون الظروف وا طبر اهضييال عن لب ى  ،ابلفرد

هف  أو بى اازمبى يق ل ااهراد على ا لتفبظ ابارصدة النقدي  بغرض ا ستعداد ملواجه  ا لتكب ى املختلف  
 .3اليت  د ينطوي عل هب املاتق ل

على  هقد جعل يف نز من الطلب قرار على املدى القصييا بى وا سييتوان ه ه العوامل ت ييهد نوع من الث 
 :4كب يل ي  وتكون ص غته الرايض   يفالنقود لغرض ا لت ب  يت دد ابلدخل النقدي ويرت ع به بعال   طرد

            )( YfM p     
pMالطلب على النقود لغرض ا لت ب . : ميثل 

Yالدخل النقدي :.  
د الدخل  املتكثل والول د ا لت ب  يت دد ابلعبمل الرت ايييييييييييييي طلب على النقود لغرض املعبمالى و ولكون أن ال

 رايض ب يفكب يل : كبه نه ميكن التع ا عنه ،النقدي
              )( YfM a            

aM :ود لغرض املعبمالى وا لت ب .الطلب على النق 

 

 

 

                                                 
1 David j.ott, Macroeconomic theory, Mcgraw-hill, United states of america, 1975, p.168 

 230ص .بدون سن  ن ر،  ،ل نبن  ،باوى  ،من وراى دار مكت   احل بة  ، النظرية العامة يف االقتصاد ،جون ري يف نز عن ترمج  هنبد رضب 2 
 205، ص. 2005، الط ع  الثبلث ، ديوان املط وعبى ا بمع   ، بن عكنون، ا زاتر، الكليالتحليل االقتصادي  –النظرية االقتصادية ض با جم د املوسوي،  3 
 52بلعزوز بن عل ، مرج  س ف ليفره، ص.  4 
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 دافع املضاربة: - 3
"يقصييد ابملضييبرب  عكل   ب   وشييراا ااوراق املبل   من أسييهم وسيينداى د أسييواق املبل بغ   احلصييول على 

 ث أن الطلب ل جديدة جباى عب النظري  الك نزي ،"ويعترب الطلب على النقود بداه  املضييييييييييبرب  إضييييييييييبه   ،1املبل"
 .2بداه  ا لت ب    ميثل د الوا    و  يف اا عن الفكر التقل دي" على النقود
 عرب عن يفك   النقود ه ملاييييييبمه  الرت ايييييي   والفعبل  لك نز،يعد الطلب على النقود لغرض املضييييييبرب  اابلتبيل و 

دف  ق ف ع ،اليت ترغب الولداى ا  تصبدي  ا لتفبظ عب د صورة عبطل  غا ن  ط   ستخدامهب د املضبرب 
دا إىل اسييييتنبوه ا اييييعري  الاييييبتدة على ماييييتوى ااسييييواق، مكبسييييب وعواتد مبل   جراا ا سييييتفبدة من التغااى ال

 .3التقدير ا  د والقدرة على ا لبط  بظروف الاوق املبل  
يفكايييييتودع   يللق ك  أيفكخزن وين   الطلب على النقود لغرض املضيييييبرب  أسيييييبسيييييب من   بري النقود بوي فتهب   

جيبنيب  تقح إىلل يث  ن اعتربوا النقود يفجزا من الثروة،الي ي جاختالف رواد ميدرسييييييييييييييي  يفيبمربد على وهي ا ، للق م
 ،تتنوع بني ا يداعبى لدى ال نوك، النقود جمكوع  أخرى من ااصييييييييييييييول ميكن اسييييييييييييييتخدامهب يف داة  ختزان الق م

 .4وغاهبااصول احلق ق      اليت تتكثل د ااسهم والانداى،ااصول املبل 
 العوامل اليت تقح وراا اخت بر ااهراد هل ه ااصول يفكخزن للق ك  د:  وتتكثل

 : السيولة-أ
 ،حن   دون خايييييبرة أو  كل أدىن التكبل شتعرب الاييييي ول  عن إمكبن    ويل ااصيييييل إىل نقدي  أو سييييي ول  
ىل اهنب تتكت  رت   ااو عد النقود اليت  تل املوياتند ااهراد إىل ه ا العبمل د املفبضل  بني أنواع ااصول املختلف  ب

وعند ا  داري إىل ترت  هب لاييييييب درج  سيييييي ولتهب جند النقود مث املدخراى لدى ال نوك اليت تتكت   ابلايييييي ول  املطلق ،
ز وق يتك مث الايينداى اليت يتم تداوهلب على ماييتوى سيي ،ابلايي ول   ري   جدا من النقود )الودات  ا بري  لدى ال نوك(

 . 5تل هب ااسهم مث ااصول احلق ق   ،اب تابع والتطور لألوراق املبل  

 :العوائد-ب
ه لا   ،لمن زاوي  العواتد اليت تدرهب ه ه ااصيييو  ،ااهراد د املفبضيييل  واخت بر ااصيييول املختلف  يعتكد بيفك  

اهنب أصل عق م   يدر  ة د العواتد ولل يفبنت النقود  تل املرت   ااوىل د درج  الا ول  ه هنب  تل املرت   ااخا 
هب اليت تغل مث تل هب الايييينداى بكل أنواع ى ال نوك ه  صييييل صييييبل هب على هبتدة،مث تل هب املدخراى لد أي  عواتد،

                                                 

 121ض با جم د، مرج  س ف ليفره، ص.  1 
 239، ص.1999ب   الاعودي ، ، دار املريخ للن ر، الرايض، املكلك  العر االقتصاد الكليمبيكل أبد مجبن، ترمج  حمكد إبراه م منصور،  2 
 278حمكد سع د الاكهوري، مرج  س ف ليفره، ص.  3
 105الا د متويل ع د القبدر، مرج  س ف ليفره، ص.  4
 161ع د الرمحن يارى أمحد، مرج  س ف ليفره، ص.  5 
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ب يرت ع لجم يفك،  لايييييب ناييييي   مايييييبمهته د ااراب  دمث ااسيييييهم اليت تدر لصيييييبل هب عوات، حلبملهب هواتد سييييينوي 
 .1قهب ه ه ااصول بدرج  مع ن  من املخبطرةالعواتد اليت  ق

 القيمة النقدية:  تقلبات-ج
 ،  أو خايييييييبتروا فبضيييييييب واليت تنجر عنهب أراب وتتكثل د التقل بى اليت تتعرض هلب   ك  ااصيييييييول ارتفبعب
 .2ويات عد عن ه ه التقل بى يفل من النقود واملدخراى لدى ال نوك

  القيمة احلقيقية: تقلبات-د
تقل بى الق ك  احلق ق   اي أصيييييييييل من ااصيييييييييول د التقل بى اليت  دإل د  وهتب ال يييييييييرات   جراا وتتكثل 

هضيييييييل أدواى أوعلى ه ا ااسيييييييب  ه ن ااصيييييييول احلق ق   تعترب  ليت  دإل د مايييييييتوى العبري لألسيييييييعبر،التغااى ا
 .3لألسعبر لدوإل ارتفبع د املاتوى العبري اختزان الق م عند

 دراسييييييته للطلب على النقود لغرض املضييييييبرب  على مفبضييييييل  الولداى ا  تصييييييبدي  بني ل بزة ولقد اسييييييتند يف نز د
رج  ب من النقود من ل ث داارصيييييييدة النقدي  الايييييييبتل  أو الاييييييينداى ويعود سييييييي ب اخت بر يف نز للاييييييينداى   رتاع

 : 4ويؤيفد يف نز د ه ا املضكبر على أنه يتب  لألهراد إمكبن تني الا ول ،
ياييكب  بنباا على تو عهم ارتفبع ماييتق ل  د ااسييعبر ال ي ،جبزا من الايي ول  مقببل ا تنبا الايينداىالتضيي     -

 بت ق ف عواتد.
  ب د الو ت تر  ،أمب إلا بدا أن الو ت غا منبسيييب ه ن ااهراد يفضيييلون ل بزة اارصيييدة النقدي  د صيييورة سيييبتل  -

 املنبسب   تنبا الانداى.

طلب على النقود لغرض املضييييييييييييبرب  لكن   ل لل  يكون من الضييييييييييييروري أن نقدري هكرة وه كب يل  حنبول شيييييييييييير  ال
 واض   عن العال   بني أسعبر الانداى وأسعبر الفبتدة.

 الفائدة:العالقة بني أسعار السندات وأسعار -3-1
م  أو ا يفبنت لكو سوا ،يعرف الاند على أنه ع برة عن التزاري تعب دي تتعهد اوج ه ا ه  املصدرة للاند 

مس   عند إضييبه  إىل   كته ا  ،دعكر الايين لمؤسيياييبى ااعكبل بده  هبتدة على الاييند بصييورة دوري  لصييبل ه طوا
 .5اتريخ ا ست قبق

 ومن ز د ه ا ا طبر بني نوعني من أسعبر الانداى ونوعني من أسعبر الفبتدة.

                                                 

 242أمحد أبو الفتو  النب  ، مرج  س ف ليفره، ص.  1 
 152رج  س ف ليفره، ص. أمحد هريد مصطفى، حمكد ع د املنعم عفر، م 2 
 165ع د الرمحن يارى أمحد، مرج  س ف ليفره، ص.  3 

4 Marie delaplace, op.cit, p .52 
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 تتم تصييييف   يت يصييييدر عب الاييييند وت قى سبت  لىتالق ك  النقدي  ا مس   )الاييييعر ا مس  للاييييند(: و ثل الق ك  ال-أ
 يكونو  هتعرب الق ك  ا مس   للاند عن يفك   النقود اليت ا رتضهب امل روع ،الاند باداد   كته ا مس   إىل صبل ه

 .N1ونرمز له ابلرمز  ملزري باداد   كتهب عند اتريخ ا ست قبق 
 .p ويرمز هلب ابلرمز الاو   للاند( الق ك  النقدي  ا بري  للاند )الاعر ا بري أو-ب
وهو ع برة عن نايييي   مئوي  مع ن  من   ك  الاييييند ا مس    ثل الدخل ال ي حيصييييل عل ه  سييييعر الفبتدة ا مس :-ج

 . rصبلب الاند بصف  دوري  وال ي نرمز إل ه ابلرمز
 ل الكثاة  بى بفعل العوام: ميثل الاعر الابتد د الاوق وهو عرض  للتقل أو الاو سعر الفبتدة ا بري -د

 .i2 وال ي نرمز إل ه ابلرمز احملددة له
جداا الق ك  ا مس   للايييييند د سيييييعر الفبتدة ا مس  لىت اتريخ  سييييينوي يايييييبويوحيصيييييل لبمل الايييييند على عبتد 

 ابلص غ  الرايض   التبل  : Pالق ك  احلبل   للاند  وتكتب ،ا ست قبق

i

rN
P

.
 

 ا بري ةسبت  ه نه توجد عال   عكا   بني الق ك  ا بري  للاند وسعر الفبتد rو Nن   ك  يفل منوطبملب أ

الانوي ال ي    العبتديولل  حملدود ،وابلتعرف على   ك  سعر الفبتدة ا بري ميكن معره    ك  الاند الاو   
 .3مس ولث بى سعر الفبتدة ا  اتريخ است قب ه وث بته ط ل  ل بة الاند لىتيت صل عل ه لبمل الاند 

 : الطلب على النقود لغرض املضاربة تفسري-3-2
يرت ع الطلب على النقود لغرض املضيييييييبرب  حببل  عدري الت يفد اليت تنصيييييييب أسيييييييبسيييييييب على التغااى املرت ط  

إن   مب  رأمسبل   إن ص ت التو عبى أو تك د خابتر مبل واليت تؤدي إىل التكبل  ق ف مكبسب  ،رسعبر الفبتدة
وه ا نت ج  التغااى اليت تطرأ على ااسييعبر هل ا يتطلب التفضيي ل النقدي لغرض املضييبرب  الد    ،يفبنت غا لل 

 ل  .بد التن ؤ ابلتغااى والتقدير ا  د للظروف وا لبط  بكل العوامل اليت  بر  أتثاهب على أسعبر ااوراق امل
عر الفبتدة ه نه إلا يفبن سييي ،واب سيييتنبد إىل العال   العكاييي   بني أسيييعبر الفبتدة ا بري  وأسيييعبر الاييينداى الايييو    

مب  هتكون تفضييييي الى املضيييييبربني حنو ل بزة الاييييينداى د احلبضييييير مايييييتخدمنيالايييييوق،  ا بري ي يييييهد ارتفبعب د
لى أمل ارتفبع ع، عبرهب تعرف ا فبض د الو ت احلبيليفون أن أسييييي،  حبوزهتم من نقدي  سيييييبتل  د شيييييراا الاييييينداى

أسيييييييعبرهب د املايييييييتق ل بتو عهم ا فبض أسيييييييعبر الفبتدة  وا   بل على ب عهب لالسيييييييتفبدة من هبرق الايييييييعر و ق ف 
مكبسب مبل   .أمب إلا يفبن سعر الفبتدة الابتد على ماتوى الاوق منخف  ه ن أسعبر الانداى ا بري  ت هد 

ضييييبربني بتصييييف   لبهظتهم ه قوري املرتفبع أسييييعبر الفبتدة د املاييييتق ل، ابلتبيل تكون تو عبى املاييييتثكرين ابو ، ارتفبع

                                                 

  190ص. ،2005،  ، مصر، الدار ا بمع  ، إسكندريوالفين االستثمار يف األوراق املالية ومشتقاهتا مدخل التحليل األساسيحمكد صبحل احلنبوي وشخرون،  1 
 168مرج  س ف ليفره، ص. ،ع د الرمحن يارى أمحد2 
 122ص.  ،مرج  س ف ليفره، ض با جم د3 
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ا لتفبظ ابارصييييدة النقدي  الاييييبتل  و العبطل    تدر أي  عواتد لكن   كتهب النقدي  سبت   لمن الايييينداى وتفضيييي 
 .1الانداىأهضل من تك د خابتر مبل   د املاتق ل جراا ا ستثكبر د 

وابلتبيل إلا تو   املضيييبرب أنه سييي  قف خايييبرة رأمسبل   تنجم عن ب   الاييينداى د املايييتق ل تفوق الفواتد الدوري  
ه ن لل  يكون داهعب على ا لتفبظ ابارصدة النقدي  العبطل    تدر أي  عواتد أهضل من تك د  ،املت صل عل هب

 كلهب عند ب      اليت يتتفوق ااايييييييييييييبتر الرأمسبل املت صيييييييييييييل عل هبتد د لني إلا تو   أن العوا ر رأمسبل  ،خايييييييييييييبت
 العق ك .ه نه يفضل ل بزة الانداى و ق ف العواتد أهضل من اارصدة النقدي  الانداى، 

يعترب الاييييييلوك ا سييييييتثكبري لألهراد ه كب هص ا لتفبظ ابلنقود أو الايييييينداى رهني معدل الفبتدة الاييييييبتد  وهك ا
بتو   يفل والد  ،ل ث تت بين تو عبى املضييبربني خبصييوص سييعر الفبتدة ،سييعر الفبتدة د املاييتق ل وتو عبهتم لول

قود أو نمنهم سييعر هبتدة معني وبنبا عل ه يتخ   راره بوضيي  ثروته املخصييصيي  للكضييبرب  د ألد ااصييلني د شييكل 
 .2خرل ث  كل احملفظ  الفردي  أصل والد ونوع   ااصل ختتلح من هرد آلسنداى، 

منخفضيي  من  التفضيي ل النقدي لغرض املضييبرب  عند ماييتوايى املضييبربني يرتف ونت ج  هل ا الاييلوك املت   من   ل  
ب نكب ينخف   داى،نا سيييتثكبر د الاييي والنبمج  عنبغرض تالد ااايييبتر الرأمسبل   احملتكل   ،أسيييعبر الفبتدة ا بري 

 . 3اتق لعبر الفبتدة ا بري  أمال د  ق ف العواتد املبل   د املتفض لهم النقدي عند املاتوايى املرتفع  من أس
حب ث يرتف   ،يتضييييييييييب جل ب أن الطلب على النقود لغرض املضييييييييييبرب  يرت ع بعال   عكايييييييييي   اعد ى الفبتدة وع ا

 لغرض املضبرب  اب فبض أ سعبر الفبتدة وينخف  ابرتفبع أسعبر الفبتدة. التفض ل النقدي
)(الطلب على النقود لغرض املضبرب   ورايض ب يكتب ifM S     

 سعر الفبتدة. iو، الطلب على النقود لغرض املضبرب  SMميثل ل ث
 يل :يفكب ميكن التع ا عن الطلب على النقود لغرض املضبرب  ب بن ب يفكب 
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 طلب على النقود لغرض املضبرب من ى ال :(04)شكل رقم 

                                                                       
 

                                                                                         
                                                                     

                                                                                              
                               

 
Source : André chaineau, Monnaie et équilibre économique, Cujas, paris, 1971, 

p.81                                                                                      

ي يييييا التكث ل ال  بين إىل العال   العكاييييي   بني يفك   النقود اليت يرغب املضيييييبربون ا لتفبظ عب د شيييييكل 
 1iفبتدةهعند املايييتوى املرتف  لايييعر ال ،الايييبتدة د الايييوق ةأرصيييدة نقدي  عبطل  لغرض املضيييبرب  وأسيييعبر الفبتد

ب  بد  اب حيفز ااهراد على ا تنباه ،لل    فبض أسييييييعبر الايييييينداىينعدري الطلب على النقود لغرض املضييييييبرب  و 
 هب وا   بل على ب عهب،بع أسعبر من ا لتفبظ ابلنقود العبطل  والعق ك  أمال د  ق ف ااراب  د املاتق ل عند ارتف

 رجي  على ااصييول غالتده  ااهراد للتنبزل التد %5مث  %10الفبتدة د ا  فبض تدرجي ب إىل ربعدهب ت دأ أسييعب
 أدىن وتفضي ل ل بزة اارصيدة النقدي   لىت تصيل أسيعبر الفبتدة إىل كثل  د الاينداى  رتفبع أسيعبرهب،النقدي  املت
عندهب يكون من ى التفض ل النقدي لغرض املضبرب  شديد املرون  د شكل خع ماتق م ويطلف ،  miniماتوايهتب

اتم  لدى  واليت تعين التفضيي ل املطلف للايي ول  ل ث تاييود  نبع  ، صيي دة الايي ول  أو هخ الايي ولعلى ه ه احلبل  ا
بع  الا بس  النقدي  ولقد أشبر يف نز إىل عدري جدوى وجن، 1املضبربني أنه أدىن ماتوى ينخف  عنده سعر الفبتدة

ن   ييل ن زايدة يفك يي  النقود معلى اعت ييبر أ د نف  الو ييت الت ل ييل الكالسيييييييييييييي ك ، د مثييل هيي ه احلييبليي  منتقييدا
الايلطبى النقدي  سيتوجه لاللتفبظ عب من   ل ااهراد د شيكل أرصيدة نقدي  عبطل  دون أن تؤدي إىل ارتفبع د 

 . 2وأيفد على ضرورة اعتكبد الا بس  املبل   من أجل التخلص من ه ه احلبل  ، ااسعبر
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 André chaineau, op.cit, p. 81 

 55  .ص ،مرج  س ف ليفره، بلعزوز بن عل  2 
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 في الفكر الكينزي  المتغيرات المفسرة لهاو  قودالطلب الكلي على الن شرح دالةالمطلب الثاني: 
يعرب الطلب الكل  على النقود عن إمجبيل طلب الولداى ا  تصيييييييييييييبدي   على النقود سيييييييييييييواا لغرض إ بري  

 نطوي عل هييبيأو لغرض مواجهيي  لييب ى عييدري ال قني اليت  ،املعييبمالى اليت تعترب النقود من خالهلييب يفيي داة للت ييبدل
برب  وحمبول  ا سييييييتفبدة من التغااى اليت ت ييييييهدهب ااسييييييعبر صييييييعودا وه وطب عن طريف لغرض املضيييييي أو ،املاييييييتق ل

 دال  وبدمج يفل دواه  الطلب على النقود د، مايييييييييييييييبيرهتب واليت  بر  النقود من خالهلب وي فتهب يفكخزن للق ك 
صيييييييبدي  د ا  ترايضييييييي   والدة نت صيييييييل على دال  إمجبل   تعرب عن الطلب على النقود وتفاييييييير سيييييييلوك الولداى 

 .1ل بزهتب لألرصدة النقدي 
واب أن الطلب على النقود لغرض املعبمالى وا لت ب  هو دال  د الدخل النقدي وال ي يكتب ابلص غ  الرايض   

 التبل  :
)17()( YfM a    والطلب على النقود لغرض املضبرب  هو دال  د سعر الفبتدة أي
)18()( ifM S  ( جند الطلب الكل  على النقود 81( واملعبدل  ر م )71) جبك  املعبدل  ر مو

)().........().19( وال ي يكتب رايض ب dMوال ي نرمز إل ه ابلرمز  ifYfM d  
)()(),(وإلا اعتربان أن  iYLifYf يل : تص ب املعبدل  يفكب 



 )20)........(,( iYLM d                 

 ييييييا ا شييييييبرة يفكب ت  ،الطلب الكل  على النقود ابلدخل النقدي بعال   طردي  ارت ب ت ييييييا ا شييييييبرة املوج   على و 
 .الابل   على ارت ب  الطلب الكل  على النقود باعر الفبتدة بعال   عكا  

نقدي ابلدخل ال طهوجدر ا شييييييييبرة إىل أن الطلب على النقود لداه  املعبمالى وا لت ب  يتك ز اب سييييييييتقرار  رت ب
بى د لني يتك ز الطلب على النقود لداه  املضبرب  بعدري ا ستقرار  رت بطه بتو ع ال ي ي هد نوع من ا ستقرار،

 .2املضبربني ه كب هص أسعبر الفبتدة اليت تت رجب ارتفبعب وا فبضب

 وميكن التع ا عن الطلب الكل  على النقود د صورة ب بن   يفكب يل :
 
 
 
 
 
 

                                                 

 252 ص. ،مرج  س ف ليفره ،الع اى نسعد الدي نزار ،عل ع د املنعم الا د  1 
2Ivaras tillers,  Money demand  in latvia, Working paper, Riga, 2004, p. 09  

Available at the folloing URL: 

http://www.bank.lv/public_files/images/img_lb/izdevumi/english/citas/Money_Demand_Latvia.pdf   

see in(07-01-2015) at 23:20 

http://www.bank.lv/public_files/images/img_lb/izdevumi/english/citas/Money_Demand_Latvia.pdf
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    Source : Marie Delaplace, op.cit, p. 54   

 
إىل الطلب على النقود لغرض املعبمالى وا لت ب  ال ي يت دد ااتوى الدخل ( 07)ي ا ال كل ر م 

ل أمب ال ييييييييييييك،  يرتف  الطلب على النقود لغرض املعبمالى وا لت ب Yل ث يفلكب ارتف  الدخل النقدي ،النقدي
ه عرب على أن الطلب على النقود لغرض املعبمالى وا لت ب  املكثل د شييييييييكل خع ماييييييييتق م عكودي  (08) ر م

)(عدمي املرون  والتغا لاييييييييييعر الفبتدة  i على الطلب على النقود لغرض املضييييييييييبرب ( 09)ب نكب يعرب ال ييييييييييكل ر م ،
)(ل ث عند ماييييييييتوى سييييييييعر هبتدة 2i ني من مث يت ، ينعدري التفضيييييييي ل النقدي لرغ   ااهراد على ل بزة الايييييييينداى

لىت  ،خالل ال يييييكل ا  فبض التدرجي  د أسيييييعبر الفبتدة ال ي يصيييييبل ه ا رتفبع التدرجي  د التفضييييي ل النقدي
 ول  . اص دة الا يصل إىل أن يص ب  هنبت  املرون  عند أدىن ماتوى لاعر الفبتدة وال ي أمسبه يف نز 

نت صيييييل على ال يييييكل النهبت  ال ي يعرب عن الطلب ( 09( و )08( و )07ر م )وبدمج يفل ااشيييييكبل الايييييببق  
)(ل ث عند املاييييييييتوى ااعلى لاييييييييعر الفبتدة (، 10)الكل  على النقود وهو ال ييييييييكل ر م 2i يكون الطلب على

على النقود لغرض املعبمالى وا لت ب  يكون اثل ابلقطع أمب الطلب  نقود لغرض املضييييبرب  منعدري،ال oa،  وعند
)(ا فبض سييييعر الفبتدة إىل املاييييتوى 3i  يرتف  الطلب على النقود لغرض املضييييبرب  واملعرب عنه ابلقطع ab  ب نكب

وهو  ة،ث بى لعدري مرونته اسييييييييعبر الفبتدلت ب  ي قى ي ييييييييهد اسييييييييتقرار و الطلب على النقود لغرض املعبمالى وا 
)(اامر نفاييييه عند ا فبض سييييعر الفبتدة إىل أدىن ماييييتوى 1i   يصيييي ب الطلب على النقود لغرض املضييييبرب   هنبت

 ،املرون 
ابلقطع   أمب الطلب على النقود لغرض املعبمالى وا لت ب  ي قى ماتقر وال ي يعرب عنه  oa1. 

 احلق ق  ، ىدال  الطلب على النقود عند يف نز ابلد   من خالل    زه بني الكك بى ا مس   والكك ب يفكب   زى
ولل  على اعت بر أن النقود تق م بقوهتب ال رات   اب يعين أن   ك  النقود تت دد من خالل مقدار الال  واادمبى 

                                                 
1 Marie Delaplace, op .cit, p.54 
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ول عل هب أي ااخ  بعني ا عت بر تغااى املاتوى العبري لألسعبر است عبدا لفكرة الوهم النقدي اليت ميكن احلص
ان ا كهور يرغب د ا لتفبظ بكك بى من النقود أو اارصدة النقدي  احلق ق   اليت هلب  وة شرات  

P

M d،  واليت
)(تت دد ابلدخل احلق ق   rY سعر الفبتدةو.)( i                                                                  

ل بزهتب   عن سلوك الولداى ا  تصبدي  دوابلتبيل أتخ  دال  الطلب على النقود عند يف نز شكلهب النهبت  املعرب
 يل :  لألرصدة النقدي  يفكب

)20....().........,( iYf
P

M
r

d    ، ل ث يرت ع الطلب على النقود احلق ق  بعال   طردي  ابلدخل احلق ق
)( rYةوبعال   عكا   باعر الفبتد)( i

1. 
على الرغم من النجب  ال ي لققته النظري  الك نزي  والتقدري ال ي ألرزته د  ل ل وتفايييا دواه  الطلب و  

 تطيفكب رب  ،دمته من عالج انجب ازم  الكايييييييبد اليت أعجزى الت ل ل الكالسييييييي ك من خالل مب   ،على النقود
بني الداترة احلق ق   والداترة النقدي  ماييييييييييييت عدة هكرة ل بدي  النقود ودجمهب ضييييييييييييكن املتغااى املؤثرة على الن ييييييييييييب  

 صييييييل سييييييبتل،عب يف إمكبن   ا لتفبظ  من خالل   بمهب بوي ف  الت بدل وخمزن للق ك  مفاييييييرة ب ل  ،ا  تصييييييبدي
مسب هلب  اب لدخل،ابني النظري  النقدي  ونظري  الت يييغ ل و  الربعاسيييتطبعت إل  برهب سيييعر الفبتدة يبهرة نقدي ،اعت و 

 لهب ا هلو ن  لإ  أوا   و بول معب   لق ق  يواهره، أن تضيييييييييف  على نفايييييييييهب طببعب ا زا يفنظري  نقدي     ال
 عدري  ديدهب ملاييييييييييتوى سييييييييييعر الفبتدة ال ي يؤدي ،  لالنتقبداى لعل أبرزهبجعلتهب عرضيييييييييي من الع وب والنقبتص

 يفكب عجزى على إجيبد للول لظبهرة التضييييخم اللصيييي ق  ابلكاييييبد  النقود ان يصيييي ب  هنبت  املرون ،ابلطلب على 
يقتصييير  ل لهبإضيييبه  ل ل  يفبن   أي ارتفبع ااسيييعبر املصييي وب ابرتفبع ال طبل  ،واليت مس ت ابلكايييبد التضيييخك 

 نف  معتربة ددون إعطبا أمه   ل ق   املوجوداى، النقود والايييييييييييييينداى من املوجوداى على  دراسييييييييييييييي  نوعني هقع 
قصيييييور  يفل ه ه النقبتص وه ا ال  ،الو ت أن الولداى ا  تصيييييبدي   تفظ بوالدة منهب دون أن يكون مزيج ب نهكب

ي ن يقدموا إضيييييييييبهبى جديدة د جمبل الت ل ل النقديفبن اثبب  ابعث لربوز مفكرين ا تصيييييييييبديني جدد أرادوا إ  أ
وج ك  توبن  William baumolعلى رأسيييييهم ول بري بومول ويفبن ،  سيييييتككبل مب جبا به يف نز و لتغط   النقبتص

James Tobin، . وه ا مب س كون حمل الدراس  والت ل ل على ماتوى امل  ث املوايل  
 
 
 
 
 
 

                                                 

 253ص.  ، مرج  س ف ليفره،عد الدين الع اىنزار س ،ع د املنعم الا د عل  1 
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 للطلب على النقودالمفسرة نظرية الكينزية لل الحديثة النماذج: المبحث الثالث
ب هابهتكبري الكثا من ا  تصييييييبديني ملب  دمته من إجنبزاى وإسييييييهبمبى خلدى امس النظري  الك نزي  لظ ت 

ى الفصل ال ي احل بة ا  تصبدي  والقضبا عل خبص   عطبتهب للنقود أمه تهب د د سجل اتريخ الفكر ا  تصبدي،
إ  أن  ل لهب ا هلو  ،واعت برهب أن سييييعر الفبتدة يبهرة نقدي  داترة احلق ق   والداترة النقدي الت نبه الكالسيييي   بني 

 بتص،لوا مب ختلل أعكبل يف نز من نقمفكرين جدد ل ايييتكك بروزنتقبد وأدى إىل لال عرضييي من الع وب ل ي جعلهب 
  William Baumolرأسيييييييييهم ول بري بومول هكبنت إسيييييييييهبمبهتم اثبب  إبداع د جمبل  ل ل الطلب على النقود على

معتربا أن الطلب على النقود لغرض املعبمالى يت دد إضييييبه  إىل الدخل النقدي باييييعر  ، دري منولج املخزونال ي 
خر لبول من خالله القضيييييييييييبا على يفبه  شال ي  دري منولجب  Tobin James ا  تصيييييييييييبدي ج ك  توبنو  ،الفبتدة

 فظ  املتوازن ،ملرتدة ومنولج احملهقدري منولج التو عبى ا من الوا  ،ل الك نزي وال يييييييييكوك وتقريب الت ل  ىالتايييييييييبؤ 
فبتدة ا بري  عدف ال رمعتربا أن طلب الولداى ا  تصبدي  على الولداى النقدي  يرت ع ابلتو عبى اابص  رسعب

يكتنفهب  بتر اليتلل  للخاييييي  حمفظ  متنوع  اسيييييت عبدا د العواتد دون إغفبل املخبطر، ه  كلون نت ج  ل ل ق ف 
 املاتق ل.

وه ا مب سييييين بول التطرق إل ه وب يييييكل من التفصييييي ل على مايييييتوى ه ا امل  ث وال ي  ايييييكنبه على لايييييب مب 
 تقتض ه الدراس  إىل مطل ني.

 

 لطلب النقدي لغرض المعامالت الحديث لنموذج نموذج المخزون كالمطلب األول: 
  اليت لبولت تطوير نظري  الطلب على النقود الك نزي  ووضييييييييييييي  يهرى العديد من الكتبابى ا  تصيييييييييييييبدي

 وه ا بعد دمج يف نز لايييييعر الفبتدة يفعبمل مهم د النظري  النقدي  على وجه ،تفايييييا أيفثر د   لدواه  ل بزة النقود
 ومن أهم الكتبابى اليت يهرى د ه ا ا بل يفتبابى ول بري لى وجه ااصييييييييييييييوص،العكوري ود الطلب على النقود ع

ال ي انطلف من الفكرة ااسيييبسييي   اليت توصيييل إل هب يف نز على أنه يتم ل بزة اارصيييدة  ،William Baumolبومول 
النقدي  احلق ق   بداه  املعبمالى واليت تت دد اايييييييييييتوى الدخل النقدي لتغط   الفجوة الزمن   الوا ع  بني اسيييييييييييتالري 

د الت بدل  عزن مؤ ت للقوة ال يييرات    تايييتخدري يفوسييي أي يفرصييي د خمزون يتم ا لتفبظ به يفكخ ،الدخول وإنفب هب
كل تكبل ح أهنب تفضييي  إىل   وأن ال ديل حل بزهتب ه  الاييينداى اليت تغل عبتد حلبملهب إ  دون أن تدر أي عبتد،

وه ا عند  رك الفرد من ل بزة النقود إىل ل بزة الايينداى ، معبمالى تتكثل أسييبسييب د أتعبب الاييكاييرة والوسييبط 
 لعك  .ا أو

هلقد لبول بومول من خالل منولجه ت  بن أن الطلب على النقود لغرض املعبمالى على درج  من احلاييييييييييييييبسيييييييييييييي   
 لتغااى سعر الفبتدة إضبه  إىل الدخل النقدي.

 ول ر  ه ا املدخل النظري نتدرج د تقريب النكولج من الوا  .
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 مناذج تدرجيية يف املدخل النظري للمخزون - 1
الوا   تقري ه من  عدف ،ن نقدري ه ه النكبلج التدرجي   د  ل ل وتفاييييييييييييييا منولج املخزون ل ومولارأتينب أ 

 مت تقا كه إىل ثالإل منبلج. ل ث
 النقود املخزن الوحيد للقيمةفيه متثل النموذج األول: منوذج بسيط -1-1
)(يفرتض على ماييييييييييييتوى ه ا النكولج أن الفرد ياييييييييييييتلم دخله   Y د شييييييييييييكل نقدي أول يفل شييييييييييييهر عند
)0( t، ( 00001وه ا الدخل مقداره )على أن يقوري  نفب ه ب ييييكل منتظم حب ث يعبدل الرصيييي د  شييييهراي، ون

 دون الق بري ري معبمالى من شراا وب   الانداى.                                    ( الصفر، tالنقدي د هنبي  الفرتة )
 لنقدي ال ي حيتفظ به ه ا الفرد بيييييييييييييييييييمتوسييييع املخزون ا ه قدر

2

0

2

1000 


Y= (0005 )عند منتصييييح  ون

)(الفرتة الزمن   t عند أي  للدخل
2

1
tوال ي ميثل مقدار الطلب على النقود. 

ي حيدد الدخل هو العبمل الول د ال  ابلتبيلنقود، و د ه ا النكولج   يوجد أي بديل اكن حل بزة يفك   العل ه و 
  .  1خمزون النقود احملتفظ به وه ا لغرض إ بري املعبمالى

 وجود سندات كبديل للنقود مع إجراء معاملة مالية واحدة :النموذج الثاين-1-2
بتل واستثكبر سعدري ا لتفبظ بكل الدخل د شكل  تفرض ضرورةتوهر أداة حل بزة الثروة مدرة لعواتد  إن 

 شيييييييييييييكل د جزا منه د "سييييييييييييينداى" أو "توي ح بنك " لت ق ف هواتد. ولل  بتخصييييييييييييي ص جزا يف ا من الدخل
  .سنداى وملدة زمن   طويل ، يفبلت ب  ملواجه  نفقبى ا ستهالك ا بري 

له ال يييهري ر نصيييح دخاسيييتثكبو على مايييتوى ه ا النكولج يفرتض أن الفرد يقوري بتقاييي م هرتة ا نفبق إىل هرتتني و 
 د شكل سبتل خر وا لتفبظ ابلنصح اآل ون( 5000اعى مب يعبدل ) ،"سنداى" د شراا أصول  صاة ااجل

 .2ملواجه  املعبمالى ا بري  واحلصول على الال  واادمبى ون( 0050) أي

  

                                                 
1Daniel szpiro, Economie monétaire et financière, 1re édition, Boeck, Bruxelle, 2009, p. 35 -36 
2idem 
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 نداىيوضب توزي  الدخل بني املعبمالى ا بري  والق بري بعكل   شراا وب   الا :(09)شكل رقم 
 

 
 
 

  
 
 
 
  

 384ص . ،ليفره فس مرج   ،ع د النع م م برك ،: إمسبع ل ال نبوياملصدر                                            
 

وابهرتاض منع إنفبق منتظم اعدل سبت خالل الفرتة ه نه يصل رص د النقود د منتصح ال هر إىل الصفر عندهب 
لىت يصيييييييل  ،داري لصييييييي ل  ال    د ا نفبق على املعبمالى بنف  منع ا نفبقواسيييييييتخ ،يقوري الفرد ب    الاييييييينداى

ه وابلتبيل ه نه على مايييييتوى ه ا النكولج يكون متوسيييييع مب حيتفظ ب النقدي د هنبي  ال يييييهر إىل الصيييييفر،الرصييييي د 

الفرد من رصيييي د نقدي لغرض املعبمالى د النصييييح ااول من ال ييييهر هو
4

Y،  أي
2

2

Y

وعند هنبي  منتصييييح ال ييييهر 

ب   الاييينداى ل صييي ب رصييي ده النقدي  بشييير يصييي ب رصييي ده النقدي معدوري. ه 
2

Y ينفقه اعدل منتظم وعلى مدى و

ه كون متوسع الرص د النقدي احملتفظ به خالل النصح الثبين من ال هر هو ،النصح الثبين من ال هر
4

Y. 

 د النقدي احملتفظ به خالل ال هروع ا يكون متوسع الرص 
42

44 Y

YY





  

وال ي يكون أ ل من متوسييع الرصيي د النقدي احملتفظ به 
2

Yأمب ه كب هص متوسييع  ،د لبل  عدري شييراا الايينداى

مب حيتفظ به الفرد من سييينداى لت ق ف عواتد ه 
42

2 Y

Y

 عند مايييتوى سيييعر هبتدة i،  ه كون العبتد املت صيييل
 عل ه هو :

4
.
Y

iB ،   الت ويل واليت نرمز هلب ابلرمز يفكب يت كل الفرد رسييوري مساييرة أو عكولb2عدد املعبمالى  ، وطبملب أن 
 .2b عكل تني )عكل   شراا الاند + عكل   ب عه( =أي تكلف  الق بري ابل 2bتكون تكلف  تنف   املعبمالى 

bهو  Bnالربب الصبد عل ه يكونو 
Y

iBn 2
4

.  
 

 Y/4=2500         

 Y الدخل

 الفرتة الزمنية شهر

Y/2=5000 

10000 

t =1/2 t 
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  = n 3 الثالث: يتضمن القيام بثالث معامالت أي النموذج – 1-3

الل هرتة خ يقوري بكل معبمل  ، حب ثعلى ماييييييييييييييتوى ه ا النكولج يفرتض أن الفرد يقوري بثالإل معبمالى 
هصييييييييييييييص هلييب و والييدة 

3

Y ،لتغط يي  الت ييبجييبتييه ا ييبرييي  خالل الفرتة ااوىل ب نكييب  من دخلييه لفنفييبق
3

2Y  توجييه
ل ث عندمب يايييييتنف  رصييييي ده النقدي خالل الفرتة ااوىل يقوري ب    الاييييينداى د الفرتة  لالسيييييتثكبر د الاييييينداى،

يعبدل  الثبن   اب
3

Y  وعندمب يصييييييل رصيييييي ده النقدي بعد
3

2t   إىل الصييييييفر يقوري ب    ا زا املت ق
3

Y من الايييييينداى

ه كون متوسع الرص د النقدي احملتفظ به يابوي  و ويله إىل نقود .
6

2
3

YY
 

 لفرد من   ك  الانداى يابوي إىلأمب متوسع مب حيتفظ به ا
3

2
3

2 YY
 

 
وعل ه يكون العبتد ال ي حيصييييييل عل ه لبمل الاييييييند هو: 

3
.
Y

iB  ب نكب تقدر التكلف  اليت يت كلهب لقبا  ويل
 :ييييييييييييييييييييييب ي يت صيييييييل عل ه لبمل الايييييييند من املعبمالى الBnومنه يعبدل الربب الصيييييييبد  b3الايييييييند إىل نقود ه 

b
Y

iBn 3
3

.  
 ي ني متوسع اارصدة النقدي  احملتفظ عب :(10الشكل رقم)

 
 
 
 
 
 
 

 
 385ص. ، مرج  س ف ليفره ،ع د النع م م برك ،: إمسبع ل ال نبوياملصدر                                       

 

 دري أعاله أن متوسييع الرصيي د النقدي احملتفظ به خالل يفل هرتة يتضييب من خالل ال ييكل املق
3

1
t هو

6

Y، لني الفرتة  لفنفبق ا بري د ختصييييييييييييييص الفرتة ااوىل ، ه نيقاييييييييييييييم هرتة ا نفبق إىل ثالإل هرتاى هوطبملب أن 

3

2
t  الرص د النقدي خاللختصص ل راا سنداى وعند انقضبا

3

2
t. يتم ب   الانداى و ويلهب إىل نقدي 

فبع أن العبتد يتزايد اعدل متنب ص م  ارت ،الايييييييييييييييببق  ال يفر جوابلتبيل ه ن أهم مب يتم ماللظته من خالل النكبل 
يفون أن   لعبتد املت صييييييل عل ه معدوري،يفبن ا  0nل ث على ماييييييتوى النكولج ااول ال ايييييي ع ، عدد املعبمالى

 الدخل الشهري 

     Y/6 متوسط األرصدة النقدية احملتفظ هبا 

 t الزمن

 

Y/3 

t = 1/3 t = 2/3 t 
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𝑌ل بزة يفل الدخل يفبنت د شييكل سييبتل ومتوسييع الرصيي د النقدي احملتفظ به وال ي ميثل الطلب على النقود 

2
أمب  

يفبن العبتد املت صيييييييل عل ه وراا ل بزة الاييييييينداى هو  2nعلى مايييييييتوى النكولج الثبين أي
4

.
Y

i لطلب على وا

𝑌النقود 

4
هو 1يفبن العبتد احملقف  3nد لني النكولج الثبلث ،  

3
.

Y
i  ومتوسع املخزون النقدي احملتفظ به𝑌

6
. 

  لي  خالت بجبى ا بر ه كون متوسع الرص د النقدي احملتفظ به لغرض مواجه  ا ل nوبتعك م عدد املعبمالى إىل
        :يل  يفكبMtيفل هرتة واليت تعرب عن الطلب على النقود

  )21(.
2

1
Y

n
Mt   ه  أمب متوسع مب حيتفظ به الفرد من   ك  سنداى: 

)22(.
2

1
Y

n

n 
 :2يل  يكون يفكب Bالعبتد احملقف لقبا ل بزة الانداى ال ي نرمز له ابلرمزو    

    iY
n

n
B ..

2

1
  

 

 العدد األمثل للمعامالت - 2
من خالل الت ل ل الايييييييييييببف أن العبتد املت صيييييييييييل عل ه لقبا ل بزة الاييييييييييينداى يتزايد تدرجي ب اعدل  يت ني

)(متنب ص بزايدة عدد املعبمالى nلىت يصل أ صبه عند املاتوى).
2

( i
Y،  وه ا إلا مب  بري الفرد ب راا يفل دخله

 ،بتلعلى أن يقوري ب  عهب د هرتاى متنبه   الصييييغر يفلكب التبج إىل نقد سيييي ،النقدي سيييينداى د بداي  الفرتة الزمن  
د ه ه احلبل  يكون متوسيييع   ك  مب د لوزته من الاييينداى هو

2

Y،  قود لغرض املعبمالى على النويكون الطلب
 معدوري.

الايييييييييكايييييييييرة  د عكو ى املتكثل و ، لقبا لل  يفبنت الاييييييييينداى تدر عواتد حلبملهب ه هنب  كله تكبل ح  غا أنه إلا
بع ارتفي ابملوازاة م تتزاييد ابرتفيبع عيدد املعيبمالى  حب يث، bوااجور واليت رمزان هليب ابلرمز ىوتكيبل ح ا تصيييييييييييييييب 

 ل حيقف من وراتهب عواتد رعبمالى عدد أمثل من املإجراا  إىلاملاييييييييييييييتثكر  هل ا ياييييييييييييييعىتد اعدل متنب ص، العب
 .التكبل ح ويكون عندهب د وض  التوازن

ه  ع ييبرة عن  ، والتكلفيي  احلييدييي  اليتnbهيي ن إمجييبيل التكييبل ح تكون تعييبدل nهيي لا تعييددى لجم املعييبمالى إىل
ال ي هو ع برة  أمب العبتد احلدي bتعبدلواليت امل ييييييييتق  ا زت   ااوىل  مجبيل التكبل ح ابلنايييييييي   لعدد املعبمالى 

iYعن امل تق  ا زت   ااوىل  مجبيل العواتد 
n

n
B ..

2

1
ابلنا   لعدد املعبمالى ه عبدل








22

.

n

iY3 . 

 ت دد العدد اامثل للكعبمالى عندمب يتايييييييبوى العبتد احلدي م  التكلف  احلدي  هل ا التعبمل وال ي ميثل شييييييير  ه
 توازن املاتثكر أي:

                                                 

 118أيفرري لداد، م هور ه لول، مرج  س ف ليفره، ص .1 
 330 -328ص.  ،2001،مصر، إسكندري  ،الدار ا بمع   ،يةاقتصادايت النقود والصريفة والسياسات النقد ،نعك  هللا جن ب وشخرون 2 

3Daniel szpir,op.cit, p.39  
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     b
n

iY


22

 يل : نت صل على مبوبضرب جداا الطرهني د جداا الوسطني وابلت ا ع   .

    
b

iY
n

2

.2  ،1لعدد اامثل للكعبمالى هويكون ا ومنه: 

  )23(
2

.

b

iY
n                                

)(لعدد اامثل للكعبمالى يرت ع طرداي ابلدخل النقديا أن ،املقدم  أعاله من خالل الص غ  الرايض   ه تضب Y 
)(وسعر الفبتدة i،    املعبمالىوعكا ب بتكلف  تنف)( b. 

 الطلب على النقود لغرض املعامالت يف ظل منوذج املخزون شرح- 3
تفرتض يفل من النظري  الكالس ك   والنظري  الك نزي  أن الطلب على النقود لغرض املعبمالى  يتغا طرداي  

النكولج يت ني أنه ميكن للولداى ا  تصيييييييبدي  أن تقايييييييم غا أنه على مايييييييتوى ه ا ، Y)(لتغااى الدخل النقدي
وا زا  بري ،صييييييص ملواجه  النفقبى ا هرتة ا نفبق إىل عدة هرتاى توزع من خالهلب مدخوهلب النقدي إىل سيييييي ول  خت

 وعند وصييييييول الرصيييييي د النقدي إىل الصييييييفر ق ف العواتد واملكبسييييييب املبل  ،  خر من الدخل إىل سيييييينداى لغرضآلا
دد يكون عبمل حم ميكن أنسيييييييييعر الفبتدة  ي ني أنوه ا مب  نداى إىل سييييييييي ول    بري معبمالهتب،زا من الاييييييييي ول ج

 للطلب على النقود لغرض املعبمالى إضبه  إىل الدخل النقدي. 
 توض  ه:وه ا مب سن بول 

 الص غ  منو  (12)ملعبدل  ر م انطال ب من ا
b

iY
n

2

.
 تعوي    ك ، ه n ( جند12د املعبدل  ر م ): 

   

b

iY

Y
Mt

2

.
.2

 بضيييييييرب ال ايييييييع واملقبري د ا  ر الرتب ع   طرق رايضييييييي  ابسيييييييتخداري
b

iY

2

وبعد مجل  من .

صييل و ا ختصييبراى نت صييل على الصيي غ  الرايضيي   اآلت   واليت تعرب عن الطلب على النقود لغرض املعبمالى اليت ت
Baumolإل هب بومول 

2: 

)24(
2

.

i

bY
Mt  . وه   ثل القدر اامثل من النقود ال ي يطل ه ااهراد ر ل تكلف  اكن 
𝑀𝑡يفكب ميكن يفتببتهب ب كل شخر  = (𝑏𝑌)

1

2. 2(𝑖)
−1

2 )  

 :3املعبدل  ميكن استخراج أهم النتبتج اليت توصل إل هب بومول ه ه هكن خالل

                                                 
1Sophie Brana, et Autres, Economie monétaire et financière, 2e édition, Dunod, Paris, 2003, p. 55 
2Subramanian S, Sirarm, Survey of literature on demand for money: the theoretical and empirical work 

with special reference to error correction models, wp/99/64, FMI, 1999, p. 10 

202 -, 201, Dalloz, Paris, 2005, Monnaie banque financementXavier Bradley, Christian Descamps 3 
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)(أن الطلب على النقود لغرض املعبمالى يرت ع بعال   طردي  ابلدخل النقدي - Y  وبعال   عكايييييييييييييي   باييييييييييييييعر
)(الفبتدة i يفتكلف  هرص  بديل. 

وه ا على عك  مب ، 0.5أن مرون  الطلب على النقود ابلناييي   للدخل على مايييتوى ه ا النكولج هه  تعبدل  -
 .1إل ه النظري  الكك   أن مرون  الطلب على النقود ابلنا   للدخل تعبدل توصلت

تعين أن زايدة سعر الفبتدة ستؤدي إىل واليت (، 0.5-)مرون  الطلب على النقود ابلنا   لاعر الفبتدة تقدر بييييييييييييييييييييي-
على النقود بنا    تؤدي إىل ا فبض الطلب% 1أي أن زايدة سعر الفبتدة بييييييييييييييينا    ،على النقودا فبض الطلب 

(0.5%). 
عب  ظتؤدي إىل إلجبري ااهراد على ا سيييتثكبر د شيييكل سييينداى وتفضييي ل ا لتفبbتكلف  املعبمالىأن زايدة  -

، أمب إلا يفبنت معدوم  ه ن الطلب على النقود س كون معدوري د شكل سبتل وعبطل للوهبا اب لت بجبى ا بري 
 أن ااهراد س قدمون على توي ح يفل دخوهلم د شكل سنداى.ولل  على أسب  

هلب  وة  ك   احلق ق   من اارصيييدة النقدي ،يفكب واهف بومول يف نز على أن الولداى ا  تصيييبدي  ترغب د ل بزة الك
 ى النقودوابلتبيل يكون الطلب احلق ق  عل ،شييييرات   ولل  لىت   تق  الولداى ا  تصييييبدي  ضيييي    الوهم النقدي

وسييييييييييييييييييعيييير الييييفيييييييبتيييييييدة وميييييكيييين يفييييتيييييييببييييتييييهيييييييب رايضيييييييييييييييييي يييييييب يفييييكيييييييب  قيييي ييييقيييي عيييينيييييييد بييييومييييول دالييييييي  د اليييييييدخيييييييل احليييي
                                           يل : 

               ),( iYf
p

Mt
r    

ى اييييييب  لتغااللغرض املعبمالى احلق ق  على النقود  ويعترب ايفت ييييييبف منولج املخزون على يد بومول أن الطلب
 .1اثبب  ابتكبر وإبداع مقبرن  م  يف نز ودعبم  لاعر الفبتدة على أنه من حمدداى الطلب على النقود ،سعر الفبتدة

غا أن مب تطرق إل ه أيفرري لداد وم يييهور ه لول من خالل معب تهم هل ه النقط  احلايييبسييي  على أن الطلب على 
ااهراد  اليت عندهب يكون ،ع  جدا من سيييييييعر الفبتدةالنقود لغرض املعبمالى يكون لايييييييب  عند املايييييييتوايى املرتف

 :  ا يتمب يوض ه الرسم ال  بين  ووهر أرصدهتم النقدي  د شكل سنداى، مندهعني  ستثكب
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1Sophie Brana, et Autres, op.cit; p .55 
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 ةلاعر الفبتد مرون  الطلب على النقود لغرض املعبمالى بيوض :(11شكل رقم )
 
 
 

  
 

 119ص. ،مرج  س ف ليفره ،م هور ه لول، : أيفرري لداداملصدر                                                             
 

على  𝑖2يتضييييب من خالل ال ييييكل املقدري أعاله أنه عند املاييييتوايى املرتفع  جدا لاييييعر الفبتدة واليت تفوق
 بضهب فأمب عند ا  ،وجه ااصوص يكون الطلب على النقود لغرض املعبمالى يرت ع عكا ب باعر الفبتدة

 .1كون الطلب على النقود لغرض املعبمالى عدمي املرون  لتغااى أسعبر الفبتدةي 𝑖2إىل ماتوى

 التوقعات المرتدة  نموذجحسب لغرض المضاربة لطلب النقدي ل النظرة الجديدةالمطلب الثاني: 
  ثورة د الفكر بنت اثببرغم النجب  ال ي ألرزته النظري  العبم  لاييييييعر الفبتدة وتفضيييييي ل الايييييي ول  واليت يف 

 و Leontiefأن  ل لهب ا هلو من ا نتقبد خبصييييييي  من طرف  إ  ،ا  تصيييييييبدي مقبرن  م  الت ل ل الكالسييييييي ك 
Fellner قدي وه ا  عت بر يف نز أن سييييييلوك املضييييييبربني د الطلب الن علف ابلطلب النقدي لغرض املضييييييبرب ،ه كب يت

رى ا تصيييير ومن جه  أخ ى سييييعر الفبتدة ا بري،دون أن يعط  أمه   ملاييييتو رهني التو عبى اابصيييي  باييييعر الفبتدة 
 .2دون أن جيك  ب نهكب د نف  الو تالنقود   ل ل يف نز على أن اخت بر ااهراد يكون بني الانداى أو

لغرض  James Tobin 1956ويفنت ج  هل ه النقبتص يهرى إسييييييييييييييهبمبى جديدة لال تصيييييييييييييييبدي ج ك  توبن  
  بني النقود تنوي  احملفظ  ا سييييتثكبري تتلخص د ،ور ماييييتندا د لل  على اهرتاضييييبى جديدةاسييييتدراك ه ا القصيييي

ل ث تتك ز النقود بقل  املخبطر والعواتد أمب الاييييييييييييينداى هتتك ز ابرتفبع العواتد املصييييييييييييي وب ابرتفبع ، والاييييييييييييينداى
    لدى عب، أي أن أهضل لق، ه فضل املضبربون د أي و ت من ااو بى ا لتفبظ ابلانداى والنقود ماملخبطر

 . 3املضبرب جيب أن تتضكن موجوداى  كل بعضهب صف  املخبطرة وأخرى خبل   من عنصر املخبطرة
 ا فبض سييييييييعر الفبتدة  ختالف تو عبى املضييييييييبربني ديفكب هايييييييير يف نز ارتفبع الطلب النقدي لغرض املضييييييييبرب  عن

مب توبن هقد أ وال ع  اآلخر يقوري ابل يييييراا،لاييييينداى ه عضيييييهم يق ل على ب   ا، واختالف لبل  عدري الت يفد ب نهم

                                                 

 119ص .  ،مرج  سببف ،ه لول م هور أيفرري لداد، 1 
2M. A.Trabelsi, la Demande de monnaie en algerie, Thèse de Magistère non publié, INPS, Ministre de 

planification, 1986, p .33 

 259ض با جم د املوسوي، مرج  س ف ليفره، ص.  3 

 الطلب على األرصدة       
  احلقيقيةالنقدي          

𝑴𝒅 

  i سعر الفائدة  

𝑖1 

𝑖2 
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هاييييييييييره على أسييييييييييب  اختالف املوازن  بني العواتد واملخبطر بني املضييييييييييبربني ه عضييييييييييهم يرغب د املخبطرة أيفثر من 
 .1اآلخر

اعتكد توبن د منولجه على معدل العبتد الكل  على الاييييينداى املتو    العائد الكلي على السااااندات: معدل-1
 النقود اليت   د ل بزة ثروهتب بنيعند مفبضييييلتهب الولداى ا  تصييييبدي  ل ه، إل يعد مؤشيييير تاييييتند عل ه احلصييييول ع

)(ل ث يتكون العبتد الكل ، واملكبسييييييييييييب املبل  أي عبتد والايييييييييييينداى اليت  قف حلبمل هب العواتد  تدر e ملتو   ا
مدهوعبى الفبتدة الاييينوي  واملكبسيييب الرأمسبل   احملتكل  عند  من عل ه من ل بزة الاييينداى من مصيييدرين،احلصيييول 
 :يل  واليت ميكن التع ا عنهب رايض ب يفنا   يفكب ب   الاند
)22(

pb

pbpbe
g


    

)(و املكبسب الرأمسبل   احملتكل  g)(ميثل ل ث pbو سعر الاند)( pbe   سعر الاند املتو. 
لصييييي غ  اب (iبد ل  سيييييعر الفبتدة ا بري ) تهيفتبب  ميثل يفك   سبت  ه ككن Sل بزة الاييييينداىمن العبتد احملقف  انو 

  التبل  :الرايض   
ipbS .  الفبتدة املتو   بد ل  سعرته يفكب ميكن يفتبب (ie)  يل  يفكب: 

iepbeS .  ومنه 
ie

S
pbe      

)(يفدال  ملعد ى الفبتدة ا بري gالتع ا عن املكبسب الرأمسبل    وعل ه ميكن i  ومعدل الفبتدة املتو)( ie 
  يفكب يل : 

i

S
i

S

ie

S

g



  2نت صل على الص غ  الرايض   النهبت   التبل   الت ا عوبعد : 

 )23(1
ie

i
gاملعبدل  أن نا   املكبسب الرأمسبل   ه  ع برة عن دال  د ه ه  من خالل يتضب

)(سعر الفبتدة ا بري i  وسعر الفبتدة املتو)( ie ، ميكن يفتبب  معدل العبتد الكل  على ل بزة  ابلتبيلو
)(الانداى  eيل :  يفكب 

gie اب أن  1)24(  يكون (23)بتعوي  املعبدل  ر م  ه نه
ie

i
ie                   

  الفردي على النقود لغرض املضاربة: الطلب- 2 
ه نه يتضب للفرد اخت بر ااصل املنبسب  ،أن العبتد على النقود معدوري ابو  (24)عبدل  ر م استنبدا إىل امل

 iعدمي احلابس   لتغااى سعر الفبتدة ا بري ieهرتاض أن سعر الفبتدة املتو  واب ،حل بزة ثروته بني سنداى ونقود
                                                 

 252ص.  ،يفرهمرج  س ف ل  ،نزار سعد الدين الع اى ،ع د املنعم الا د عل  1  
2James Tobin, Liquidity preference as behavior towards risk, cowles foundation for research economics at 

yale university, 1967, p. 04 
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ه نه يتو   من الفرد أن يضيي  يفل ثروته  < e 0على ل بزة الايينداى أيفرب من الصييفر أي ه لا يفبن العبتد الكل  -
 د شكل سنداى ولل  ان العبتد موجب أيفرب من العبتد على النقود.

د ه ه احلبل  يتو   من الفرد أن يضيييييي   e < 0أمب إلا يفبن العبتد الكل  على ل بزة الايييييينداى أ ل من الصييييييفر -
 . 1وه ا ان العبتد على النقود يابوي الصفر أيفرب من العبتد الابلب ،ثروته د شكل نقود

داى ان  نب نكب إلا يفبن معدل العبتد الكل  على الايينداى معدوري ه ن الفرد يكون سيي بن بني ل بزة نقود أو سيي -
 بزة الثروة   حباابصييي راراهتب د  شخرلولداى ا  تصيييبدي  على معدل هبتدة اتايييتند  يفكبيفالمهب حيقف نف  العبتد،  

لرمزامسبه توبن ابملعدل احلرج ال ي يرمز إل ه اباى، وهو املعدل ال ي عنده ينعدري العبتد الكل  على ل بزة الاييييييييند
ic  يكتب رايض ب  و  النقود ومعدل العبتد على الانداى،يت قف التعبدل بني معدل العبتد على  على ماتواهوال ي

 يفكب يل :
0e  ،01 أي 

ie

i
i ومنهieiei    إلا)1(

1


ie

ie
ic   

 :2ود ه ا ا طبر من ز بني ثالإل وضع بى
-ici  كلد ه ه احلبل  يفضيييل ااهراد ل بزة ثروهتم د شييي احلرج، يفرب من سيييعر الفبتدةأ: سيييعر الفبتدة ا بري 
ع ال ي وهو مب ميثله اا، عندهب يكون الطلب النقدي لغرض املضبرب  منعدريداى ان العبتد أيفرب من الصفر، سن

 يتطببف على حمور الرتات ب.

-ici  ل د ه ا الوضييي  يفضيييل ااهراد ل بزة ثروهتم د شيييكا بري أ ل من سيييعر الفبتدة احلرج، : سيييعر الفبتدة
هباجدر للولداى ا  تصييييبدي  عدري  ق ف عواتد أهضييييل من تك د خاييييبتر وابلتبيل ، عبتد سييييبلبنقود وه ا ان ال

 وهو مب ميثله ااع املوازي حملور الرتات ب.، يكون الطلب على النقود لغرض املضبرب  مرتف 

-ici ني ا  تصييييييبدي  تكون سيييييي بن باب يعين أن الولداى  ،: سييييييعر الفبتدة ا بري يعبدل سييييييعر الفبتدة احلرج
 واصل.وهو مب ميثله ااع املوازي حملور الف ،ل بزة الانداى ول بزة اارصدة النقدي  ان يفالمهب حيقف نف  العبتد

  التبيل: وميكن توض ب لل  من خالل ال كل ال  بين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1David j.ott, op.cit, p. 172   
2Sophie Brana, et Autres, op. cit, p56. 
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 : يوضب الطلب النقدي الفردي لغرض املضبرب (12الشكل رقم)
 
 
 
 
 
            

                                                                              Jean-Luc Bailly, op.cit, p.105 Source : 
 

احلق ق  من خالل ال ييييكل املقدري أعاله يتضييييب أن دال  الطلب النقدي
P

Md   لغرض املضييييبرب  أتخ  شييييكل سييييلك
  .رديوتعرب عن الطلب الف

 يكون: iلاب  لتغااى معدل الفبتدة ا بري ieأمب إلا اهرتضنب أن سعر الفبتدة املتو  

)( ifie   ، 0 ل ث
)(

' 
di

ied
f 

  أن ابو 
1


ie

ie
ic  يكون)(

)(1

)(
ih

if

if
ic 


0')(1   ، ل ث 

di

dic
ih  

 كون ل iأ ل من مقدار تغا icمقدار تغاو  ا بري بعال   طردي  ةيرت ع سيييييعر الفبتدة احلرج بايييييعر الفبتد اب يعين
)(م ل دال  سعر هبتدة احلرج ih.موجب وأ ل من الوالد 

إلا يفييبن
di

dic
ih )('    هيي ن 

 21)(

)(.)('1)()('
)('






if

ifififif

di

dic
ih     وبعييد الق ييبري اجكوعيي

  :من ا ختصبراى لغرض الت ا ع نتوصل إىل الص غ  النهبت   وه 

 
)25(

1)(

)('
)('

2



if

if
ih  ، أن  وطييييبملييييب)( if موج يييي  هيييي ن الق كيييي  21if موج يييي  وأيفرب من

')(1ولىت تكون ،الوالد ih 1ين غ  أن يكون)(' if 1 أي)(' 
di

die
if 

اعى ، ولكن اقدار أ ل ieتؤدي إىل الزايدة د سعر الفبتدة املتو    iوه ا يعين أن الزايدة د سعر الفبتدة ا بري 
يتو عوا ارتفبعبى د معدل الفبتدة  iدة ا بريخر أنه عندمب ت ييييييهد الولداى ا  تصييييييبدي  ارتفبعب د سييييييعر الفبتش

ي قى من ى الطلب على اارصيييييييييييييييدة ل ث ، 1لتو عبى ا رتدادي ابولكن اقدار أ ل وه ا مب ناييييييييييييييك ه  ieاملتو  
𝑀𝑑 احلق ق   ال ي ميثل العال   بني

𝑝
تت قف على وجه  ieييييييية والتو عبى املتعلق  بينطوي على عنصر املخبطر    𝑖و   

 ال قني.
 يفكب يل :  لغرض املضبرب  الطلب النقدي الفردي ث ل ود ه ه احلبل  ميكن 

 

                                                 
1Michelle de Mourgues, op. cit,  p .342 

الطلب النقدي احلقيقي لغرض 
            Md/pاملضاربة 

 iسعر الفائدة اجلاري 

 ic املعدل احلرج

W 
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 اعر الفبتدة ا بري.يفدال  لي ني سعر الفبتدة احلرج   :(13)الشكل رقم 
 

 

 

 
 

  
 

 
     Source : Michelle de Mourgues, op.cit, p. 340  

 : 1من ز ثالإل وضع بى ميكن أن أعاله من خالل ال كلو 
-0iiic  كون عند ه ا الوضي  ي، اينداىلل: ويعين لل  أن سيعر الفبتدة احلرج يايبوي سيعر الفبتدة ا بري

 الفرد س بن بني ل بزة الانداى أو ل بزة النقود ان يفالمهب حيقف نف  العبتد.  
-ici من وراا ل بزة  عل ه املت صييييييييييل اب يعين أن العبتد لفبتدة احلرج،: سييييييييييعر الفبتدة ا بري أ ل من سييييييييييعر ا

يكون  لتبيلاااييييبتر وابالايييينداى سييييبلب ه كون من ااهضييييل لألهراد ل بزة النقود عدمي  العواتد أهضييييل من  ق ف 
 الطلب على النقود مرتف .

-ici بزة اب يعين أن العبتد املتو   احلصييييييول عل ه لقبا ل   بري أيفرب من سييييييعر الفبتدة احلرج،الفبتدة ا : سييييييعر
الاييييييينداى موجب ه كون لل  داهعب لألهراد على ل بزة الاييييييينداى اليت تدر العواتد واملكبسيييييييب املبل   أهضيييييييل من 

 ويكون الطلب على النقود منعدري. ل بزة النقود العق ك 
  .الطلب النقدي د احلبل  الاببق يعط نب دال  الطلب النقدي  بثل دال أنه  ا الت ل ل هومب ياللظ على 

  :املضاربةالنقدي الكلي لغرض  الطلب- 3
اهتم ه كب هص ل ث تت بين تقدير  ،بتعك م الطلب النقدي على املاييييييييييييييتوى الكل  ل نط ف على يفل ااهراد

واملت يييييييييييييييبتكني ال ين  maxicمعدل لرج أيفرب وال ي يرمز إل ه ابلرمز املعدل احلرج بني املتفبتلني ال ين يكون لديهم
 .minicلديهم معدل لرج أ ل ويرمز إل ه ابلرمز

الكل  على  نت صييييل على دال  الطلب ،وبتجك   وتول د من ن بى الطلب الفردي  ابلنايييي   للاييييوق النقدي الكل 
 يت:ل اآلالنقود املكثل  د ال ك

 

                                                 
 289مرج  س ف ليفره، ص.  ،أمحد أبو الفتو  ان ه-إرج  إىل:  1

 

- Michelle de Mourgues, op. cit,  p .341 

𝑖0 سعر الفائدة اجلاري i 

 ic سعر الفائدة احلرج

h (i ) 

45° 

i 

ic 
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 ي ني الطلب الكل  على النقود لغرض املضبرب  :(14)الشكل رقم 
                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                 
                                                                                                   

                                                                                               
                                                                                                   

 
                                 

                                         
 289ص.  مرج  س ف ليفره، ،: أمحد أبو الفتو  ان هاملصدر                                                                     

يتضيييب من خالل ال يييكل أن ااهراد ال ين هلم سيييعر هبتدة أعلى من سيييعر هبتدة احلرج 
max

ic يوجهون يفل
 م ويكون اثال د شيييييييكل خع مايييييييتق لطلب النقدي لغرض املضيييييييبرب  منعدري،ثروهتم إىل الاييييييينداى عندهب يكون ا

بتا  ل ثروهتم  دي دأ ااهرا maxicعن سعر الفبتدة احلرج i يتطببف على حمور الرتات ب واب فبض سعر الفبتدة ا بري
، له قببلهب تزايد الطلب النقدي لغرض املضييييييييييييبرب  تدرجي ب واملكثل اباع املبت ،النقديإىل ال ييييييييييييكل  بتدرجي ب ونقله

عندهب يفضييل ااهراد  minicيصيي ب من ى الطلب النقدي أ ل ه  ل احندارا إىل أن يصييل سييعر الفبتدة احلد اادىن و 
من الوض   ل ث يقرتب شكل املن ى الثروة، وض  يفل ثروهتم د شكل نقود ويكون الطلب النقدي يعبدل إمجبيل

 .1هو مب أمسبه يف نز اص دة الا ول ااهق  و 

 د:نكولج من ه ا ال املتوصل إل هب النتبتجوميكن تلخ ص  حتليل منوذج التوقعات االرتدادية: نتائج- 4
نقدي باييييييييييعر الطلب الأن دال  الطلب على اارصييييييييييدة النقدي  احلق ق   ت يييييييييي ه دال  الطلب العبدي  ل ث يرت ع  -

 الفبتدة بعال   عكا  .
يفضييييي  إىل    ،بدير متايييييبوي  ومتتبلاعى أن ا فبض سيييييعر الفبتدة اق ،وأن من ى الطلب النقدي احملتكل حمداب -

 زايداى متزايدة للطلب النقدي وهو مب ينطوي على أن م ل من ى الطلب متنب ص ابستكرار.
  ثالث  أجزاا على وجه التقريب:وأن من ى الطلب ميكن تقا كه إىل -
 ل ث يتم ل بزة يفل الثروة د شكل سنداى و  توجد وينط ف على حمور الرتات ب، maxicا زا ااول يق  أعلى-1

تاك تهب  هدرج الت ل ل ا  تصبدي إىلمب يتكبثل م  الت ل ل الكالس ك ،  أرصدة خمصص  اغراض املضبرب  وه ا
 الكالس ك  .املنطق  

                                                 
1 James Tobin, op.cit, p. 6 

 i سعر الفائدة اجلاري

B 

∑𝑤 

𝑖𝑐𝑚𝑎𝑥 

𝑴𝒅 الطلب الكلي على النقود

𝒑
 

c 𝑖𝑐𝑚𝑖𝑛 
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أين يكون الطلب على النقود  هنبت  املرون  لايييييييييييعر الفبتدة ه طلف عل ه  minicأسيييييييييييفلا زا ااهق  ال ي يق  -2
 اسم مص دة الا ول .

ب نكب ا زا الوا   بني مايييييييييييتوى-3
maxic وminic  سيييييييييييبلب امل ل ا ل متنب ص يكون من ى الطلب النقدي حمداب و

ه طلف عل هب اسييم  ،ل ث يتم التنبزل التدرجي  على الايينداى مقببل النقود لت ثا سييعر الفبتدة على الطلب النقدي
 املنطق  الك نزي . 

د املفبضييييييييييييييل  بني  دوه كب يل  حنبول أن نتطرق إىل منولج احملفظ  املتوازن  ال ي يوازن بني املخبطر والعوات  
 لانداى. النقود ا

 نموذج المحفظة المتوازنة المفهوم الحديث للطلب النقدي لغرض المضاربة وفقالمطلب الثالث: 
بى يف نز  ل له للطلب على اارصيييييييييييييدة النقدي  احلق ق   لغرض املضيييييييييييييبرب  على اهرتاض أن ااهراد يقومون  

ايفتنفهب  العكل  ويفبن اثبب  ثغرة غا أن ه ا ا هرتاض دلضيييييييييييه الوا   بزة ثروهتم د شيييييييييييكل نقود أو سييييييييييينداى،حب 
حمبو  تدارك ه ا النقص ماييتندا  Tobinونت ج  ل ل  برزى تطوراى جديدة د نف  ا بل على يد توبن   ل له.

ال ي  ل  واملتعلف رسيييعبر الفبتدة املايييتق  ،على اهرتاض جديد يككن د لبل  عدري الت يفد الكبمن د ألهبن ااهراد
هكبن لل   ،يب ابملخبطر اليت ميكن أن تنجم عنهب خايييييبتر رأمسبل   عند ل بزة الاييييينداىيفضييييي  إىل اعرتاف صييييير 

1)والاييينداى اقدار(𝛼) داهعب لتنوي  حمبهظهم بتكوينبى من النقود اقدار − 𝛼)،  م    ز يفل أصيييل ا زتني العبتد
 .1املتو   احلصول عل ه واملخبطرة النبمج  عن ل بزته

معتربا د  ،هو املع بر ال ي يق   املخبطر 𝜎𝑡ه ا ديد على أن يكون ا حنراف املع بريولقد اسيييييييييييتند توبن د  ل ل
ميكن أن  قف  بيفكييي  رأمسيييبل ييي ميكن أن  قف أراب   ،نف  الو يييت أن احملفظييي  اليت تتك ز ابحنراف مع يييبري مرتف 

بملهب من قدري احلكبي  حلواليت على  در مب تمع بري ضييييييييييييييع ح، خايييييييييييييييبتر على عك  احملفظ  اليت تتك ز ابحنراف 
 بزة النقود ول بزة وابلتبيل تت بين تفضييييييي الى املضيييييييبربني بني ل  نب له أمل د  ق ف أراب  اسيييييييتثنبت  . ااايييييييبتر  

 .2واليت ميكن  ث لهب بدال  املنفع  الانداى على لاب العواتد واملخبطر
 ر  هكرة تنوي  حمبهظهم من نقود وسنداى د  ل ال نظراي ل  James Tobin دري ج ك  توبندالة املنفعة :  -1

موض ب أن رغ   ااهراد د ل بزة ثروهتم د شكل سبتل ترتجم وجهبى نظرهم وموا فهم ، 1958من وراته عبري 
هكبن  ل له م ين على أسب  عدري الت يفد ال ي يتعلف باعر الفبتدة خبطر الكبمن  عند ل بزة الانداى، اجبه امل

سب على اعت بر أن لبتزيهب ل اوا على دراي  بت ق ف خابتر أو مكب ، ك  الرأمسبل   للانداىابلقو  د املاتق ل
ب ه نه لغرض  ق ف املوازن  بني العواتد واملخبطر تاعى الولداى ا  تصبدي  إىل توزي  ثروهت ل ل ويفنت ج   ،مبل  

 .توزيعب أمثال يعظم هلب دال  املنفع 

                                                 

 292ص . ، مرج  س ف ليفره ،أمحد أبو الفتو  على ان ه 1 
2Mohamed Haddar, Macroéconomie, Centre de Publication Universitaire, Tunisie, 2006,  p .217- 218  
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خ  شيييكل مقعر داتر أتو ى ااهراد بني العواتد واملخبطر،املن ن بى توضيييب تفضييي ال و ثل دال  املنفع  اجكوع  من
حنو احملور ااهق  ولل  على اعت بر أن الولداى ا  تصيييييييييييييييبدي    ترغب د الق بري ابملخبطرة إ  إلا يفبنت العواتد 

 :يل  باملتو   احلصول عل هب أيفرب من لل  وميكن  ث لهب ب بن ب يفك

 ي ني املقبرن  بني املخبطر والعواتد (:15الشكل رقم )
 

  
 

 

 

 

  

Source: Mohamed Haddar, op.cit, p. 219  
 

غا أن  bو aأن العبتد املتو   احلصول عل ه سبت عند النقطتني ،اللظ من خالل ال كل أعالهي
  (2)ماتوى الرضب أيفثر ارتفبعب من املن ى ر م  (1)املن ى ر م وابلتبيل يكون د bاملخبطر مرتفع  عند النقط 

 .1يفونه حيقف نف  املنفع  ر ل املخبطر
ه بلنايييي   لألهراد  ،برغ   وم ول املاييييتثكرين د املخبطرةترت ع دير ابل يفر أن شييييكل من ن بى تفضيييي ل الايييي ول  ا و 

يرغ ون د  أمب املاييييييييتثكرين ال ين   ،ن م ل من ى تفضيييييييي ل الايييييييي ول  سييييييييبلب امل لال ين يرغ ون د املخبطرة يكو 
 .2املخبطرة يكون م ل من ن بى تفض الهتم موجب

 

اى   د امل زان   ابملوازن  بني العواتد املتو   احلصيييييول عل هب لقبا ل بزة الايييييند يايييييكب مكوانت احملفظة: حتديد- 2
 .مكوانى احملفظ  ديدومن مث   بواملخبطر النبمج  عنه

 i هو ع برة عن جمكوع سيييييعر الفبتدة الايييييو   وال ي يكتب املتو   احلصيييييول عل ه (e)وطبملب أن ناييييي   العبتد الكل 
gieأي gواملكبسييييب الرأمسبل   ، 1ل ث

ie

i
g ، دخبل على ماييييتوى ه ا النكولج املخبطر صييييرال و 

حمل العبتد املتو    eه نه يتم اسييييييت دال العبتد املتو    ،د  ل ل سييييييلوك الولداى ا  تصييييييبدي  د طل هب على النقود
gieل ث يكتب  ،eاحلصول عل ه   وgبيل.ك:  ثل متوسع املكبسب الرأمسبل   املتو ع  من التوزي  ا لت 

                                                 
1Ibid, p. 219 
2Mario Dehove, la demande de monnaie, institutions et théorie de la monnaie, mars 2001, p. 15 

Disponible sur l’URL suivant: 

http://mario.dehove.pagesperso-orange.fr/chapitre3.pdf  consulté le 23/10/2013 

 

 

 

a b 

𝜎(𝑅)ماتوى املخبطرة 

(2) (1) 

 𝐸(𝑅)العبتد املتو   
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g.ثل متوسع املكبسب الرأمسبل   املتو ع  من التوزي  ا لتكبيل  : 
gا حنراف العبتد على الانداىو  α)–(1ه لا ويح املاتثكر يفك   من ثروته الكل   د شكل سنداى اقدار

 :اآلت  لص غ  يكتب ابوال ي  tا حنراف الكل  العبتد على ل بزة الانداىه ن 
)1()27( ومنه   

g

t




 العبتد املتو   احلصول عل ه من ل بزة الانداى أمبRt،   ه كتب ابلص غ

)1(.)1()()28(الرايض   التبل  : gieRt    
 :جند (28)( د املعبدل  ر م27من املعبدل  ر م) (α-1)وبتعوي    ك  

 )(. gi
g

t
Rt 



  29(أي()(
g

g
itRt


  ،:ل ث 

iوه    ك  معلوم  سبت  تت دد د سوق الانداى   ياتط   الفرد الت ثا ه هب. ،: ميثل سعر الفبتدة ا بري 
g .متوسع املكبسب الرأمسبل   املتو   احلصول عل هب : 
g العواتد. ف: سبت  من التوزي  ا لتكبيل للككاب الرأمسبيل و ثل الثكن ال ي يدهعه املاتثكر لت ق 

على حنصييييل  (29)وابشييييتقبق املعبدل  ر م 
g

gi

td

dRt



)( 
وياييييكى املقدار

g

gi



)(   خع امل زان   وهو املقدار م ل

العواتد املتو   احلصييييييييييييول عل هب عند ماييييييييييييتوى معني من املخبطر واليت تت قف عند ل بزة لجم ال ي حيدد مقدار 
 :يتللكاتثكر د ال كل اآل  وميكن رسم   د امل زان  .1معني من النقود والانداى

 ابملوازن  بني عواتد وخمبطر حمفظ  ااصول. ي ني   د امل زان   :(16)رقم الشكل
 
  
 
 
 

                                                                                                                                              
                              

 
 
 

             Source: Xavier Bradley, Christian Descamps, op.cit, p.203 
 

                                                 
 296ص . ،مرج  س ف ليفره ،تو  ان هأمحد أبو الف 1

 

 𝜎𝑡 راملخاط

    E (Rt) العوائد املتوقعة

c 

o 

P 

a 

Cσ 

w 

x 

 

 pσ

 

ox :سنداى  =∝ 

xw :(∝−1)=  نقود 

ow :1=  نقود + سنداى 

𝑬(𝑹 𝒑) 

𝑬(𝑹 𝒄) 
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تريف     ميثلعلى مايييتوى ا زا ااعلى من الرسيييم ال  بين  امل ني (oc)ااع أن ال يييكل املقدري أعاله  يوضيييب
املكثل  بمج  عنهب املرهو   ابملخبطر النو  املكثل  على مايييييييتوى حمور الرتات بمن العواتد املتو   احلصيييييييول عل هب مكون  

 قف عواتد  ن ه ا ااعهال توجد حمفظ  دو  من العواتد واملخبطر وه  أهضييييل تريف    على ماييييتوى حمور الفواصييييل،
 cأمب النقط   ،حمفظ  بدون عواتد وخمبطر مكون  يفل ب من النقود oل ث  ثل نقط  ااصييييييييييييييل  ،معتربة اخبطر أ ل

على ماتوى ا زا الافل  من املوجود  (oa)ب نكب ااع  ، ثل حمفظ  تصل عندهب العواتد واملخبطر إىل أ صى لد
ابلنايييي    .αالايييينداى اقدار و  (∝−1)  هب ااصييييول من اارصييييدة النقدي  اقدارثل حمبهظ ترتاو  هميالرسييييم ال  بين 
)(تكون عندهب العواتد املتو   احلصييول عل هب ocالوا ع  على ماييتوى ااع Pإىل النقط   pRE  عند ماييتوى من
 αد ا زا الاييييييييييييييفل  جند توزي  الثروة بني الايييييييييييييينداى اقدار  oaااع على Pو سييييييييييييييقب  النقط   pσاملخبطر 
 .xw1من اارصدة النقدي  تعبدل α ) -(1 ومقدار ox تعبدل

واستنبدا إىل املعبدل 
g

t




   جند: tليوابشتقبق املعبدل  ابلنا    ،)1(

gtd

d



 1)1(


،  ل ث ميثل
g

وع ا تت دد عند يفل ماتوى من ماتوايى ،  (oa)م ل ااع املاتق م1

)(املخبطرة على احملور ااهق  t دد املقدار ت يفكب ي  هب على احملور الرأس  إىل ااعلى،العواتد املتو   احلصول عل
 .2د شكل سنداى واملقدار احملتفظ به د شكل نقدي حاملوي

 

مي  جم أمثل من اارصيييدة النقدي  الايييبتل  عدلتايييعى الولداى ا  تصيييبدي  إىل ل بزة  :املثلىإنشااااء احملفظة -3
طر حب ث خب ل املرومن الايييييييينداى اليت تدر عواتد ع ييييييييوات   مصيييييييي وب   ،العواتد دون أن  كل لبتزهب أي  خمبطرة

 .   3مكون من نقود وسنداىاملاتثكر حمفظ  متنوع  تت كل من مزيج  ىت كل جمكوع الثروة لد
 ،4خبطر و ق ف العواتديفبضل اوج هب بني  كل امل  لهب ان ن بى تفض الى املاتثكر،وطبملب أن دال  املنفع  يتم  ث

ولكون أن   د امل زان   هو الق د ال ي ياييييييييكب بت ديد يفك   من النقود والايييييييينداى اليت يتم ل بزهتب عند ماييييييييتوى 
 ه نه وبدمج من ن بى تفضييي الى املايييتثكر م    د امل زان   نت صيييل على نقط  التقبط  بطر،املخالعواتد و معني من 

نداى اليت  قف من يفك   النقود والايييييي مزيجاليت  ثل الوضيييييي  اامثل للكاييييييتثكر و دد له احملفظ  املثلى املكون  من 
 :وال كل ال  بين ميثل لل  ،حلبتزهب أعظم رضب وأ صى منفع 

 
 
 
 

                                                 
1 Xavier Bradley, Christian Descamps, op.cit, p. 204 
2 Michelle Mourgues, op. cit, 345 
3 Xavier Bradley, Christian Descamps, op.cit, p. 204 

 من ن بهتب مقعرة وداترة حنو ااعلى.لتاه ل دراستنب ه ننب نفرتض أن الولدة ا  تصبدي    تق ل على املخبطرة هتكون ب ل   4 
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 : ي ني الوض  اامثل ملكوانى حمفظ  ااصول(17)الشكل رقم 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 297ص . ،مرج  س ف ليفره ،أمحد أبو الفتو  ان ه املصدر:                                                      

م  خع  1Uبتكب  من ى  aعند النقط  يت دد للكايييييييتثكر الوضييييييي  اامثل أن ال يييييييكل خالل من  يت ني
والعواتد املتو   احلصييول عل هب على احملور  aσعندهب تكون املخبطر املكثل  على ماييتوى احملور ااهق  عند  ن  ،امل زا

  املثلى املكون  من تت دد مكوانى احملفظ cد النقط   )oz(على احملور aسقب  النقط   و،  aRيييييييي الرأس  تقدر ب
د شيكل نقود سيبتل  وعلى مايتوى  1Mو، كل سينداى شيد 𝐵1ل ث تقايم الثروة الايبتل  إىل  نقود وسينداى،

ه ا الوضيييييي  التوازين اامثل يكون م ل خع امل زان   
g

gi



)( 0   1ويكون الطلب على النقودM عند سييييييعر الفبتدة

0iا بري
1. 

 ةسيييييييييييعر الفبتد عند لدوإل تغااى دالنقدي  احلق ق     الطلب على اارصيييييييييييدةاشيييييييييييتقبق من ىوه كب يل  حنبول 
 .ا بري

 

العال   ن  د حبث يقوري منولج احملفظ  املتواز : الطلب الكلي على النقود يف ظل منوذج احملفظة املتوازنة حتليل- 4
ل  د أصيييل ضييي  يفل الثروة الايييبتسيييعر الفبتدة دون اشيييرتا  و و الطلب على اارصيييدة النقدي  احلق ق    العكاييي   بني

                                                 
1See to: -Anuar D. Ushbayev,  The demand for money, Almaty, Kazakhstan, 2015, p. 24 

             - Sonali, James Tobin’s Portfolio Approach to Speculative Demand for Money. 

Available at the following URL: 

http://www.economicsdiscussion.net/money/james-tobins-portfolio-approach-to-speculative-demand-for-

money/3319 consulté le 12-03-2014 

            -  

 
 

 𝜎𝑡ر املخاط

z w 

 𝐸(𝑅𝑡)العوائد املتوقعة 

o 

aR a  

 

 aσ

   

1U 
2U 

c 

1B 

1M 

http://www.economicsdiscussion.net/money/james-tobins-portfolio-approach-to-speculative-demand-for-money/3319
http://www.economicsdiscussion.net/money/james-tobins-portfolio-approach-to-speculative-demand-for-money/3319
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على ختصيييييي ص  وأثره ةحمبولني ب ل  اشييييييتقبق دال  الطلب على النقود بتت   تغا سييييييعر الفبتد، والد من ااصييييييول
ن توض ب لل  من وميك ،و س كب تت   يفك   النقود من تل  الثروة الابتل  بني الانداى والنقود، الابتل  مبالثروة 

 :يتخالل التكث ل ال  بين اآل
 : ي ني اخت بر احملفظ  املثلى د يل تزايد سعر الفبتدة وأثرهب على الطلب النقدي(18)شكل رقمال
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
    

 299ص.  ،مرج  س ف ليفره أمحد أبو الفتو  ان ه،: املصدر                                                      

ارتفبع م ل خع امل زان    دي إىلأ 2iإىل1iإىل 0i بع سيييعر الفبتدة منأن ارتف إىلي يييا التكث ل ال  بين أعاله 
من

g

gi



)( 0   إىل
g

gi



)( 1 إىل
g

gi



)( 2  قب  نمؤداي إىل انتقبل  خع امل زان   حنو ااعلى ، ل اييييييييييييييتدير ب ل

تنب ص د يفك   النقود املطلوب  و  2Bإىل 1Bإىل 0Bحمدث  ارتفبع د يفك   الايينداى من  ،ب إىل ج إىل التوازن من أ 
 وه ا مب ي ني العال   العكا   بني الطلب على النقود لغرض املضبرب  وسعر الفبتدة. 2Mإىل  1Mإىل  0Mمن 

 ،tσخبطر ابمل مرهوق 𝑅𝑡دي إىل ارتفبع العبتد على الايييينداىؤ ي iيفكب ي ني ال ييييكل أنه عند ارتفبع أسييييعبر الفبتدة 
ج وبتوصيي ل نقب   ،ب أ،انتقبل خع امل زان   حنو ااعلى ل تكب  م  من ن بى الاييواا ابلتتبب  عند النقب   ومن مث

لثروة الابتل  ل ب  من ن بى الاواا م  خطو  امل زان   حنصل على من ى احملبهظ املثلى انه يوضب التوزي  اامثل 
 .1املختلف النقود والانداى عند أوضبع التوازن  مب بني
على ماييييييتوى احملور ااهق  اقبدير متنب صيييييي  ابرتفبع سييييييعر الفبتدة اقبدير املكثل   𝜎𝑡أن زايدة املخبطر املثلى  يفكب

 𝑖0من  ةنت ج  ارتفبع سيييييعر الفبتد𝜎𝑡2إىل 𝜎𝑡 أيفرب من الزايدة من𝜎𝑡إىل  𝜎𝑡1 حب ث الزايدة من ،متايييييبوي  أو سبت 
                                                 

1 D N Dwivedi, Macroeconomics theory and policy, second Edition, tata Mcgraw Hill offices, indian, 2005, p. 

246 

 

𝑖1 + 𝑔

𝜎𝑔
 

𝑖2 + 𝑔

𝜎𝑔
 

𝐵2 

 𝑅 𝑡 عوائدال

   𝜎𝑡  املخاطر

w a 

1tσ σt2 σt    

 

 أ
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 ،زايداى متنب صيييي  د يفك   الثروة الاييييبتل  اليت ختصييييص لالسييييتثكبر د شييييكل سيييينداى  د أدى إىل 𝑖2إىل   𝑖1إىل
 إىل 𝐵1رب من الزايدة من أيف 𝐵1ىل إ 𝐵0ل ث أن الزايدة د يفك   الثروة املخصص  للتوي ح د شكل سنداى من 

𝐵2  وه ا ان  النقود املطلوب  اقبدير متنب صييييي ،ا فبض يفك    تدل علىه ه الزايدة املتنب صييييي  د يفك   الاييييينداى و
 .W1مقدار سبت وه  يفك   الثروة الابتل   ع يفك   النقود املطلوب  والانداى،جمكو 

𝑀ومنه ميكن رصد العال   بني يفك   النقود املطلوب  احلق ق  

𝑃
 يت:الرسم ال  بين اآل د𝑖 ةوسعر الفبتد 

 من ى الطلب على النقود لغرض املضبرب  : ميثل(19شكل رقم )ال
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على النقود  احلق ق   الطلبال  بين وجود عال   عكايييي   بني  الرسييييم يوضييييب
P

Mةوسييييعر الفبتد i  د يل
الطلب على اارصييدة النقدي   يتغا ∆iنف  التغا د سييعر الفبتدة  لدوإل ابهرتاض ولكن، منولج احملفظ  املتوازن 

احلق ق   
P

M  2الفبتدة عند املايييييتوايى املنخفضييييي  اسيييييعبر ل ث  ،اقبدير خمتلفi∆  الولداى يرتف  الطلب على
  ربباب يعين أن الطلب على النقود لغرض املض ،∆iملاتوايى املرتفع  اسعبر الفبتدة مقبرن  اباقبدير أيفرب  النقدي 

فبتدة اعد ى متزايدة، ال أسعبرويرتف  اب فبض  ،متنب ص اعد ى  ابرتفبع أسعبر الفبتدة بنف  املقدار ينخف 
ب ي ني أن لبل  عدري الت يفد املوجودة د خم ل  ال خص ا  تصبدي املتعلق  باعر الفبتدة جعله يفضل ل بزة مه ا و 

لايييينداى ا، ان على  در مب تقدري عند تو عه ارتفبع أسييييعبر الفبتدة ااصييييول النقدي  على ا سييييتثكبر د الايييينداى
                                                 

1See to:-Meghana .S, 3 Main Approaches to the Demand for Money 

Available at the following URL: 

http://www.microeconomicsnotes.com/money/demand-for-money/3-main-approaches-to-the-demand-for-

money/1338 consulté le 16-08-2013 

M. Argarwal, Demand for Money in an Economy (With Diagram) 

Available at the following URL: 

http://www.economicsdiscussion.net/money/demand-for-money/demand-for-money-in-an-economy-with-

diagram/8071 consulté le 22-04-2014 

 

الطلب على اارصدة النقدي    

  احلق ق  

i سعر الفبتدة 

 ∆𝑄2 

∆𝑖2 

∆𝑄1 

∆𝑖1 

http://www.microeconomicsnotes.com/money/demand-for-money/3-main-approaches-to-the-demand-for-money/1338%20consulté%20le%2016-08-2013
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جيعل مقبدير الطلب  ، ابالفبتدة أسييييييييييييييعبر  ابرتفبع اليت ترتفو   د يتك دهب حلبملهب من عواتد تكون حمفوه  اخبطر
 .1على النقود تتغا بتغا ماتوايى أسعبر الفبتدة

انه يقدري  ل ال  ،احملفظ  املتوازن  هو أسييييب  نظري  الطلب على النقود لغرض املضييييبرب  منولجأصيييي ب الت ل ل وع ا 
معتكدا د  ،عكايييييييي   للطلب النقدي وسييييييييعر الفبتدةللطلب النقدي لغرض املضييييييييبرب  أيفثر إ نبعب بت ل له العال   ال

 لل  على التو عبى ابلعبتد وخمبطر املكبسب الرأمسبل  .
وتقدمي منبلج  ،رغم يفل ه ه ا سيييييييييييهبمبى املقدم  واليت يفبنت لغرض تغط   النقبتص اليت ايفتنفهب الت ل ل الك نزي

 ييييييييييييييكوك  أهنيب ا تكن يفيبه ي   زالي  يفيل الإ  ليديثي  اليت ليبوليت تفاييييييييييييييا الطليب على النقود وتقري يه من الوا  ،
ن بول ولغرض إزال  الضيييييييي بب   املتعلق  ابلطلب على النقود ه ننب سيييييييي ،والتاييييييييبؤ ى املتعلق  بدال  التفضيييييييي ل النقدي

التطرق ملب يفبن حمل الدراسيي  والت ل ل من طرف هريدمبن على ماييتوى املدرسيي  النقدي  املعبصييرة من خالل امل  ث 
 املوايل. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

1see to:- Supriya Guru, Theories of Demand of Money: Tobin’s Portfolio and Baumol’s Inventory 

Approaches 

Available at the following URL: 

http://www.yourarticlelibrary.com/economics/money/theories-of-demand-of-money-tobins-portfolio-and-

baumols-inventory-approaches/37904/ consulté le 21-05-2014 

- Diptimai Karmakar, Tobin’s Portfolio Balance Approach (With Diagram) | Demand for Money 

Available at the following URL: 

http://www.economicsdiscussion.net/money/demand-for-money/tobins-portfolio-balance-approach-with-

diagram-demand-for-money/16079 consulté le 05-06-2013 
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 للطلب على النقود المبحث الرابع: النظرية النقدية المعاصرة 
خبصييي  عند  ،تنوع اازمبى اليت تعرض هلب النظبري الرأمسبيلبلقد تعددى الدراسيييبى وااحببإل ا  تصيييبدي          

ل  ا جد باليت   زى ابرتفبع ااسييييييعبر املصيييييي وب ابرتفبع ال ط ، تعرضييييييه إىل أزم  مس ت رزم  الكاييييييبد التضييييييخك
 بروز النظري  اب أدى إىل ان  ل لهب يفبن منصييي ب مجل  وتفصييي ال على أزم  الكايييبد ،النظري  الك نزي  لنفايييهب مكبان

النظري   ىال ي لبول ا ك  والتوه ف بني اسييتنتبجب ،النقدي  املعبصييرة تزعكهب ا  تصييبدي اامريك  ملتون هريدمبن
الت بجبى  شييييييييييى م بة ب ل  احل بة جمددا إىل النظري  الكالسيييييييييي ك   لتتكمع د، الكالسيييييييييي ك   وطرولبى الك نزيني
ى ادرسييي  كهايييك ت ابلنظري  املعبصيييرة لكك   النقود أو مب تاييي ي  عالج   جديدة،العصييير ردواى وأسيييبل ب تفايييا 

ازم  ا ال ي اسييييتطبع وأت بعه أتيف د أهكبره على الوا   الفعل  حمبو  التخف ح من لدة شيييي كبغو بزعبم  هريدمبن،
 ووط ة التضخم والريفود .

 .وهف النظري  النقدي  املعبصرة واملتغااى اليت  ددهالطلب على النقود  التطرق إىلوسن بول 

 عند فريدمان ومحدداته النقديلطلب تحليل االمطلب األول: 
هه  نظري   ،ردي املعبصييمن أهم إسييهبمبى الفكر ا  تصييب نقدي  املعبصييرة للطلب على النقودتعترب النظري  ال       

اسيييييتخداري  وإضيييييبهبى لديث  م زهتب  بمت أسيييييبسيييييب على جديد وإل با النظري  الكك   للنقود د ثوب جديد وبفكر
 تعرضييت هلب حمبول  ا بتعبد عن ا نتقبداى اليت ،أدواى وأسييبل ب  ل ل   أيفثر جنبع  ووا ع   للكتغااى ا  تصييبدي 

 من التطور الفكري والعلك  بتقدمي  ل ل للطلب على النقود وتقدمي متغااىالنظري  الكالسيييييييييييييي ك   وا سييييييييييييييتفبدة 
 تفااي  أخرى.

  أسس التحليل الفكري املعاصر للطلب على النقود-1
يت  دد الطلب يت دد ابلعوامل ال أنهصييييييييييييرة د  ل لهب للطلب على النقود على باملع النقدي   بمت النظري 

 ،ختالف يف نز ال ي يفبن  ل له منصييي ب على دراسييي  دواه  الطلب على النقودوه ا اب ،على أي أصيييل من ااصيييول
دد ضيييييييييييييكن  ل ل حمفظ  الطلب على ااصيييييييييييييول واليت تدر  و لل العوامل اليت   يندرجهل ا يعترب  ل ل هريدمبن 

 .1الطلب على النقود يف ي أصل من ااصول املختلف 
 : 2يل  كبيف   جيبزلى مجل  من ا هرتاضبى ميكن تقدميهب ود دراسته للطلب على النقود ارتكز هريدمبن ع

وال ي يعين أن العوامل اليت  دد العرض النقدي ماييييييييتقل   بمب  النقود:اسييييييييتقالل يفك   النقود عن الطلب على  -
 لني د لنقدي تت كم ه ه الاييييييييييييييلطبى النقدي ولل   عت بر أن العرض ا ،عن العوامل اليت  دد الطلب النقدي

ت ثا على ت كم ه ه عن طريف اللليرتجم سيييييلوك الولداى ا  تصيييييبدي  وتايييييعى الايييييلطبى النقدي  النقدي  الطلب
 العوامل احملددة له.

                                                 

 379انيم نوري حمكد ال كري، مرج  س ف ليفره، ص . 1 
 66مرج  س ف ليفره، ص.  بلعزوز بن عل ، 2 
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اسيييتقرار دال  الطلب على النقود وأمه تهب: اعترب هريدمبن أن دال  الطلب على النقود ت يييهد اسيييتقرار وث بى نوعب  -
 .مب اب يفض   مكبن   استخدامهب د التن ؤ

ه يف نز واليت  ثل الوضييييييي  ال ي لكم عل  النقود:يفكب ره  هكرة مصييييييي دة الاييييييي ول  عند بنبته لدال  الطلب على   -
  د لني بى هريدمبن  ل له على أسييب  إجيبد نوع من أنواع الايي بسيي  النقدي  الكف ل قدي ،بعدري جنبع  الايي بسيي  الن
 .بس  ا  تصبدي بت ق ف أهداف الا 

ل  على اعت بر ول ،ى النقود على ا عت براى اليت  كم يبهرة الطلب على الايييييل  واادمبىيتو ح الطلب عل -
 أن العوامل اليت  دد الطلب على النقود ه  نفاهب العوامل اليت  دد الطلب على أي أصل من ااصول.

 

 فريدمانحسب لطلب على النقود ل املتغريات احملددة-2
 ل ييث يت ييدد الطلييب عل هييب اييدى رغ يي  ااهراد د ،لييبهظيي  الثروة النقود يفيي صيييييييييييييييل د يعترب هيي ا املييدخييل 
عبمالى ر ل تاييييييييييييييه ل امل د لوان النقود تقدري منفع  حلبتزيهب تتكث اصييييييييييييييول ااخرى،مقبرن  م  اظ عب ا لتفب

ه ن  ،ل أخرىأصيييييييييييييو  اسيييييييييييييتثكبرهب د لقبا ل بزهتب بد  من املخبطر ود نف  الو ت  كلهم تكلف  هرصييييييييييييي  بديل 
فع  ال ي حيقف هلب أ صيييييى منفع  اكن  اايييييبواة املن ،لداى ا  تصيييييبدي  تايييييعى حل بزة احلجم اامثل من النقدي الو 

قد  لاحلدي  املكتايي   من ا لتفبظ ابارصييدة النقدي  م  املنفع  احلدي  املضيي ى عب لعدري ا لتفبظ رصييل بديل .و 
ه ا من  ،ود بصييييورة م ييييبع  لاييييلع  اسييييتهاليف  جل النقد  ل ل الطلب على النقود يعباملعتكد  ه ا ااسييييلوبيفبن 

اهييب املالتكيي  ولليي  بتوه ،انل يي  ومن انل يي  أخرى ينظر إىل النقود يفيي داة لت ق ف الوهراى د تكييبل ح املعييبمالى
اى هتايييييييعى الولد رى،والاييييييي ول  من جه  ومن جه  أخرى  كلهب ضييييييي بع عواتد لو مت اسيييييييتثكبرهب د أصيييييييول أخ

دن   النفق  وا لتفبظ ابحلجم اامثل عن طريف تاييييييييييييييبوي الوهر احلدي لتكبل ح املعبمالى م  ا  تصييييييييييييييبدي  إىل ت
. وعلى ه ا 1وه ا ااسيييييييلوب د  ل ل الطلب على النقود يعترب النقود سيييييييلع  إنتبج   ،العبتد احلدي املضييييييي ى به

  الثروة أي جزا من نظري ، ااسب  اعترب هريدمبن أن الطلب على النقود ش نه د لل  ش ن الطلب على أي سلع
 يصيييييييييييييي ب ال ين هك ز بني لبتزي الثروة النهبت ني تكوين امل زان   أو حمفظ  ااصييييييييييييييول،أو نظري  رأ  املبل اليت هتتم ب

 ق    تصييييييي ب قحلا ان اارصيييييييدة النقدي  ،يتطببف م  الطلب على الايييييييل  ا سيييييييتهاليف   عندهمالنقود الطلب على 
  وبني امل روعبى ) رجبل ااعكبل( ال ين  ثل النقود ابلنا   هلم سلع  رأمسبل ،   والدة من بني الال  ا ستهاليف

ب عدف احلصيييييييول يتم ل بزهتوالطلب عل هب يتطببف م  الطلب على الايييييييل  الرأمسبل   )أ ى وجه زاى...(، حب ث 
 .2على عنبصر ا نتبج

يت تفرضييييييييييييييهب  براى اليت  ددهب نظري  الق ك  والوانتهى هريدمبن إىل أن الطلب على النقود يتو ح على نف  ا عت
 :3امل زان   وه 

                                                 
 221ص. ،مرج  س ف ليفره ،عزى غز نحمكد  1

2 Sergio rossi, op .cit, p.125 

 139ص. ،مرج  س ف ليفره املوسبوي، ض با جم د 3 
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 داى ا  تصبدي  اليت تطلب النقود؛الثروة الكل   لدى الول -
 ؛اانبن والعواتد من ال داتل ااخرى لاللتفبظ ابلثروة على شكل سبتل -
 هضل بى.االواق واليت أطلف عل هب هريدمبن برتت ب اا -

هه  النقود،    احملدد ااول للطلب علىيعترب هريدمبن أن الثروة الكل   للولداى ا  تصييييبدي الكلية: الثروة-2-1
لاييييييييييب و ق ك  الرأمسبل   لكل مصييييييييييبدر الدخل، د هرتة زمن   مع ن  ال ي يعرب عن ال تلل  املخزون واملقدار الثبب

ا مكبن بى  ل ي حيدداالق د   د امل زان   هريدمبن  ثل الثروة الكل   الق د املفروض على لبتزي الثروة وينبير ه ا 
 .1املتبل  لدى ااهراد

هم من النقود وااصيييييييييييييول املبل   )ااسيييييييييييييب الولداى ا  تصيييييييييييييبدي  للثروة وتتعدد ااشيييييييييييييكبل اليت ميكن أن  تفظ ع
 .2وااصول احلق ق   )العقبراى والال  وغاهب( ورأ  مبل ب ري املتكثل د الطب   على العكل والانداى(

يفكب ت ني د نف    ،أيفثر اتاييبعب ومشول   يفبن  وت ييا ه ه الت ييك ل  اليت تكون الثروة الكل   إىل أن مدخل هريدمبن
 ،ل ث يكون لكل ولدة ا تصييييييبدي  لري  ا خت بر بني أنواع ااصييييييول املختلف  لو ت أمه   تعك م نظري  ا خت بر،ا

بني رأ  املبل ال  يييري ورأ  املبل غا ال  يييري ان  يكون من الصيييعب ا لالل هقعخر شو ويلهب من شيييكل إىل 
يفكب توجد   ود  د عن ه ا ا لالل وعدري وجود سييوق رأ  املبل ال  ييري يتم   ،ه ا الت ويل يتم د لدود ضيي ق 

  عن ه ا هل ا هضييييييل بع  ا  تصييييييبديني التغبضيييييي ني غا املتجبناييييييني للثروة الكل  ،ه ه ا لالل بني ه ين ال ييييييق
إ  أن هريدمبن اسيييتخدري معدل الثروة ال  يييري   ،3عل إت بع املنهج ال ي يعتكد على الثروة املبدي  هقالعنصييير وتفضييي 

. 4ابلناييييييييي   للثروة غا ال  يييييييييري  يفكتغا منفصيييييييييل د الدال  يرجب بوجود عال   طردي  ب نه وبني الطلب على النقود
 تلف  من ااصيييييييييول وال ي يق ل ااهراد علىوعلى اعت بر أن الثروة ه  املقدار الكل  ال ي يقايييييييييم إىل أشيييييييييكبل خم

 .وان تقديراى الثروة اندرا مب تكون متبل  يكون من ا دير استخداري مؤشر بديل وهو الدخل ،ل بزته
ابلناييي   للدخل ا بري   ميكن اسيييتخدامه يفكؤشييير يق   الثروة ولل  انه عرضييي  لتقل بى شيييبلة وغري   من سييين  

ؤشيير كيف  (𝑌𝑝)الدخل الداتم ىهريدمبن عل ، هل ا اعتكد على املدى القصيياللق ب   ههو مع بر يتم اعتكبده ،اخرى
من وراا  للدخل املتو   احلصييييييييييييييول عل ه احلبل  ل ث ميثل الدخل الداتم الق ك  ، يق   الثروة على املدى الطويل

 eYتو   احلبل   للدخل الانوي امللت بر الق ك    يفكب يعرب عن الدهعبى الانوي  املتابوي،   5لالثروة د ااجل الطوي
، وميكن التع ا عنه ابلص غ  دون تغ ا  (𝑊)ولل  م  ا لتفبظ ابلثروة الكل    (i)خمصومب باعر الفبتدة الاو   

  الرايض   التبل  :

                                                 

 66ص .، مرج  س ف ليفره ،بلعزوز بن عل  1 
2 Sylvie lecarpentier – moyal, Pascal gaudron, Economie monétaire et financière, 6e édition, Economica, paris, 

2011,p. 50 

 252ص .  ،مرج  س ف ليفره ،أمحد أبو الفتو  ان ه3 
 221ص.  ،مرج  س ف ليفره ،حمكد عزى غز ن4 

5 Sophie Brana, Michel Casal, op. cit, p. 55 
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ومن خالل العال   الرايضيي   يت ني أن الدخل الداتم هو ع برة عن جداا لجم الثروة د سييعر الفبتدة الاييو   وه ا 
اب ضييييبه  إىل  بدي للفرد بتو عبته ابلنايييي   لدخله د املاييييتق لالتعريح اابص ابلدخل الداتم يربع الاييييلوك ا  تصيييي

ه ا التعريح بتكوين عال   ماييتقرة وسبت  ابلنايي   للدخل الداتم يفكتغا مفايير للاييلوك  بيفكب ياييك  ،دخله ا بري
 .1أمب ابلنا   للفرتة القصاة ه ت ثر الالوك ا  تصبدي ابلدخل ا بري ا  تصبدي د الفرتة الطويل 

لتبيل اعترب هريدمبن أن الدخل الداتم هو إلدى املتغااى املفاييييييييييييييرة للطلب على النقود املعرب عن الثروة الكل   واب
للولييداى ا  تصييييييييييييييييبدييي 

i

Y
W

p
  و عييبى وهو ع ييبرة عن جمكوع الييدخييل ا ييبري والت، واثال لفمكييبن ييبى املتييبليي
 اابص  ابلدخل د املاتق ل.

يعرب سيييييييييييلوك الولداى ا  تصيييييييييييبدي  د ا لتفبظ ابلنقود عن رغ تهب د ل بزة  البديلة:صااااااااة الفر  تكلفة- 2-2
 درتيفبنت مبل   أو لق ق   اليت   أخرى سيييييواابد  من أصيييييول    يدر أي عبتدشيييييكل سيييييبتل  النقدي  دااصيييييول 

 فرص  ال ديل .و تكلف  الوتاكى ه ه العواتد الضبتع  النبمج  عن ل بزة النقد بتكلف  ا ضبع  أ اتد حلبتزيهب،عو 
 :2وتت دد تكلف  الفرص  ال ديل  اتغاين مهب

 ؛معدل العبتد على ااصول املختلف هو و  ،سعر الفبتدة -
 املاتوى العبري لألسعبر. -

 وتتكثل العواتد املت ت   من خمتلح ااصول يفكب يل : 
 ييييييييك ل  لق    الثروة   د ت اا براى املتبل: ويقصييييييييد به ا لتفبظ ابارصييييييييدة النقدي  واليت تعترب من بنيالنقود-أ

يفكب توهر حلبتزيهب الرال    ،3ويتكثل العبتد ال ي  ققه ل بزة النقود د اادمبى املتعلق    بري املعبمالى الكل  ،
 ومنه يتم لابب معدل العبتد على النقود يفكب يل :  ،وال ار واامبن

 ود + معدل التغا د القوة ال رات   للنقود.العبتد على النقود = معدل الفبتدة على النق
ر ومعدل التغا د القوة ال ييرات   للنقود يكون سييبل ب د لبل  ارتفبع ااسييعب ن معدل الفبتدة على النقود معدوري،وا

ى ه ن معدل العبتد على النقود يتو ح على ماييتواي لال فبض،أي التضييخم ويكون موج ب د لبل  م ل ااسييعبر 
                                                 

 222ص. ،مرج  س ف ليفره ،حمكد عزى غز ن1 
 253ص . أمحد أبو الفتو  ان ه، مرج  س ف ليفره،2 

3Marie Delaplace, op. cit, p. 56 
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هو املتغا احلبسييييييييم والفعبل واملؤثر على   ك  العبتد احلق ق   (p)حب ث يعترب املاييييييييتوى العبري لألسييييييييعبر  ،ااسييييييييعبر
 ابلنا   للنقود ول ب   أشكبل الثروة.  

: تعترب الايييينداى أصييييل مبيل من أصييييول الثروة تدر عبتدا سبتب حلبتزيهب د شييييكل نايييي   مئوي  من الساااندات-ب 
)(له ابلرمزللاند يرمز   الق ك  ا مس  bR:وأيخ  ه ا العبتد شكلني 

)(  ك  امل لغ ال ي يتم تالكه سنواي ويطلف عل ه سعر الفبتدة على الاند - bR   . 

 ،تغا   ك  الاند الفعل   خالل الفرتة الزمن   واليت  د تكون اجيبب ب يفكب  د تكون سل  ب بتغا ماتوايى ااسعبر -
هتكون   ك  العبتد ال ي يغله الاييييييييند ع برة عن سييييييييعر الفبتدة على الاييييييييند مضييييييييبهب إل هب   ك  الاييييييييند واليت  قف 

()(واليت يعرب عنهب رايض ب مكبسب أو خابتر مبل   على لاب تغا ماتوايى ااسعبر
1

(
t

b

b d

dR

R
. 

لعبري تغا د سييييعر الفبتدة وعلى املاييييتوى اومنه نقول أن عبتد الايييينداى يف ييييكل من أشييييكبل الثروة يتو ح على ال
 ونعرب عنهب رايض ب يفكب يل :  لألسعبر

 )(.)
1

(
dt

dR

R
R b

b

b  

ث  ويتكثل العبتد النبجم عن ل بزة ااسييهم د ثال ،: تعترب من ااصييول املبل   وه  ألد أشييكبل الثروةاألسااهم-ج 
 أشكبل:

 .  eRيرمز له ابلرمز ار ااسعبرعبتد امس  سبت يالم سنواي د لبل  ث بى واستقر  -

وال ي ي بر إل ه ابملعدل تغا   ك  العبتد ا مس  الثببت نت ج  تغا ماتوى ااسعبر -
dt

dp

P
)

1
(. 

 فبتدةلالتغا د الق ك  ا مس   خالل الفرتة الزمن   اليت تكون انمج  عن تغا ماييييييتوايى ااسييييييعبر أو تغا سييييييعر ا -
وال ي يرمز له ابلرمز

dt

dR

R

e

e

)
1

(. 

 يل :النبتج عن ل بزة الثروة د شكل أسهم يفكب  العبتدومنه ميكن التع ا عن 
-  +)( التغا د   ك  ااسهم خالل الفرتة الزمن -اسهم خالل هرتة زمن   = سعر هبتدة ااسهم + )ا العبتد على

 ر خالل نف  الفرتة. ( التغا د   ك  ماتوى ااسعب
: وابلتع ا الرايض  يكون

dt

dR

Rdt

dp

P
R e

e

e .)
1

(.)
1

(  

)(أن عواتد ااسهم لومنه نقو  eR .تتو ح على ااراب  ومعدل تغا   كتهب بتغا املاتوى العبري لألسعبر 
 

ل  د رأ  املبل املبدي  بدي  اثشكل ال ضبت  امل : تتكثل ااصول الط  ع   د ل بزة الثروة داألصول الطبيعية -د
وتتو ح العواتد النبج  عن ل بزة ااصول الط  ع   على املاتوى العبري لألسعبر ومعدل ، يفبآل ى واملعداى....اخل

التغا د  تكثلي اب يعين أن العبتد على ل بزة ااصول الع ن   ،تغاهب وا هتالك ال ي تتعرض له ه ه ااصول
ااسعبر د هرتة زمن   مع ن  وميكن أن نرمز له ابلرمزاملتو   د   ك  

dt

dp

p
.

اعدل التضخم   هيطلف علل ث ،  1
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ل ث يفلكب ارتفعت ااسعبر واليت تعين ارتفبع معد ى التضخم ه ن لل  مؤداه إىل ارتفبع تكلف  الفرص   ،املتو  
دامهب د شراا  ا لتفبظ ابلثروة د صورة نقدي  وتفض ل استخهتنعدري الرغ   لدى ااهراد د ،ال ديل  حل بزة النقود

 عوضهم عن التآيفل النقدي النبتج من ارتفبع ااسعبر.ت املبدي ألد ااصول 
 لداى ا  تصييييييبدي  د ل بزة: وه كب هص ه ا النوع من ااصييييييول ال ي تاييييييتخدمه الو رأس املال البشاااااري  -ه

  أنه يرى أن إ ن رأ  املبل ال  يييري رسيييعبر الايييوق،لصيييعب  ديد العبتد مه ن هريدمبن يقر على أنه من ا ثروهتب،
هنبك عال   بني رأ  املبل ال  يييييري ورأ  املبل املبدي ولل   مكبن   وجود معبمل يربع بني الثروة ال  يييييري  والثروة 

وملب  w)(ري  هو ىل الثروة ال  ه لا يفبن معبمل النا   بني الثروة املبدي  إ ، بتك  ااصول وميكن   ب  لل  املبدي  د
 يفبنت الثروة الكل   ه 

P

Y ني الثروة الكل   مضيروب  د معبمل الناي   ب يايبوي ه ن العبتد على رأ  املبل ال  يري
 .1املبدي  الثروة املبدي  والثروة غا

فرصي  اصيول املكون  للثروة الكل   يفلكب ارتفعت تكلف  الومنه يفلكب ارتف  العبتد النبجم عن ل بزة خمتلح ا 
 ال ديل  لاللتفبظ ابلنقود والعك   بمب.

وينته  هريدمبن د  ديده لدال  الطلب على النقود من خالل توزي  الثروة الكل    واألفضليات: األذواق- 2-3
رت ييب عت ييبراى أخرى تتعلف ابالواق وتهيي هنييب يفيي ليي   ككهييب ا اصييييييييييييييول املكونيي  هلييب ت عييب لعواتييدهييب،بني خمتلح ا

هف  لب ى احلرب واازمبى مثال  د يفضييييييييل ااهراد ا لتفبظ  ،uااهضييييييييل بى حلبتزي الثروة اليت يرمز هلب ابلرمز 
 .2بثروهتم على شكل سبتل بد  من استثكبرهب د أصول مبل   أو ع ن  

 والتباين القائم مع الفكر الكينزي. يدمانعند فر الطلب على النقود  صياغة وشرح دالةالمطلب الثاني: 
ه ننب  ،بعدمب مت رصيييييييييييييييد خمتلح املتغااى اليت  دد الطلب على النقود على لايييييييييييييييب مب أتى به هريدمبن

 سن بول ص بغتهب د شكل دال  رايض   تاكب بت  بن ط  ع  العال   اليت تربع الطلب على النقود وه ه املتغااى.
 

 لطلب على النقودابدالة متغريات العالقة -1
ن ر ظري  الطلب على ااصييييييول واليت تقرمن خالل  ل ل هريدمبن ال ي يفبن ينصييييييب أسييييييبسييييييب د إطبر ن

هقب لنظري  وو  النقود،العوامل املؤثرة على طلب أي أصييييييل من ااصييييييول ه  نفاييييييهب العوامل اليت  دد الطلب على 
برن  م مقومعد ى العبتد املتو ع  على أصيييييوهل املتبل ، على النقود حبجم املواردالطلب على ااصيييييول يرت ع الطلب 

)(وابلتبيل ميكن إعطبا الصييي غ  الرايضييي   لدال  الطلب على النقود ،3ابلعبتد املتو   على النقود dM  حبايييب مفهوري
 هريدمبن د املعبدل  التبل  :

                                                 

 326ص.  ،مرج  س ف ليفره انيم حمكد نوري ال كري، 1 
 388ص.  ،مرج  س ف ليفره ، ع د النع م م برك،إمسبع ل أمحد ال نبوي 2 

3Yamden Pandok Bitrus, The determinants of the demand for money in developed and developing 

countries, Journal of Economics and International Finance Vol. 3 (15), pp. 771–779, 7 December, 2011, p. 474 
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(,)(.)
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(,,)( 

)(يوجد ضيييييكن ب د يفل من  i)(ونظرا ان معدل الفبتدة العبري  eR،)( bR وابهرتاض  ،ه نه ميكن إسيييييقبطه من الدال
)(اسييتقرار املعدلني  eRو)( bRدال  على له ن التغا املتو   ه هكب يكون ماييبواي للصييفر، وابلتبيل ميكن إعبدة يفتبب  ا

 :1ال كل التبيل
)33(),,.

1
,,,,()( uw

dt

dP

P
RRPYfM ebpd   

وطبملب أنه ينظر إىل النقود يف لد عنبصييير ا نتبج املايييتخدم  د العكل   ا نتبج   لدى رجبل ااعكبل وامل يييروعبى 
وها ل ث تايييييكب إمكبن بى ا  رتاض بت، ه ن دخل امل يييييروع   ميثل   دا م بشيييييرا على موارده املتبل  لالسيييييتخداري

إ  أنه تربز أمه   امل يييييييييروع ولجم ن يييييييييبطه اليت تعترب من العوامل  ،قدر الالزري من املوارد املتبل  لتكويل الن يييييييييب ال
يفكب تظهر من جه  أخرى عدري أمه   التك  ز بني الثروة ال  ييييييييييييييري    ،املؤثرة د لجم ا مكبن بى املتبل  لال رتاض

ضيييكن  يفكب تتزايد أمه   دور معد ى العبتد على ااصيييول املت  د طلب امل يييروعبى على النقود،والثروة غا ال  يييري  
 د حمفظ  الثروة.  

 .(u)أمب العوامل ااخرى اليت ت كل االواق والتفض الى يتم إدراجهب ضكن العوامل النوع   د املعبمل 

 تصبدي   وبنبا على مب س ف ه نه ميكن يفتبب  دال  الطلب على النقود الكل   ب كل ي كل يفل الولداى ا 
  يل : يفكب

)34(),.
1

,,,,( u
dt

dp

P
RRPYM ebpd  

هلب القوة ال ييييييييرات   يفكب يتواهف هريدمبن م  يف نز د أن ااهراد يرغ ون د ل بزة يفك   لق ق   من اارصييييييييدة النقدي 
)(

P

M d   سييعبر ألوابهرتاض أن الدال  متجبنايي  من الدرج  ااوىل د يفل من املاييتوى العبري للل صييول على الاييل
 ، ه ن مرون  الطلب على النقود ابلنا   لكل من التغااى د املاتوى العبري لألسعبر والدخل والدخل ا مس 

 :  2ميكن إعبدة يفتبب  الدال  على ال كل التبيل، و ستكون مابوي  للوالد ا مس 
)35(),.

1
,,,( u

dt

dp

P
RR

P

Y

P

M
eb

pd  
 

أن الدخل الداتم  وطبملب يفرتض، لثروة بعال   طردي على النقود افهوري ااحلق ق  لايييييييييييييييب هريدمبن يرت ع الطلب و 

احلق ق  هو أهضييييل مؤشيييير لق ب  الثروة الكل   ه ن الطلب النقدي يرت ع ابلدخل الداتم
P

Yp  حب ث   ،بعال   طردي

عت بر أن اولل  على  ا  تصيييييييييييييييبدي  على الولداى النقدي ، يفلكب ارتف  الدخل الداتم يفلكب ارتف  طلب الولداى
 وهيي ا مفييبده أنييه ابرتفييبع الييدخييل الييداتم يرتف  الطلييب على الاييييييييييييييل  لعيي  والييدخييل الييداتم   ييد امل زان يي ،النقود سيييييييييييييي

                                                 
1Sylvie lecarpentier – moyal, Pascal gaudron, op.cit, p. 50 

 227- 226ص.  حمكد عزى غز ن، مرج  س ف ليفره، 2
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ه ويتك ز الدخل الداتم بقل  التقل بى والتغااى على املدى القصييييا اب ي ييييا إىل اسييييتقرار  ،ا سييييتهاليف   وا نتبج   
اته إىل ابلتقل بى والت ريفبى د ااجل القصيييييييييا حب ث تفضييييييييي  تغا  يتك زال ي الدخل ا بري  على عك  ،وث بته
يعين  تمالطلب على النقود ابلدخل الدا ابلتبيل ارت ب و اييييييييتوى الدخل الداتم لكن بدرج  أ ل، تغا على م إلإلدا

  .1ل ث يرتف  الطلب النقدي ابرتفبع الدخل ا بري ولكن بنا   أ ل والعك  ص  بارت بطه ابلدخل ا بري، 
ثروة أشيييييييييييكبل متعددة إىل جبنب النقود  واليت  ايييييييييييكهب إىل ثالإل تقاييييييييييي كبى ااسيييييييييييهم ال منهريدمبن يفكب اخت  

مقبرن  م   ولل  ، ييييييكل الداه  حل بزهتبيوالايييييينداى والاييييييل  ه ن العبتد املتو   احلصييييييول عل ه من ه ه ااصييييييول 
مقبرن  ابلعبتد على النقود bRالاييييييييييينداى وأ Reل ث يفلكب ارتف  العبتد على ااسيييييييييييهم  ،العبتد املتو   على النقود

mR أي)( me RR أو)( mb RR  والايييييييييينداى يفلكب تنبمت الرغ   والداهع   لدى ااهراد على ل بزة ااسييييييييييهم
 بض الطلب احلق ق  على النقود .اب يعين ا ف ى العواتد بد  من ل بزة النقود،أمال د احلصول عل

م هه ا مؤداه ارتفبع معد ى التضيييييختو   ه نه عند  ،أمب ه كب هص العبتد املتو   احلصيييييول عل ه من ل بزة الايييييل 
 هتزداد رغ   ااهراد على ل بزة الايييييييييييل  املعكرة ومعداى ا نتبج اليت ،إىل ا فبض القوة ال يييييييييييرات   للولداى النقدي 

ع ايييييتق ل واملتكثل  د املكبسيييييب الرأمسبل   أهضيييييل من ل بزة النقود املعرضييييي  للتآيفل النقدي ابرتفب  قف عواتد د امل
 احلق ق  على اارصدة النقدي . اب يعين ا فبض طلب ااسعبر

  ق   وب يييري ،صيييول نقدي  ومبل   ولقتعدد ااشيييكبل املختلف  املكون  للثروة الكل   من أ رغمواب سييي ف نايييتنتج أنه 
 كبل املتعددة،ت يت من يفل ه ه ااشييييييييييييييريف    لق    الثروة الكل   للولداى ا  تصييييييييييييييبدي  تعتكد على العبتد امله ن ت

ل ث يرتف  تفضيييي لهب  ،2وابلتبيل يتو ح طلب الولداى ا  تصييييبدي  للنقود على العواتد اليت تدرهب ه ه ااشييييكبل
لهب على ل بزة ا دخبري  املختلف  ب نكب ينخف  تفضي  النقدي يفلكب  لت العواتد اليت تغلهب ااصيول املبل   وااوع  

ق ق  وهقب للنظري  النقدي  املعبصييييرة يرت ع الطلب على النقود احل اب يعين ،النقود يفلكب ارتف  عبتد ااصييييول ااخرى
لنقدي  صيييييييدة اأي يرت ع الطلب على اار  زة ااصيييييييول املكون  للثروة الكل  ،بعال   عكاييييييي   ابلعواتد املت ت   من ل ب

 .3احلق ق   بعال   عكا   بتكلف  الفرص  ال ديل 

 للطلب على النقود    » كينز«و» فريدمان «التباين بني داليت-2 
 الرأمسبيل  تصبدالت ل ل الك نزي على إجيبد للول ازم  الكابد التضخك  اليت شهدهب ا  عجزبعدمب  
ل ال   حمبول  معب   ااوضبع ا  تصبدي  معتنق  د لل    ،النظري  النقدي  املعبصرة رهكبر وأدواى جديدة يهرى

لى النظري  نف  الو ت ع وماتندا د ،الكالس ك    ميكن اعت بره انب  من ااصبل  وإمنب هو جمرد امتداد للنظري
لى أهم بول الو وف عوه كب يل  حن .والت ل ل الك نزي وابلتبيل هو  ل ل مج  بني الت ل ل الكالس ك  الك نزي 

 الفرو بى اليت امتبزى عب دال  الطلب على النقود عند هريدمبن عن دال  الطلب على النقود عند يف نز:
                                                 

 260ص.  ،مرج  س ف ليفره، أمحد أبو الفتو  ان ه 1 
 401ص. املوسبوي، مرج  س ف ليفره، ض با جم د2 
  261ص.  ،مرج  س ف ليفره ،أمحد أبو الفتو  ان ه3 
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 ول املبل  صاا بنيل ث تنوعت  ااصول د دال  الطلب على النقود،: اعتكد هريدمبن على الكثا من أوال
 ا التعدد وجنم عن ه .  املبدي  والثروة ال  ري والال (يفبآل ى واملعداى)صول احلق ق   وااوالانداى(  )ااسهم

ل ل يف نز على نوع د لني ا تصر    مفار د دال  الطلب على النقود،تنوع د أسعبر الفبتدة اليت تدخل يفكتغا
ويعزى اامر د لل  إىل أن يف نز مج  يفل ااصول املبل    ،والد من سعر الفبتدة وهو سعر الفبتدة على الانداى

 .      1والد وهو الانداى وابلتبيل يكون سعر الفبتدة مؤشر يفبف للعواتد املتو ع  على ااصول املبل   ااخرى د نوع
صول عل ه لقبا ل ث يفلكب ارتف  العبتد املتو   احل ،دمبنلاب  ل ل هري ة بديال عن النقودالال  املعكر  تعد :اثنيا
الطلب على  اب يعين ا فبض نه تقل ل بزة الولداى النقدي ،وم ه ن الطلب على الال  املعكرة يرتف هتب، ل بز 

 .النقود غا أن ه ا النوع من ااصول ا يتضكنه  ل ل يف نز
مه    ل ل أ تت ني ،لعوامل احملددة للطلب على النقود دخبل العبتد املتو   على الاييييييييييييييل  املعكرة من ضييييييييييييييكن او 

ل ث يفلكب ارتفعت يفك   النقود يفلكب يفبن لل  له أتثا  ،ك ا العبتد له د  ى ومضيييييييييييييييبمني مههريدمبن ان ه 
 .2م بشر على ا نفبق الكل  على الال  واادمبى

ا معدل العبتد سييييييييييييييعر الفبتدة يؤدي إىل تغالنقود معدوري وسبت وأن تغا : اعترب يف نز العبتد النبتج عن ل بزة اثلثا
تنتبج غا أن هريدمبن ره  ه ا ا سييييي الاييييينداى والنقود، لى املفبضيييييل  بنيع يؤثروه ا مب  ،املتو   على الاييييينداى

وابلتبيل ه ن الفرق  ،وأوضيييييب أن العبتد على النقود ل   سبتب وإمنب يتغا بنف  اجبه تغا أسيييييعبر الفبتدة د الايييييوق
 ة د الاوقبتدوه ا انه ابرتفبع أسعبر الف ااصول املبل   ااخرى ي قى سبت،بني العبتد على النقود والعبتد على 

ه ن املصبرف ميكن هلب أن  قف أرابلب أيفرب من القروض من خالل دخوهلب د التنبه  ه كب ب نهب عدف استقطبب 
اييب يييدهعهييب إىل عرض خييدمييبى جمييبن يي  أيفرب للكييدعني وتاييييييييييييييه الى أيفثر د  ،أيفرب  ييدر اكن من الودات  ا ييبرييي 

 يصي ب معدل ومن مث ،اارصيدة النقدي  م  ارتفبع سيعر الفبتدةوع ه الطريق  تزداد العواتد على  ،ا يداع والاي ب
)(العبتد املتو   على الانداى ابلنا   ملعدل العبتد املتو   على النقود mb RR .سبت 

 .وت قى متغااى التكلف  ال ديل  متغااى سنوي ، 3الدخل الداتم احملدد ااسبس  للطلب على النقودب ل   ص ب ل
)( هو مب يعرب عنه رايض ب و   p

d Yf
P

M
 

غا سييييرع  على تقلب سييييعر الفبتدة ال ي يصييييبل ه ت يف نز  ريفز راري  دال  الطلب على النقود،اسييييتق ه كب هص: رابعا
مب ابلنايييييييييييييي   أ الطلب على النقود لدى  ل ل يف نز،ي ني عدري اسييييييييييييييتقراري  دال   اب ،دوران النقود د نف  ا جبه

 تن ؤ عبو  تعرف تقل بى ملكوسييييييي  وابلتبيل ميكن ال ن ه ن دال  الطلب على النقود ت يييييييهد اسيييييييتقرار ناييييييي  بلفريدمب
)(نت ج  استقرار الدخل الداتم pY

4. 
                                                 

 76ص.  ،مرج  س ف ليفره ،بلعزوز بن عل 1 
 259ص.  ،مرج  س ف ليفره ،امسبع ل أمحد ال نبوي2 
 260 - 259ص.  ،مرج  س ف ليفره ،نزار سعد الدين الع اى ع د املنعم الا د عل ، 3
  312ص.  ،مرج  س ف ليفره ،ه لول م هور أيفرري لداد، 4 
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أن سييرع   صييل إىلن لى النقود غا لاييب  لاييعر الفبتدة،واب ك  بني ه ا ا  رتا  وا هرتاض القبتل رن الطلب ع
 ميكن توض ب لل و  التن ؤ عب بدرج  يف اة من الد   وابلتبيل إمكبن   التن ؤ ابلطلب على النقود،نقود ميكن دوران ال

 :عن طريف الص غ  الرايض   اآلت  
)36()( P

d Yf
P

M
  37(وعلى اعت بر أن(

V

Y

P

M d  
 جند: (37د املعبدل  ر م ) (36ه نه وبتعوي  املعبدل  ر م )

 )38()(
V

Y
Yf p  

)(الدخل ا بري العال   بني طبملب أن Y  الدخل الداتمو)( pY الدخل الداتم  ، وه ا انميكن   بسيييييييهب والتن ؤ عب
رتفبع ا، أي الزايدة اليت ي ييهدهب ه ا ااخا تؤدي إىل متوسييع الق ك  املتو ع  للدخل النقدي ا بري ع برة عن هو

 ارتفبع سرع  دوران النقود والعك  ص  ب. الدخل الداتم لكن بناب متفبوت  ه ن لل  يرتتب عنه

 السياسة النقدية ودالة الطلب على النقود:-3
لقد يفبنت من ضيييييييييكن املرتكزاى اليت اسيييييييييتند عل هب  ل ل هريدمبن للطلب على النقود هو رهضيييييييييه لفكرة مصييييييييي دة 

هعبل    ا انوه ع الاييييي بسييييي  النقدي  الكف ل بت ق ف أهداف الاييييي بسييييي  ا  تصيييييبدي ، الاييييي ول ، وإجيبد نوع من أنوا 
ابلتقدير الد  ف رت ع ت الايييييي بسيييييي  النقدي  ومن مث  درة ال ن  املريفزي ومدى جنبله د  ق ف أهداهه الكل   النهبت  ،

 ين تل   الكل يي  من خالال نيي  املريفزي على  ق ف ااهييداف ا  تصييييييييييييييييبدييي يعكييل ل ييثلييداليي  الطلييب على النقود، 
اسرتات ج   ااهداف املتوسط ، ولل  ابخت بر "هدف هنبت " معني انطال ب من "هدف متوسع" لاى عال   وث ق  

 ابهلدف النهبت ، والعكل على الت ثا عل ه ابستخداري أدواى الا بس  النقدي .
، ه ن  درته (𝑀)دتوى معني لعرض النقو ه ىت لو اسيتطبع ال ن  املريفزي  ق ف هدهه املتوسيع د الوصيول إىل ماي

لتن ؤ اب رهونمعلى  ق ف هدهه النهبت  املتكثل د الوصيييييييول إىل مايييييييتوى معني من الدخل احلق ق  د ا  تصيييييييبد، 
 .وال كل ال  بين املوايل يوضب لل  الد  ف بدال  الطلب على النقود.
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 النقود (: الا بس  النقدي  ودال  الطلب على20)الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 296حمكد سع د الاكهوري، مرج  س ف ليفره، ص. املصدر: 

أ ل من تل  اليت  بري ال ن   (𝑀𝐷1)ال  بين أنه إلا يفبنت دال  الطلب على النقوديتضيييب من خالل الرسيييم 
 تصييييييييييييبد من جبى ا أي أن ال ن  املريفزي د ه ه احلبل  يكون  د ابلغ د تقديراته  لت ب، (𝑀𝐷)املريفزي بتقديرهب

  الطليييب على بني داليييتؤدي إىل وجود هيييبت  د العرض النقيييدي، واملعرب عنيييه ابملايييييييييييييييييبهييي  ااهق ييي   واليتالنقود، 
ه ا الفبت  ال ي يؤدي إىل ا فبض سيييييييييعر الفبتدة  .𝑟عند سيييييييييعر الفبتدة 𝑀𝑆ومن ى العرض النقدي 𝑀𝐷1النقود
ل د ا  تصيييبد ومن مث زايدة الدخال ي ينتج عنه ارتفبع مايييتوى ا سيييتثكبر  اامر. (𝐿)، عند نقط  التوازن(𝑟1)إىل

 اقدار يفوق املاتوى املرغوب وال ي يفبن ياتهدهه ال ن  املريفزي من وراا س بسته النقدي .
 ، (𝑀𝐷)أيفرب من تقديراى ال ن  املريفزي عند(𝑀𝐷2)مب إلا يفبنت دال  الطلب الفعل   على النقود أمب د لبل  

 يؤدي إىل لدوإلمر اا ، ه نواليت يكون ه هب ال ن  املريفزي حمبهظب د تقديراته  لت بجبى ا  تصيييييييييييييبد من النقود
ومن ى عرض النقود (𝑀𝐷2)اثال د املايييييييييييييييبه  ااهق   بني دال  الطلب على النقود هبت  د الطلب على النقود 

𝑀𝑆عند سييييييعر الفبتدة𝑟قدي ينتج عنه ارتفبع سييييييعر الفبتدة إىل املاييييييتوى . ه ا الفبت  د الطلب الن𝑟2  عند نقط
و ق ف مايييييتوى من الدخل أ ل من املايييييتوى املايييييتهدف من   ل ، ومن مث ا فبض معد ى ا سيييييتثكبر 𝐻التوازن

 .1ال ن  املريفزي من وراا س بسته النقدي 
 الطلب على النقود د النظري   خمصيييييييييييص لدراسيييييييييييمن خالل مب تطر نب إل ه على مايييييييييييتوى ه ا امل  ث ال ي يفبن 

النقدي  املعبصييييييييرة واليت تعترب نتبج أزم  الكاييييييييبد التضييييييييخك  اليت تعرض هلب ا  تصييييييييبد الرأمسبيل بعد عجز الت ل ل 

                                                 
 297نف  املرج  الاببف، ص. 1

 𝑀𝐷1 دال  هعل  

 𝑀𝐷 دال  مقدرة

 𝑀𝐷2دال  هعل   

𝑀𝑆 

𝐻 

𝐿 

فائض الطلب على 
 النقود

 فائض يف عرض النقود

𝑟1 

𝑟 

𝑟2 

 𝑀 (𝑀) يفك   النقود

 𝑟 سعر الفبتدة
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  ل له على د ال ي اسيييييتند هريدمبن هكبنت بق بدة ،الك نزي على ت يييييريب أسييييي بب اازم   وإجيبد احللول املنبسييييي  
غ ل وابلتبيل تؤدي زايدة يفك   النقود إىل زايدة الت ييييي، الكبمل للكوارد ا  تصيييييبدي  املتبل  عدري وجود لبل  الت يييييغ ل

كب يف  والدخل وي قى ه ا الت ثا إىل أن يصل ا  تصبد إىل ماتوى الت غ ل الكبمل ومن مث ميتد الت ثا إىل ااسعبر.
 زى     ل ل وتفاا الطلب على النقود،اى دعلى العديد من املتغا  »لفريدمبن« ليييييييييييييييييي اعتكدى املعبدل  النهبت   

 ،ابلصييييعوب  د لاييييبعب وه ا لتنوعهب منهب  ببل  للق ب  وأخرى غا  ببل  للق ب  )يفعبتد على رأ  املبل ال  ييييري 
يفكب تلخصيييييييييييييت أهم أراا امل هب النقدي اابصييييييييييييي  ابلنظري  الكك   للنقود د اعت بر يفك   النقود االواق .....(،  

تبج أمب ه كب هص الاييييييي بسييييييي  النقدي  هه  تؤثر على ا ن راسييييييي  التقل بى ا  تصيييييييبدي  الكل  ،اسيييييييبسييييييي  لداملتغا ا
هل ا يكون من ا دير توج ههب ب ييييييييييييييكل ج د لىت   تل ف ااضييييييييييييييرار  ،وااسييييييييييييييعبر بفجوة زمن   طويل  ومتغاة 

فاييييييرة لألوضييييييبع رة النظري  املعب   واملوع ا تعترب النظري  النقدي  املعبصيييييي اب  تصييييييبد و دإل لبل  عدري ا سييييييتقرار.
هقب د جوهرهب على  ل ل وتفايييييييا املتغااى ا  تصيييييييبدي  والنقدي  و   بتك اهنب  ،واازمبى بطرق وأسيييييييبل ب علك  

جرييب ا بنب الت د على ب بانى ومعلومبى وإلصيييييييييييييييبت بى، يفكب أنه يقوري علىال ي يعتك ،للكنهج ا سييييييييييييييتقرات 
 نب النقديوا لصبت  أيفثر من ا ب
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 :خالصة
اييييييييييييييره، مفهوري الطلييب على النقود ودواهعييه واملتغااى اليت تف اليت تنييبولييتلقييد تعييددى النظرايى النقييدييي  

 د الدراس  والت ل ل. بالرواد وال بلثني وااس  واملنطلقبى الفكري  املاتند عل ه ابختالف
زايدة  وأن لت بدل، يفوس ع د اوي ف  والدة وأسبس   د ا  تصبد   تؤدي هكن النظري  الكالس ك   واعت برهب النقود

معبدل     علىمعتكدين د لليفك تهب تؤدي إىل ارتفبع مايييييييتوى العبري لألسيييييييعبر بنف  الناييييييي   ود نف  ا جبه، 
أن الطلب و  ،ميف داة رايض    ل ل   للربهبن وأتيف د أهكبره  يفبمربدج لألرصدة النقدي  احلبضرةص غ   و الت بدل لف  ر 
)(ويت دد ابلدخل النقديهو لغرض ا بري املعبمالى على النقود  rPY يييييييييييييييييييييييياملعرب عنه ب)( PIB  وأن  ،بعال   طردي

 دال  الطلب على النقود ماتقرة وميكن التن ؤ عب.   
على مدى  ، الكاييييبد العظ م اب   يدع جمب  لل ييييأزم   لتث تلفرتة طويل   تل ثأن ه ه املفبه م والت بل ل ا  إ 

لعل أبرزهب  ديدة،جنظري  الك نزي  لتقدري إسيييييهبمبى وإضيييييبهبى لتن ثف عنهب ال  صيييييورهب د إجيبد عالج وتفايييييا هلب.
ل لهب يفكب يفبن    تفبظ عب يكون يف صييييييييييل يفبمل الايييييييييي ول ،ه  إعطبا للنقود وي ف  أخرى يفكخزن للق ك  وأن ا ل

 ب  يكون بداه  املعبمالى وا لتهبنتهت إىل أن الطلب على النقود  ،ه  الطلب على النقودينصيييييييييييييييب لول دوا
طلب على أن دال  الو  ،   عكايييييييييي  بعال باييييييييييعر الفبتدةو بعال   طردي  يت دد ابلدخل النقدي ولغرض املضييييييييييبرب  و 

ق ق   د الفكر بن اثبب  ثورة لرغم ه ا ا بداع وا بتكبر ال ي يفو  .النقود غا مايييييييييتقرة يفوهنب م ن   على التو عبى
 .والنقبتص هجعلهب عرض  لالنتقبد إ  أن  ل لهب ايفتنفه بع  القصور ،ا  تصبدي

 بومول أن هبعترب بت ل ل أيفثر وا ع  ،ويفنت ج  ل ل  برزى إسييييييييييييييهبمبى جديدة على يد يفل من بومول وتوبن  
  لنقدي،افبتدة بعال   عكاييي   إضيييبه  إىل الدخل الطلب على النقود لغرض إ بري املعبمالى يت دد يف ل  بايييعر ال

وأن ااهراد   ،يفكب توصل توبن إىل أن التفض ل النقدي لغرض املضبرب  رهني التو عبى اابص  باعر الفبتدة ا بري 
يقومون حب بزة اارصييييدة النقدي  إىل جبنب الايييينداى وه ا لغرض  ق ف العواتد أخ ا د احلايييي بن املخبطر النبمج  

جيبد به    ا تكن يف ،على النقود به ه الت بل ل وال يييييييييييييرولبى القبتك  لول  ل ل وتفايييييييييييييا الطل غا أن ،عنهب
 هظهرى نظري  أخرى موال   بزعبم  .للول ازم  أخرى شيييييييهدهب النظبري الرأمسبيل مس ت رزم  الكايييييييبد التضيييييييخك 

لطلب على النقود للهب  ل  د توصلت ث ل، د جمبل الت ل ل النقدي نّاةتقدري أهكبر وإضبهبى لملتون هريدمبن 
بعال   و  اقدار املوارد املتبل  واملتكثل  د الثروة الكل   اليت يعرب عنهب اؤشيييييييييير الدخل الداتم بعال   طردي أنه يت دد 

ؤشيير أسييبسيي  مواعترب هريدمبن أن الدخل الداتم  حل بزة أصييول أخرى املكون  للثروة، عكايي   بتكلف  الفرصيي  ال ديل 
 تتك ز اب ستقرار.   اليت الطلب على النقود دال  د

وادم  موضوعنب ال ي حنن بصدد معب ته واملتكثل د   ب  أثر الت رير املبيل على الطلب على النقود د ا زاتر 
ه د ل يكون من ا دير التطرق إىل مفهوري الت رير املبيل وإجراااته وشسره من النبل   النظري  وه ا مب س تم التطرق

 الفصل املوايل.
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 :متهيد
 كونه ميثل  ،يف االقتصاد هامااليت تشغل حيزا القطاع املايل من بني القطاعات االسرتاتيجية اهلامة  يعترب

مبختلف  يعد فهو، متعزيز النمو االقتصادي املتوازن واملستدالوالوسيلة الفعالة  للتطور االقتصادي الركيزة األساسية
يف لتوجيهها وحشدها  املاليةالقناة األمثل لتعبئة املدخرات  ،أسواق وأدوات ومؤسسات من عناصره ومكوانته

 .واألنشطة االقتصادية األكثر كفاءة ورحبيةاالستثمارية  خمتلف املشاريعتمويل لشكل ائتمان 
  الدو  الناميةالسيما يف ،من قبل احلكوماتتدخل واسع  لحم القطاع املايل ظلوألمهيته ودوره الكبري يف االقتصاد 

وسن قوانني وتشريعات  ،لفرتة زمنية طويلةعلى نشاطه من أشكا  الرقابة والقيود  فرض العديدمن خال   ،منها
محاية . هذه السياسة حىت وإن كان الغرض منها "الكبح املايل"بسياسة  طه يف إطارها، أطلق عليهااميارس نش

ء االقتصادي بتوفري التمويل للمشاريع االستثمارية العمومية اليت تعتربها النمو والبنا وتوجيهها خلدمةاملوارد املالية 
وتقييد حركة رؤوس  الدولة اسرتاتيجية أبقل التكلفة، والتحكم يف مصادر التمويل وتوجيهها مبا خيدم االقتصاد،

متويل املشاريع املنتجة راكم رأس املا ، و إال أهنا مل تكن فعالة ومل ختلق فرص جذب املدخرات املالية وت ،األموا 
ال  ،وأنشأت حميط مايل ضيق ومغلق ،حسب أراء اخلرباء واالقتصادينياملالية  األنظمةأدت إىل هشاشة للثروة، بل 

متس كل جذرية  إصالحات تطبيقو  استدعى إعادة النظراألمر الذي حيفز ويغذي النمو االقتصادي املستدام، 
كل من البنك والصندوق النقد حتت إشراف  ان ذلك وك ، أدائهبعث حيويته وحتسنيل ،جوانب هذا القطاع

التعجيل به حنو االنفتاح  تكانت أوىل اخلطواالدوليني املندرجة يف إطار برانمج اإلصالح االقتصادي واملايل، ف
درة بعد أن أثبتت جتارب اإلصالحات الكلية واهليكلية أن ق خاصة، نشاطهوالعراقيل على  الضوابط ورفع تحريرالو 

االقتصاد على حتقيق املكاسب املالية وجتاوز األوضاع االقتصادية السلبية، ترتبط بدرجة كبرية حبجم اإلصالحات 
 سمح للقطاع املايل ابملسامهة يف رفع الكفاءة االقتصادية وحتقيق االستقرار والنمو.اليت توسياسات التحرير املايل 

الكتاب االقتصادايت و ايل ابهتمام كبري من قبل العديد من سياسة التحرير امل حظيتفقد  وعلى هذا األساس
مت تطبيقها  حيث ،ابلدراسة والتحليل يف تطبيقها ونتائجها وسبل جناحها وشاو نما كينو على رأسهم  ،والباحثني
 يبمن الدراسات أثرها اإلجيا العديد، وأثبتت بدرجات متفاوتة الدو  خاصة يف العقود األخريةمن  الكثري من قبل

 على االقتصاد. 
 هذا الفصل، والذي قسمناه إىل أربعة مباحث: من خال إلقاء الضوء عليه سنحاو  هذا ما و 

  ة لنشاطه.حباسياسة الكوالالقطاع املايل  :املبحث األول -

 .اإلطار النظري لسياسة التحرير املايل :املبحث الثاين -
 توقعة وأراء االقتصاديني.التحرير املايل بني النتائج املسياسة  :املبحث الثالث -

 سياسة التحرير املايل. شروط جناح: املبحث الرابع -
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 والسياسة الكابحة لنشاطه القطاع المالي المبحث األول:
تطور مجيع القطاعات االقتصادية، ويف مقدمتها القطاع ب مرهونيعد حتقيق التطور االقتصادي ألي دولة 

 خمتلف األنشطة االقتصادية.رد املالية الضرورية لتمويل املايل ابعتباره املسؤو  عن توفري املوا
جلملة من  إبخضاعه ،ملدة طويلة من الزمن احلكومةحتت سيطرة ولكونه من القطاعات اهلامة املرتبطة ابلتمويل ظل 
من اخنفاض أسعار الفائدة وحتديد حجم القروض وتوجيهها  ،القيود والضوابط واالجراءات يف أداء نشاطه املايل

حنو قطاعات اقتصادية على حساب قطاعات أخرى، الرفع من نسبة االحتياطي اإلجباري على البنوك التجارية، 
امللكية العمومية للبنوك ابإلضافة إىل تقييد كل التدفقات النقدية الداخلة واخلارجة من البلد وغريها من 

 1973يف سنة  (E. show)ارد شو وإدو  (R. McKinnon)أطلق عليها كل من روانلد ماكينون  ،اإلجراءات
  .على االقتصاد وأدخلته إىل مرحلة من الضعف والركودالسلبية ، واليت ألقت بضالهلا ابلكبح املايل

 القطاع المالي ماهية :المطلب األول
مسامهته من اهليكل االقتصادي العام ألي دولة، وذلك من خال   وهاميشكل القطاع املايل جزء أساسي 

يسمح بتوسعها وتنويعها والرفع االستثمارية واألنشطة االقتصادية املختلفة، مما  علتمويل الالزم للمشاريتوفري ا يف
 .التعرف على هذا القطاع وأمهيته يف االقتصاد ومكوانته سنحاو  يف هذا املطلبو من معد  النمو االقتصادي، 

 تعريف القطاع املايل:-1
إىل ذوي العجز يسمح بتحويل األموا  من ذوي الفوائض املالية  الوسيط الذي"يعرف القطاع املايل أبنه 

 .1"املايل
جمموعة من املؤسسات واألفراد واملمارسات، األسواق، املعامالت، املسؤوليات والواجبات املتنوعة  أبنه كما يعرف

 . 2واملعقدة واملرتبطة ارتباطا وثيقا يف االقتصاد
اهليئات واألعوان واآلليات اليت تسمح لبعض األعوان خال  فرتة زمنية يتمثل يف أنه  يعرف على ويف تعريف آخر

 .3معينة ابحلصو  على موارد التمويل، ولألخرين ابستخدام وتوظيف مدخراهتم
هو الوسيط املمثل يف شكل مؤسسات وأعوان وأسواق وأدوات ومعامالت  ميكن القو  أن القطاع املايل ومما سبق

 .الفوائض املالية حملتاجيها من ذويالسيولة  حةإاتو  بتحريك االدخار تسمح

 

 
                                                 

 02، ص. 2009، 85، جملة جسر التنمية، املعهد العريب للتخطيط، الكويت، العدد دور القطاع التمويلي يف التنمية، وليد عبد مواله1 
2 L.M bhole, Jitendra mahakud, Financial institutions and markets, 5thedition , Tata mcgrawhill, Indian, 2009, 

       p. 03 

 026، ص.2005، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، املدخل إىل السياسات االقتصادية الكليةعبد اجمليد قدي، 3 
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 أمهية القطاع املايل:-2
يف األدبيات االقتصادية احلديثة، وذلك من خال  دوره الفعا   أمهية كبرية خاصةيكتسب القطاع املايل 

البحوث والدراسات الزخم الكبري من  والدليليف الفرتة األخرية من القرن املاضي  بهازداد االهتمام  إذاالقتصاد،  يف
املايل والنمو االقتصادي، غري أن مرجعية هذه العالقة  تطور القطاعاحلديثة اليت بينت العالقة القوية واالجيابية بني 

، وهذا انطالقا من أمهية Schumpeter (1934)و Hicks(1969)و Bagehot (1873)كال من تعود إىل  
 .1تها العديد من األدبيات االقتصادية احلديثةالقروض يف متويل النهضة الصناعية واليت أثبت

أن البنوك اليت تؤدي نشاطا جيدا قد سامهت يف نشر التقدم التكنولوجي  1912عام  Schumpeterكما توصل   
 عن طريق تشخيص ومتويل أصحاب املبادرات ذات الفرص اجليدة لتصنيع املنتجات املبتكرة بنجاح.

ولعل أوىل الدراسات   ،  هذه العالقة إال أن معظمهم يؤكدون ذلكولقد تباينت أراء االقتصاديني حو 
من خال  اختباره العالقة بني التطور املايل والنمو  1969سنة   Goldsmithكانت على يد كولد مسيث 

وبياانت  الوساطة املاليةمستخدما بياانت خاصة أبصو  ، ( 1963 – 1860دولة للفرتة ) 35االقتصادي لـ 
إىل تغريات القروض ليبني أن التمويل عن  ابإلضافة ،صايف االصدارات من السندات والضماانت خاصة إبمجايل

غري أن دراسته تعرضت إىل العديد من  ،طريق البنوك واألسواق املالية هلا آاثر اجيابية على النمو االقتصادي
ر العالقة بني التطور املايل والنمو االنتقادات متثلت يف أهنا مل تضم املتغريات األخرى غري املالية وعدم إظها

 .2ابإلضافة إىل عدم تطرقه إىل االرتباط احملتمل بني التطور املايل ومنو االنتاجية وتراكم رأس املا  ،االقتصادي
أن النظام املايل لعب دورا رئيسيا يف حتريك التصنيع يف بريطانيا من خال   1969فقد أكد سنة  Hicks أما 

 عام ( King & Levine) ، كما أثبتت الدراسة اليت أعدها  املا  لتمويل املشاريع الكبريةتسهيل تعبئة رأس 
)فقرية، فقرية جدا، غنية، غنية جدا(،  خالهلا الدو  إىل أربعة جمموعات ، قسمتمن بياانت الثمانينا 1993

ع املايل ترتبط طرداي ابلنمو أن مجيع املؤشرات الدالة على تطور القطا  1985 للفرد عام GDPاستنادا إىل متوسط 
ومستوى ( 0.7 ،0.51)االقتصادي مقاسا مبتوسط الدخل احلقيقي للفرد، وتراوحت معامالت االرتباط بينها 

، مع معدالت منو االنتاجية احلقيقية ومتوسط الناتج احمللي احلقيقي (0.01، 0.05معنوية معامالت االحندار)
 .3للفرد ومتوسط ختزين رأس ما  احلقيقي

من خال   ،واستمرت الدراسات يف هذا اجملا  لتثبت وتؤكد على أن تطور القطاع املايل يعزز النمو االقتصادي
اخنفاض تكاليف رأس املا ( أو غري  –نقل التقنيات احلديثة  –)املدخرات احمللية العديد من القنوات سواء املباشرة 

                                                 

 02ه، مرجع سبق ذكره، ص.وليد عبد موال1 

2 Thorsten beck, The Econometrics of finance and growth, Policy research working paper 4608, world bank, 

2008, p. 03 

 للعلوم االقتصادية، جملة الغري قطاع املال يف العامل تغري املؤسسات واألسواق املالية والسياق اجلديد لالئتمان املصريفأمحد أبريهي علي، 3 
  26، ص. 2009واالدارية، جامعة الكوفة، 
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كفاءة توزيع املوارد حتقيق  اليت تؤدي إىل  ،غريها من القنواتاملتزايد نتيجة التطور املايل( و  )التخصصاملباشرة 
    أسس النمو االقتصادي.وتراكم رأس املا  وإرساء 

 :1من خال قطاع مايل فعا  يف حتقيق النمو االقتصادي  أمهية وجود وتكمن
 تعبئة املدخرات املالية وتيسري تدفقات رؤوس األموا  والتحويالت املالية من اخلارج؛ -

   واحلد من املخاطر؛ختصيص موارد لالستثمارات الكفؤة، مع رصد دقيق لألنشطة االستثمارية األكثر جناحا  -

اليت وزايدة األصو  السائلة،  كخلق أدوات مالية تعمل على تنويع احملافظ لالستثمار  توفري ترتيبات مالية فعالة -
يعمل على تسهيل بئة املدخرات املالية األمر الذي ض التكاليف املالية اليت تتضمنها تعيفيف ختكذلك   تساهم

من ، و بتقنيات أفضل لالستثماريشجع على االبتكار التقين وجعل رؤوس األموا  متاحة و  ،حشد الفوائض املالية
 يؤدي إىل املزيد من النمو االقتصادي؛ وزايدة االنتاجية مماحتسني استخدام املوارد مث 

، مما يسمح هلم ابملشاركة يف احلركة املشاريع الصغريةما بتوزيع قروض صغرية على توسيع اخلدمات املالية السي -
 االقتصادية واالستثمار يف مشاريع صغرية من شأهنا الرفع من دخلهم واحلد من البطالة والفقر.

 القتصاد.يف اودوره أمهية القطاع املايل تتبني دورة االقتصادية ال الذي ميثلاملخطط التايل  تقدمي فمن خال 

 

                                                 
 انظر إلى:1

 03 مرجع سبق ذكره، ص.، وليد عبد مواله
Departement for international development, The Importance of financial sector development for growth and 

poverty reduction, Policy Division Working Paper, crown copyright, uk, 2004, p.4 – 5 

Available at the folloing URL: 

http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/12886/1/fi04im01.pdf 
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 ميثل الدورة االقتصادية(: 21الشكل رقم)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، رسالة ماجستري (2002 – 1986) رامي ابراهيم حاجيب، أثر حترير القطاع املايل على النمو االقتصادي يف األردناملصدر: 
 21 ، ص.2005غري منشورة ابجلامعة األردنية،

ابستعراض آلية عمل القطاعات االقتصادية يف الدورة االقتصادية تتبني األمهية الكبرية للقطاع املايل، و 
يف  املالية من القطاع العائليوالفوائض املدخرات  يف جتميع وسيطك  دور فعا  يلعبفهو حيث يظهر كمحرك هلا 

، انتاجية يف مشاريعواستثمارها استغالهلا  يف شكل قروض من أجلقطاع األعما  ل منحهاإعادة و  ،شكل ودائع
يتم استهالكها من قبل القطاع  ،متنوعةبشكل كبري إلنتاج سلع وخدمات املتاحة و استغال  عناصر االنتاج و 

ابقتطاع جزء منها يف شكل تدر فوائد على القطاع احلكومي  مقابل دفع أجور أو فوائد أو أرابح اليت العائلي
قطاع للقطاع احلكومي عن طريق التحصيل اجلبائي ل العملية يف زايدة حجم املوارد املالية كما تساهم هذه  ،ضرائب

 صادرات

 

 قطاع األعمال
Business Sector 

 القطاع العائلي
Households  

Sector 

 القطاع اخلارجي
Foreigh Sector 

 القطاع احلكومي
Government 

Sector 

 القطاع املايل
Financial Sector 

 أمثان السلع واخلدمات

 سلع خدمات

 ضرائب ضرائب خدمات
 خدمات 

 ادخار استثمار

 واردات

  ...(، األرضرأس املال )العمل، عناصر االنتاج 

 (..)األجور،الفائدة،الربح.. أمثان عناصر االنتاج

 صادرات
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، وابلتايل تنشيط الدورة دويف نفس الوقت تنشط حركة القطاع اخلارجي يف عملييت التصدير واالستريا ،األعما 
   و اقتصادي متزايد.والذي يعين من (GDP)االقتصادية اليت تنعكس على زايدة الناتج احمللي اإلمجايل

من وذلك التحليل السابق يتبني أن القطاع املايل يقوم بدور هام يف االقتصاد حيتل على أساسه مكانة كبرية، ومن 
خال  جتميع املوارد عن طريق حتفيز وجذب املدخرات املالية من الوحدات االقتصادية بواسطة فوائد على 

يف مشاريع انتاجية  على املستثمرين ووحدات العجز الستغالهلاوزيعها وتااليداعات املختلفة أو نسب من األرابح، 
   مما يؤدي إىل ارتفاع الدخل وتعزيز وتقوية الثروة املالية واحلقيقية.  ،عن طريق املصارف واملؤسسات املالية

 هيكل القطاع المالي المطلب الثاني:
 :1تفاعلة واملرتابطة فيما بينها يف االقتصاد واملتمثلة يفامل األجزاءيتكون القطاع املايل ألي بلد من جمموعة من 

 املؤسسات املالية؛ -

 األسواق املالية؛ -

 املالية واخلدمات اليت من شأهنا تسهيل انتقا  األموا ؛ األدوات -

 االجراءات واملمارسات املعتمدة يف األسواق؛ -

 كما متثل العالقات املالية املتبادلة جزءا من النظام. -

 سنحاو  تقدمي شرحا هلذه العناصر:وفيما يلي 

 :املالية املؤسسات-1
من خال   ،هي منظمات األعما  اليت تعمل كمحرك أو مودع لالدخار وكمروج للقرض أو التمويل  

 .2تزويد الوحدات االقتصادية مبختلف اخلدمات املالية
 وتتكون من: 
جمموع املصارف العاملة يف يعرف على أنه ي الذ لقطاع املصريفل املمثلة: املالية املصرفية املؤسسات-1-1

تكون منها، وكيفية توزيع فروع املصارف يهيكلة وحجم املصارف اليت  وخيتلف عن غريه من حيث ،بلد ما
 .3على بلد ما، مث ملكية املصارف ودجمها وتوحيدها

ها والدور الفعا  وفقا لتخصص املختلفةمن عدد البنوك  دولةألي املصريف  القطاعيتكون ويف مفهوم آخر 
من األمور الناجتة عن التخصص الدقيق، والرغبة يف خلق  أشكاهلاتعدد يعترب  إذ، الذي تؤديه يف جمتمعها

 القطاعيف كثري من دو  العامل أن هيكل يتضح لنا ، هلذا هياكل متويلية تتالءم مع حاجات العمالء واجملتمع
ودرجة احلرية اليت يتمتع هبا يف رسم خططه  قتصادياملصريف خيتلف من دولة ألخرى وفقا لنظامها اال

                                                 
1L.M bhole, Jitendra mahakud, op.cit, p. 03  
2 idem 

 .36، ص 2000، ، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائرحماضرات يف اقتصاد البنوك، شاكر القزويين3 
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تصاد القومي لنوع وتنظيمه وكذلك حاجة االق هوسياساته ووضع براجمه أو مدى تدخل الدولة يف توجيه
 . 1معني من البنوك

وذلك لدوره اهلام يف تعبئة وحشد املدخرات  ،القطاعات األساسية يف االقتصاد أحد أهم القطاع املصريفيعد و 
لية واألجنبية ومتويل االستثمار الذي ميثل عصب النشاط االقتصادي، فسالمته تعد شرطا أساسيا إلرساء نظام احمل

 من: القطاع املصريف تكونيو وتطوره واتساعه ميثل معيارا للحكم على سالمة االقتصاد،  مايل مستقر
واحلفاظ  ور يف إدارة السياسة النقدية واملصرفيةمن دبه : ميثل احملور الرئيسي هلذا القطاع ملا يقوم البنك املركزي-أ

 قابل لالستمرار.العلى االستقرار املايل، وابلتايل إرساء أسس النمو االقتصادي 
فهو املؤسسة اليت تتكفل إبصدار النقود يف كل الدو ، ويرتأس النظام النقدي من خال  إشرافه على التسيري 

 االقتصاد، كما يعد بنك البنوك وبنك احلكومة وذلك ابللجوء إليه عند النقدي والتحكم يف كل البنوك العاملة يف
طار للحكومة يف إاحلاجة إىل السيولة، حيث يقوم إبعادة متويل البنوك عند الضرورة وتقدمي التسبيقات الضرورية 
والتوجيهات اليت  القوانني والتشريعات السائدة، كما ختضع املؤسسات املالية البنكية وغري البنكية إىل اللوائح
 .2يصدرها سواء تعلق األمر حبجم السيولة الواجب االحتفاظ هبا أو القروض اليت تقدم على منحها

أو كما تسمى يف بعض الدو  ببنوك الودائع وتعرف على أهنا مؤسسات ائتمانية غري : البنوك التجارية-ب
حب عند الطلب أو آلجا  حمددة ال تتجاوز متخصصة يف نشاط اقتصادي معني تقوم بقبو  الودائع القابلة للس

 .3سنة، وتقدمي االئتمان قصري األجل إىل القطاعات االقتصادية املختلفة
تعد هذه الودائع ديوان يف ذمة املصارف لذلك تقوم بتوظيفها يف صورة قروض لآلخرين، لتحقق أرحبا انجتة من و 

    .4خال  الفرق بني أسعار الفائدة الدائنة واملدينةمن  أيئد توظيفها وتكلفة إيداعها لديها الفرق بني عوا
 وإمنا تعتمد ،وال تعتمد هذه البنوك يف منح القروض على رؤوس أمواهلا اليت متثل جزء يسريا مقارنة بودائع اآلخرين

 .5من الغري يف شكل ودائع األموا  املتلقاةابلدرجة األوىل على 
، ألهنا تقوم أحياان مبنح أو ادخارية ألجلصارف التجارية ودائع زمنية سواء ة تقبل املوابإلضافة إىل الودائع اجلاري 

      .6االئتمان املتوسط وطويل األجل إىل جانب قصري األجل
وال يقتصر نشاط البنوك التجارية على الوظائف التقليدية من قبو  الودائع ومنح القروض، بل اتسعت أعماهلا 

خدمات مصرفية متنوعة مقابل تقاضيها عموالت تشكل يف جمملها جانب  وازدادت نشاطاهتا وأصبحت تباشر
                                                 

 .10، ص 1993، الدار اجلامعية، مصر، إدارة البنوكحممد سعيد سلطان،  1 
 11، ص. 2004، الطبعة الثالثة، الديوان الوطين للخدمات اجلامعية، اجلزائر، تقنيات متويل البنوكالطاهر لطرش، 2 
 58، ص. 2010ار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة األوىل، د اقتصادايت النقود والبنوك،السيد متويل عبد القادر، 3 

 140، ص. 2013، الطبعة األوىل، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، األردن، النقود واملصارف والنظرية النقديةانظم حممد نوري الشمري، 4 
 11الطاهر لطرش، مرجع سبق ذكره، ص. 5
 140انظم حممد نوري الشمري، مرجع سبق ذكره، ص. 6 



 .من سياسة الكبح إىل ضرورة التحرير القطاع املايل ......................................................الثاينالفصل 

76 

 

مثل شراء وبيع األوراق املالية لصاحل العمالء، حتصيل األوراق التجارية لصاحل العمالء، فتح ها من أرابح
، تقدمي ية، خدمات البطاقة االئتمانية، حتويل العمالت للخارجاالعتمادات املستندية، شراء وبيع العمالت األجنب

   .1املصرفية األخرى واالستثماراتاخلدمة االستشارية للعمالء خبصوص مشاريعهم املختلفة وغريها من اخلدمات 
 إن أهم ما مييزها عن غريها من املؤسسات املصرفية واالئتمانية هي قدرهتا على خلق النقود االئتمانية

، كما والعرض النقدي عند التوسع يف منح االئتمان )نقود الودائع( لتساهم بذلك يف زايدة كمية وسائل الدفع
  .2ختضع إىل االحتياطي اإللزامي القانوين

حديثة الظهور نسبيا، نشأت لتلبية حاجات التطور االقتصادي يف  هي مؤسسات البنوك املتخصصة: -ج
 .3قتصار دور البنوك التجارية يف توفري التمويل قصري األجلالو  خمتلف اجملاالت

عن طريق االئتمان  وتقوم مبهامها، مصرفية متخصصة يف متويل قطاع أو فرع اقتصادي معني سساتفهي مؤ  
القطاعات الزراعية والصناعية والعقارية،  مثلاملصريف متوسط وطويل األجل حبكم طبيعة النشاط االستثماري القائم 

الصناعية  تتوىل البنوك، حيث 4ة والعقاريةتسمى البنوك املمولة للقطاع الزراعي ابلبنوك الزراعية وهكذا الصناعيف
تمويل املشروعات الصناعية اجلديدة بطويلة األجل للمنشآت الصناعية، و منح القروض القصرية واملتوسطة 

األمر الذي يسهم يف حتقيق التنمية الصناعية وإمناء اقتصاد واملسامهة يف إنشائها وإقراض املشروعات القائمة، 
 االنتاجي وتنمية وتطوير خمتلف فروع الصناعة. الدولة وتنويع هيكله

أما مواردها فتتمثل يف رؤوس أمواهلا واحتياطاهتا والقروض اليت حتصل عليها من الدولة ومن البنك املركزي والبنوك 
 األخرى، ومن حصيلة السندات طويلة األجل اليت تصدرها.

روض طويلة األجل ملالك العقارات، والبنوك الزراعية اليت اليت تقوم بتقدمي قواألمر نفسه ابلنسبة للبنوك العقارية 
أو نقل أساليب  تتوىل توفري االئتمان الالزم لتدبري احتياجات الزراعة من مستلزمات االنتاج )آالت ومعدات ...(

 .5التكنولوجيا احلديثة واملناسبة لتحديث الزراعة وتعظيم االنتاج الزراعي
سسات وساطة مالية تقوم بتجميع األموا  اليت تتوافر لديها من املسامهني مؤ  كذلك  هي االستثمار: بنوك-د
قد تكون بنوكا مشرتكة تتعامل  املستثمرين،ووضعها حتت تصرف خال  طرح السندات يف السوق املالية  منأو 

غالبا ال تقبل  ، فهيأو أهنا فروعا لبنوك أجنبية تتعامل ابلعمالت األجنبية فقط ،ابلعمالت األجنبية واحمللية معا
ميكن هلا إنشاء شركات استثمارية أو أي شركات تزاو  أوجه النشاط االقتصادي يف كما .  الودائع من العمالء

تقدمي اخلدمات االستثمارية للشركات واألشخاص ذوي و  التمويل طويل األجل علىنشاطها  حيث يقوم البالد،

                                                 

 41، ص. 2010نشر والتوزيع، عمان، األردن، ، دار الزهران للإدارة املؤسسات املالية املتخصصةمجيل السعودي، 1 
2 L.M bhole, Jitendra mahakud, op.cit, p. 04 

 327، ص. 2013صر، هرة، مالشركة العربية املتحدة للتسويق والتوريدات، القاالطبعة األوىل، ، النقود واملصارفأمحد زهري شامية، 3 

 114انظم حممد نوري الشمري، مرجع سبق ذكره، ص. 4 

 ، 2013، دار األايم للنشر والتوزيع، عمان، األردن، النقود واملصارفرائد عبد اخلالق عبد هللا العبيدي، خالد أمحد فرحان املشهداين، 5 
 91-90ص. 
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كات وأرابب العمل من انحية وأصحاب النقد من انحية أخرى ، إذ تعد حلقة وصل بني الشر املالءة املالية العالية
 لتمويل رأس املا  سواء عن طريق امللكيات أو عن طريق التمويل.

توفري التمويل النقدي للشركات الصناعية ورجا   املتمثلة يفوتقوم هذه البنوك بعدة وظائف حتقق مقابلها ايرادات 
األوراق املالية اخلاصة ابلشركات عن طريق شراء كمية منها مث  إبصداروم األعما  لزايدة قدرهتا االنتاجية، كما تق

تقوم إبنشاء شركات صناعية وجتارية وتدعيمها ابإلضافة إىل ذلك ا للمكتتبني وربح الفرق يف السعر، إعادة بيعه
 . 1عن طريق إقراضها أو إصدار سنداهتا

 شاملة وميكن تقدمي البعض منها كما يلي:لبنوك الاخلاصة ابتعاريف ال تتعدد الشاملة: البنوك-ه
تعرف البنوك الشاملة على أهنا "البنوك اليت مل تعد تتقيد ابلتعامل يف نشاط معني أو يف منطقة أو إقليم معني، 
وأصبحت حتصل على األموا  من مصادر متعددة، وتوجيهها إىل خمتلف األنشطة لتحقيق التنمية االقتصادية 

 .2واالجتماعية"
" تلك الكياانت املصرفية اليت تسعى دائما وراء تنويع مصادر التمويل املطلب أهناعرفها عبد احلميد عبد كما ي

نح االئتمان املصريف تفتح ومتمن كافة القطاعات، وتوظيف مواردها و  املدخراتممكن من وتعبئة أكرب قدر من 
تجددة اليت قد ال تستند إىل رصيد مصريف، ، كما تعمل على تقدمي كافة اخلدمات املتنوعة واملجلميع القطاعات

حبيث جندها أهنا جتمع ما بني وظائف البنوك التجارية التقليدية ووظائف البنوك املتخصصة وبنوك االستثمار 
  .3واألعما "

نة طارق عبد العا  محاد من خال  اسرتاتيجيتها على أهنا" البنوك اليت تقوم على فلسفة التنويع هبدف املواز ويعرفها 
بني السيولة والرحبية واألمان، إضافة إىل أنه يسمح للبنوك ابلتعامل يف األدوات احلديثة ومواكبة التطورات 

 .4التكنولوجية"
نستخلص أن البنوك الشاملة هي كياانت مصرفية جتمع بني وظائف البنوك التجارية  ومن جممل التعاريف السابقة

ك فهي جتمع بني األنشطة التقليدية املتمثلة يف قبو  الودائع ومنح وبنوك االستثمار والبنوك املتخصصة، وبذل
االئتمان، وأنشطة غري تقليدية تتماشى مع التطورات احلالية، لتقدمي توليفة واسعة ومتنوعة من اخلدمات املصرفية 

  تليب من خالهلا االحتياجات التمويلية الالزمة للعمالء ومن مصادر متعددة.
الفائدة، وهي البنوك اليت تقوم سعر وتسمى أيضا البنوك الالربوية أو البنوك اليت ال تتعامل ب :ةاإلسالمي البنوك-و

وغري ذلك من  على مبدأ التمويل ابملشاركة واملسامهة يف أتسيس الشركات واملراحبة واإلجارة واملضاربة الشرعية
  .5العمليات املالية املطابقة ألحكام الشريعة االسالمية

                                                 

 70-69مرجع سبق ذكره، ص. ، السيد متويل عبد القادر1 

 75املرجع السابق، ص.  نفس2 

 19، ص. 2000، دار اجلامعية، االسكندرية، مصر، البنوك الشاملة عملياهتا وإدارهتاعبد املطلب عبد احلميد، 3 

  204- 203، ص.2003، الدار اجلامعية، االسكندرية، مصر، التطورات العاملية وانعكاساهتا على أعمال البنوكطرق عبد العا  محاد، 4 

 76 مرجع سبق ذكره، ص.، يل عبد القادرالسيد متو 5 
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تكتسي هذه املؤسسات أمهية كبرية من خال  حشد املدخرات املالية املالية غري املصرفية:  سساتاملؤ -1-2
 وإعادة استثمارها يف قطاعات خمتلفة، مما يساهم يف دفع عجلة النمو االقتصادي وتتمثل أهم هذه املؤسسات يف:

ات من املخاطر واخلسائر اليت ميكن أن هي شركات مالية تقوم بتوفري التأمني لألفراد واملشروع التأمني: شركات-أ
للتعويضات إىل اجلهات املتضررة، وتعد هذه الشركات من أهم املؤسسات املالية غري يتعرضوا هلا من خال  دفعها 

املصرفية الوسيطة، وذلك لتجميعها األرصدة النقدية الفائضة لديها )أسهم وأقساط التأمني( وتوظيفها يف جماالت 
  .1خالهلا أرابح خمتلفة لتحقق من

أسلوب مجاعي لالستثمار يف شكل أسهم أو سندات أو أوراق صناديق االستثمار متثل  :االستثمار صناديق-ب
مالية أخرى يتم تداوهلا يف السوق املايل، موردها الرئيسي هو مدخرات األفراد الذين ليس لديهم القدرة واخلربة 

 .2االكافية على اختيار عناصر احملفظة أو ادارهت
عبارة عن حمفظة استثمارية مشرتكة تسمح ألي عدد من املستثمرين ابالشرتاك فيه، مببالغ ويف تعريف آخر أهنا 

متواضعة حسب رغبتهم وقدرهتم املالية من خال  شراء حصة من أصوله تسمى الوحدة اليت يتم تقييمها دوراي، 
ه من األدوات االستثمارية، لنقد أو العمالت أو ما شابوتستثمر الصناديق االستثمارية يف األسهم أو السندات أو ا

وتؤسس هذه الصناديق على صفة شركة استثمار تشرف عليها جهات حكومية متخصصة لغرض الرقابة 
 .3والتوجيه

يسمح للمستثمرين من أفراد وشركات ابالشرتاك يف برانمج أسلوب  يه ريتبني أن صناديق االستثماومما سبق 
، حيث يتم جتميع مدخرات املستثمرين سواءا كانت ل أسهم أو سندات أو أوراق مالية أخرىاستثماري، يف شك

تتم و  ،صغرية أو كبرية واستخدامها يف تكوين حمافظ األوراق املالية بصفة رئيسية أو جماالت أخرى من االستثمارات
ر الفرد حتقيقها بشكل منفرد يف ال ميكن للمستثم أبدىن املخاطر ادارته من قبل متخصصني لتحقيق مزااي وعوائد

 .وخربته الكافية يف اختيار عناصر احملفظة ظل حمدودية موارده املتاحة
 :4إىل حتقيق أهداف اقتصادية أبرزهايؤدي أتسيس صناديق االستثمار  ومما ال شك فيه أن

ابلعملية  الوصو  إىل املدخرات الصغرية والبعيدة عن املشاركة ابلنشاط االقتصادي من خال  دجمها -
 االستثمارية؛

 تزويد املشاريع االقتصادية املسامهة يف حتقيق التنمية االقتصادية ابلتمويل املناسب؛ -

 كما تسهم يف تنويع االستثمار يف القطاعات االقتصادية املختلفة؛ -

                                                 

 204انظم حممد نوري الشمري، مرجع سبق ذكره، ص. 1 

 05، ص. 2014، املؤمتر الدويل األو  للمالية واملصرفية االسالمية، اجلامعة األردنية، صناديق االستثمار يف األردن بني النظرية والتطبيقغسان الطالب، 2 
، 2006دار الفكر اجلامعية، االسكندرية، مصر، الطبعة األوىل، ، صناديق االستثمار بني االقتصاد االسالمي واالقتصاد الوضعي، نزيه عبد املقصود حممد مربوك3 

 299ص. 
 08مرجع سبق ذكره، ص. ، غسان الطالب4 
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 صغار املستثمرينتعمل صناديق االستثمار على دعم األسواق املالية وتنشيطها من خال  توظيف مدخرات  -
 يف املشاريع االقتصادية الوطنية.

 املالية: األسواق-2
يعرف السوق املايل على أنه" املكان أو اآللية اليت يتم من خالهلا تباد  األوراق املالية بني أطراف التباد  

 . 1من ابئعني ومشرتين"
الدور األساسي لكل  وتقدمي املا  لألنشطة املختلفة، وذلك من خال  ويف تعريف آخر أنه أداة هامة لتوفري

مؤسساته املالية واليت تتلخص وظائفها األساسية يف شقني، األو  تعبئة املدخرات والثاين توجيه هذه املدخرات أو 
 .2املوارد لتلبية احتياجات األنشطة املختلفة

هي  يعرف كذلك أنه اإلطار الذي جيمع بني الوحدات املدخرة اليت ترغب ابالستثمار ووحدات العجز اليتو 
 . 3حباجة إىل األموا  لغرض االستثمار عرب فئات متخصصة عاملة يف السوق بشرط توفر قنوات اتصا  فعالة

ومن التعاريف السابقة ميكن القو  أن األسواق املالية هي الوسيلة اليت يتم مبوجبها جتميع مدخرات اجملتمع 
، أي التزويد بقنوات لتحويل اإلدخار إىل وتوجيهها لتمويل استثمارات فعالة عن طريق مؤسساهتا املختلفة

 .يساهم يف حتقيق التطور االقتصادييضمن استغال  أفضل ملوارد اجملتمع و االستثمار مما 
أي األسهم والسندات وهذا هو  ،من سوق األوراق املاليةاليت تطلق على األسواق املالية  كما تتعدد املصطلحات

ميثل املؤسسات املالية اليت تتعامل ابإلقراض طويل األجل فقط، غري أن  املفهوم الضيق، ومصطلح البورصات الذي
املفهوم املقبو  هو الذي يتضمن مجيع الوسطاء واملؤسسات املالية املختلفة وسوق النقد، مما يعين أن األسواق 

 .4دو ق النقاسو أق رأس املا  و اسو أمها املالية تتكون من شقني أساسيني 
متخصصة يف االستثمارات طويلة األجل اليت تتجاوز فرتة سدادها سنة  وهي أسواقرأس املال:  أسواق-2-1

    واحدة، وتتعامل بشكل رئيسي ابألسهم والسندات سواء كانت لشركات خاصة أو مؤسسات حكومية ....
ر لفرتة طويلة حتويل السيولة النقدية إىل أدوات تستممن خالهلا وذلك ألنه يتم  حمور العملية االستثماريةمتثل فهي 
   .5وحتمل عوائد مستقرة ومنتظمة غالبا نسبيا

 ويتكون هذا السوق من شكلني مها:
ويطلق عليها أحياان أسواق  : ويتم التعامل فيها ابألوراق املالية طويلة األجل )أسهم وسندات(أسواق حاضرة-أ

 قة وذلك بعد دفع قيمتها أو جزء منها.حيث تنتقل ملكية الورقة للمشرتي فورا عند إمتام الصف األوراق املالية،

                                                 

 59، ص. 2012، عمان، األردن، ، الطبعة العربية األوىل، دار الشروق للنشر والتوزيعاقتصادايت النقود والبنوكحممد سعيد السمهوري، 1 

 09، ص. 2011، الدار اجلامعية، اسكندرية، مصر، سوق املال ومتويل املشروعاتعبد الغفار علي حنفي، رمسية زكي قرايقص، 2 
 106، ص. 2004ردن، ، دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان، األاالستثمار ابألوراق املالية حتليل وإدارةأرشد فؤاد التميمي، أسامة عزمي سالم، 3 

 10عبد الغفار علي حنفي، رمسية زكي قرايقص، مرجع سبق ذكره، ص.4 
  68، ص. 2009، الطبعة األوىل، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن،االستثمارات واألسواق املاليةهوشيار معروف، 5 
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: ويطلق عليها أسواق العقود املستقبلية، ويتم التعامل فيها أيضا ابألسهم والسندات ولكن من آجلة أسواق-ب
خال  عقود واتفاقيات يتم تنفيذها الحقا، مبعىن يدفع املشرتي قيمة الورقة ويتسلمها يف اتريخ الحق، والغرض من 

هو ختفيض أو جتنب خماطر تغري السعر، مما يشجع املستثمر املرتدد الذي بطبيعته جتنب وجود هذه األسواق 
 . 1املخاطر إىل توجيه مدخراته حنو االستثمار يف األوراق املالية وخاصة األسهم

 مفتوحة تنافسية، تتعامل ابألدوات املالية قصرية األجل واليت ال تتجاوز فرتةهي أسواق النقدية:  األسواق-2-2
 مما جيعل االستثمار فيها أكثر أماان من االستثمار يف أدوات رأس املا .استثمارها غالبا سنة واحدة، 

هي أذوانت اخلزينة، أوراق جتارية، ودائع قابلة للتداو ،  ومن أهم األدوات اليت يتم التعامل هبا يف هذه األسواق 
 التجارية والسماسرة وبعض اجلهات احلكومية.كمبياالت مصرفية، وأهم املؤسسات اليت تتوسط فيها البنوك 

أسواق سائلة لسرعة حتو  أدواهتا إىل أهنا نظرا لكرب حجم التعامالت واملستثمرين، و  ابلعمق األسواق النقدية وتتميز
 .  2سيولة

 شكل يبني هيكل القطاع املايلنقدم وفيما يلي 
 يوضح مكوانت القطاع املايل (: 22شكل رقم)ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : من إعداد الطالبةاملصدر                                                                               

                                                 

 11. عبد الغفار علي حنفي، رمسية زكي قرايقص، مرجع سبق ذكره، ص1 

 11مرجع سبق ذكره، ص.  هوشيار معروف،2 

 القطاع املايل

 األسواق املالية األدوات واخلدمات املالية املؤسسات املالية
 

مؤسسات مالية 
 مصرفية 

مؤسسات مالية 
 غري مصرفية

 قصرية األجل متوسطة و  طويلة األجل  أسواق نقدية أسواق رأس املال 

 األسهم؛
 السندات.

 األوراق التجارية؛
 أذوانت اخلزينة؛

 كمبياالت مصرفية؛
 ودائع قابلة للتداو  
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الرتكيبة من األدوات واألسواق واملؤسسات املالية شكل القطاع املايل قطاعا هاما وحيواي يف اهليكل وهبذه 
ألي دولة، من خال  توفري التمويل للمشاريع االستثمارية ومن مث املسامهة يف الرفع من معدالت  االقتصادي العام

 ألفضل استخدام.حسن تسيريه يعين حسن تسيري األموا  واستغالهلا وتوجيهها هلذا فإن النمو االقتصادي، 
اية املوارد املالية وتوجيهها حنو إال أن هذا القطاع ظل لفرتة زمنية طويلة حتت سيطرة ورقابة الدولة، من أجل مح

متويل االستثمارات العمومية اليت توليها الدولة اهتماما، فسميت هذه السياسة املنتهجة بسياسة الكبح املايل وهذا 
 ما سنتطرق له يف املطلب املوايل.

 الكبح المالي مفهوم وأدوات سياسة: المطلب الثالث
أو  من استخدم مصطلح سياسة  E. show وإدوارد شوو  R. McKinnon ماكينونروانلد  يعترب كال من

، تعبريا عن القيود والضوابط اليت فرضتها معظم الدو  النامية على 1973الكبح املايل يف أعماهلما املقدمة سنة 
 ، وهذا ما سنحاو  التطرق إليه يف هذا املطلب. أنظمتها املالية

 مفهوم سياسة الكبح ملايل -1
االقتصادايت، ويتجلى ذلك من خال   من اهتماما كبريا من قبل العديدالكبح املايل  مفهوم سياسةلقي 

 خمتلف التعاريف اليت أسندت إليه ومن بينها:
R. McKinnon و E. show (1973 هو التدخل الشديد للحكومة يف اجملا  االقتصادي واملايل وذلك من " :)

 .1نكي واهلادفة إىل احلد من حرية اجلهاز املصريف"خال  التشريعات والقوانني اليت ختص النشاط الب
كذلك على أنه " جمموعة من اإلجراءات اليت تسمح للسلطات احلكومية من التدخل لتمويل العجز   ترفعكما 

 .2العمومي وختفيض الديون العمومية مما ينتج عنه ارتفاع التضخم ومعدالت فائدة منخفضة"
"هو إبقاء سعر الفائدة حتت املستوى التوازين والتدخل يف برانمج توزيع  Chatelain – Amable (1995)رفه وع

 .3القروض يف االقتصاد"

 :4القيود املفروضة على النظام املايل ومن أمهها االكبح املايل كذلك على أهنسياسة ف يعر كما مت ت
 التحديد اإلداري ألسعار الفائدة على القروض والودائع؛ -
الزراعي والقطاع احلكومي وقطاع الصناعات  )كالقطاعلقطاعات معينة  االئتمانى ختصيص الرقابة اإلدارية عل -

 الصغرية( مع تقدمي قروض لبعض القطاعات أبسعار تفضيلية؛

                                                 
1Bouziani el haouari, Libéralisation financière au maroco et ses effets macroéconomiques, Thèse de 

doctorat en sciences économiques, Université Sidi mohamed benabdellah, Maroc, 1999, p.75   
2 Boulevard du théatre, La répression financière impacts sur les actifs financiers, goumet & cie, Genève, Juin, 

2012, p.02 
3Boujelbene younes et Chtioui slim, Libéralisation financière et impacts du développement financière sur la 

croissance en Tunisie, Université Safax, Tunisie, 2006, p. 02   

، ص. 2005، مؤسسة شباب اجلامعة، إسكندرية، مصر، السياسة املالية وأسواق األوراق املالية خالل فرتة التحول القتصاد السوقعاطف وليم أندراوس،  4 
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 فرض ضريبة ضمنية مرتفعة على القطاع املصريف من خال  رفع نسبة االحتياطي اإللزامي؛ -

 حكومية وبعائد منخفض؛ ليةاألوراق املاإلزام املؤسسات املالية بشراء  -

فرض قيود صارمة على حرية الدخو  إىل القطاع املايل بصفة عامة وقطاع البنوك بصفة خاصة، وقد تصل إىل  -
 درجة املنع التام لدخو  املستثمرين األجانب إىل قطاع اخلدمات املالية؛

جة وهذا هبدف محاية القطاع املايل فرض قيود صارمة على تدفقات رؤوس األموا  األجنبية الداخلة أو اخلار  -
 احمللي.

الكبح أن سياسة  يف مفهومفإن جممل حمتواها يصب   وإن تنوعت بتنوع الكتاب من خال  التعاريف السابقةف
تدخل الدولة يف اجملا  املايل بسن قوانني وتشريعات تبقي أسعار الفائدة منخفضة حتت مستوايهتا هي  ،املايل

حىت ولو كانت ذات مردودية منخفضة، أبدىن التكاليف ل املشاريع العمومية اليت هلا أولوية التوازنية، هبدف متوي
حنو القطاعات اليت ض وتوجيهها و وتسقيف القر االحتياطات،  من على االحتفاظ مببالغ مرتفعة البنوك وإجبار

على حركة  مع فرض قيود يهاامللكية احلكومية للبنوك والسيطرة عل كذلك  ،حتددها الدولة على أهنا اسرتاتيجية
 .للبلد رؤوس األموا  الداخلة أو اخلارجة

ويعترب  ،متنع ختصيص رأس املا  وتعيق النمو االقتصاديهذه اإلجراءات ن أن و يؤكد االقتصادييف هذا اإلطار و 
  .( أو  من فسر فكرة الكبح املايل1973) show وشاوMcKinnon  (1973 )ماكينون

 :ملايلاأدوات كبح النشاط -2
 :يلقد مارست احلكومة عدة أشكا  وأدوات هبدف تطبيق سياسة الكبح املايل واملتمثلة فيما يل

يف فرض  وتتمثل يف التدخل احلكوميالتحديد اإلداري ألسعار الفائدة )كبح معدالت الفائدة(: -2-1
لتوازين، حيث تكون معدالت الفائدة على القروض والودائع البنكية عند مستوايت منخفضة حتت املستوى ا

معدالت الفائدة احلقيقية سالبة خاصة يف الدو  النامية اليت تطبق سياسة الكبح املايل ولفرتات طويلة من الزمن، 
 :1مستندة يف ذلك على عدة مربرات

أنه وسيلة لتشجيع االستثمارات وحتفيز النشاط االقتصادي بشكل عام، وهذا من منطلق أن أسعار الفائدة  -
ضة على القروض تساهم يف ختفيض تكاليف اإلنتاج، األمر الذي يعين زايدة األرابح وحتفيز املستثمرين على املنخف

 القيام ابستثمارات جديدة.
هبدف  ضمنع البنوك من احتكار السوق املايل، وذلك من خال  منعها من رفع معدالت الفائدة على القرو  -

  مضرة ابلنشاط االقتصادي.تعظيم أرابحها ألن مثل هذه املمارسات تعترب

   أبقل التكاليف.تعد أداة لدى احلكومة لتمويل عجزها وعجز املؤسسات العمومية  -

                                                 
1Bouziani el houari, op.cit,  p. 78        



 .من سياسة الكبح إىل ضرورة التحرير القطاع املايل ......................................................الثاينالفصل 

83 

 

التجارية على إيداع جزء من  وتتمثل هذه السياسة يف إجبار البنوكسياسة االحتياطي اإلجباري: -2 -2
 ةمتغري  النسبة هكون هذت، حيث اإلجباري االحتياطي نسبةودائعها يف احلساب اجلاري لدى البنك املركزي يسمى 

حسب درجة معد  منو السيولة يف االقتصاد، ففي حالة ارتفاع هذا األخري يقوم البنك املركزي  رقابتهحتت و 
العناصر اليت تشكل  وهذا لكونه يؤثر على بتجميد جزء منها لدى البنوك التجارية يف شكل احتياطي إجباري

ل احتياطات قانونية كنسب مئوية مكونة من إمجايل الودائع طويلة األجل والودائع اجلارية النسبة متثفسيولة البنوك، 
، حيث ختضع الودائع طويلة األجل لنسب ختتلف عن النسب اليت ختضع هلا الودائع قصرية لدى البنوك التجارية

 نسبةتغريات تجارية، إذ أن األجل، وهذا ما يربر يف الواقع هدف السلطات النقدية للتحكم يف سيولة البنوك ال
تؤثر على قدرة البنوك يف منح القروض، هلذا الدو  النامية اليت متارس سياسة الكبح املايل  االحتياطي اإلجباري

 . 1على البنوك التجارية هبدف احلد من قدرهتا التمويلية ةاملطبق هذه النسبةترفع من 
اليت تستعملها السلطات النقدية على رأسها  لكميةاقدية فإذا كانت هذه السياسة من أهم أدوات السياسة الن

بلغت نسب  نه يف سنوات الكبح املايلفإالبنك املركزي من أجل التحكم يف حجم الكتلة النقدية لالقتصاد، 
 توفري ألداةمرتفعة جدا يف أغلب الدو  النامية مقابل فائدة شبه معدومة حيث كانت هتدف من وراء هذه ا

التمويل غري املكلف لتغطية نفقاهتا وعجز امليزانية الذي كانت تعاين منه، أي السيطرة التامة على املوارد املالية 
  املتاحة يف االقتصاد والناجتة عن األنشطة املالية واملصرفية. 

 واجلدو  التايل يوضح ذلك:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Nawal bentahar, Les Conditions préalables au succès de la libéralisation financière : application aux pays 

du Maghreb et Machrek, Thèse de doctorat en science économique, Université d’Auvergne Clermont, Paris, 

2005, p.63 
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الكربى ودول أمريكا  ائع البنوك يف بعض الدول الصناعيةيبني نسب االحتياطي اإلجباري مقابل ود: (01جدو  رقم)
 (1980-1971الالتينية)

 الوحدة: نسبة مئوية                         
 السنوات               

 الدول
 

1971 
 

 
1972 

 
1973 

 
1974 

 
1975 

 
1976 

 
1977 

 
1978 

 
1979 

 
1980 

 4.6 5.2 5.4 5.2 5.3 6.7 6.6 6.6 6.7 7.8 الو.م.أ  

 8.7 10.5 10.5 10.2 10.8 10.2 11.8 12.3 12.5 10.3 أملانيا الغربية

 2.8 5.4 5.4 6.6 8.4 6.9 7.2 9.6 6.1 5.3 بريطانيا

 28.2 33.1 41.3 54.3 60.7 35.9 37.2 55.8 57.1 52 شيلي

 11.9 15.3 29.5 37.2 34.5 35.9 33.2 34.9 30.9 32.5 أوروغواي

 51.4 50.5 50 52.5 31.2 79.2 65.8 50.6 47.8 20.7 املكسيك

 45.2 52.2 48.6 34.3 31.5 29.3 29.7 32.3 30.4 33.1 كولومبيا

 33.4 36.2 32.5 34.7 32.7 28.4 20.4 30.2 28.3 34.4 الربازيل

لنشر املعرفة ، ترمجة صليب بطرس وسعاد الطنبويل، اجلمعية املصرية النهج األمثل لتحرير االقتصادن، : روانلد ماكينو املصدر
 86ص. ،1996والثقافة العاملية، الطبعة العربية األوىل واإلجنليزية الثانية، القاهرة، مصر، 

إىل  1971يتبني من خال  اجلدو  املقدم أعاله أن نسبة االحتياطي اإلجباري خال  الفرتة املمتدة من  
ما يعاد   1975يف املكسيك يف سنة ا هلكانت مرتفعة يف دو  أمريكا الالتينية، حيث بلغت أعلى نسبة   1980
برفع هذه النسبة اليت تؤثر  مما يعين أن هذه الدو  كانت تطبق سياسة الكبح املايل خال  هذه الفرتة، 79.2%
كانت الدو  الصناعية الكربى  يف بينما وحتد من قدرهتا على منح القروض،  ةالسيولة البنكية للبنوك التجاريعلى 

   %2.8جباري منخفضة خال  نفس الفرتة، حيث وصلت أدىن نسبة يف بريطانيا إىلنسبة االحتياطي اإل
 نشاطالود املفروضة عليه يف ممارسة فيها هذه الدو  بتحرير قطاعها املايل وإلغاء القي ابشرتوهي السنوات اليت 

  .املايل

ل احلكومة يف عملية تعد إحدى أدوات سياسة الكبح املايل وتتمثل يف تدخ :القروض وتسقيف توجيه-2-3
توجيه وتوزيع القروض يف االقتصاد، وذلك إبلزام البنوك التجارية بتمويل املشاريع والقطاعات اليت تعترب ذات أمهية 
اقتصادية ابلنسبة للحكومة وأبسعار فائدة تفاضلية، كما جتربها على دعم املؤسسات العمومية اليت تعاين من 

 مشاكل مالية.

فهو إجراء تنظيمي تقوم مبوجبه السلطات النقدية بتحديد سقوف ونسب معينة  القروض )أتطري( أما تسقيف
 . 1حلجم القروض املمنوحة من قبل البنوك التجارية، وأن جتاوز مثل هذه اإلجراءات يعرض البنوك إىل عقوابت

                                                 

 80، ص.مرجع سبق ذكرهعبد اجمليد قدي، 1 
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تطبيق سياسة       أتطري ، بعض األمثلة عن 1989ويف التقرير الذي قدمه البنك الدويل عن التنمية يف العامل سنة 
 :1القروض وتوجيهها يف الدو  النامية خال  فرتة الكبح املايل كما يلي

 من القروض اليت كانت متنحها البنوك احمللية من طرف احلكومة. %50يف ابكستان مت توجيه  -
ى البنك على وضع نصف ودائعها يف شكل احتياطات إجبارية لد 1986أجربت البنوك يف اهلند يف سنه  -

من ابقي الودائع إىل القطاعات ذات أولوية  %40املركزي أو يف شكل سندات حكومية، مع السماح هلا إبقراض 
 ومبعدالت فائدة خاضعة للرقابة.

 .1986 موجهة من طرف احلكومة سنةمن القروض قصرية األجل كانت  %58ويف يوغسالفيا  -

من القروض اليت كانت متنحها  %50فإهنا قامت بتوجيه  1987أما السلطات النقدية يف الربازيل يف سنة  -
 البنوك احمللية لتمويل قطاع الزراعة فقط.

حني تركيا فإن حوايل ثالث أرابع من القروض اليت كان نظامها املايل مينحها يف بداية سنوات الثمانينات قد يف  -
 متت بتوجيه من طرف احلكومة ومبعدالت تفاضلية.

داة على القطاع املايل بتحديد نسب معينة من القروض اليت متنحها البنوك التجارية ومتويل إن تطبيق هذه األ
املشاريع اليت حتددها الدولة فقط، تعترب وسيلة حتكم وسيطرة صرحية على نشاط البنوك وجعلها جمرد آلة تعمل 

ما جعل أدائها ضعيف يف االقتصاد  ة حتت رقابة وقيود احلكومة، وهويالعمومعلى توفري السيولة لتمويل املشاريع 
  يف تلك الفرتة.

يف فرض قيود على حركة رؤوس األموا  الداخلة  وتتمثل هذه األداةتقييد التدفقات الرأمسالية:  -4 -2
تقييد كل املعامالت املالية الدولية ووضع حواجز أمام بواخلارجة من الدو  اليت تطبق سياسة الكبح املايل، وذلك 

وذلك من خال  إصدار تراخيص متنع  ك واملؤسسات املالية األجنبية إىل السوق املايل احمللي،دخو  البنو 
املؤسسات املالية األجنبية من متلك رؤوس أموا  املؤسسات املالية احمللية أو وضع قيود على هذه امللكية بنسب ال 

وكثريا ما كانت هذه القيود املفروضة عني، ابإلضافة إىل تثبيت أسعار الصرف للعملة احمللية عند مستوى م تتعداها
وهذا هبدف على حرية الدخو  إىل القطاع املايل احمللي مرفوقة بقيود تعيق عملية خروج رؤوس األموا  حنو اخلارج 

 .2آنذاكمحاية كل الرتتيبات اليت فرضت على القطاع املايل 

 

 

                                                 

، الرتمجة العربية مركز األهرام النظم املالية والتنمية، مؤشرات التنمية الدولية 1989 تقرير عن التنمية يف العاملالبنك الدويل لإلنشاء والتعمري، 1 
 78، ص.1989للرتمجة والنشر، القاهرة، مجهورية مصر العربية، يونيو 

 86عاطف وليم أندراوس، مرجع سبق ذكره، ص. 2 
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 سياسة الكبح المالي ممارسةنتائج : رابعالمطلب ال
 إىل إحلاق الضرر األدوات املستعملة يف تطبيقها أدتفقد  ،سياسة الكبح املايل األهداف املرجوة حتقق مل

      ابلنظم املالية وترتبت عنها نتائج سلبية على االقتصاد وإىل تباطؤ النمو االقتصادي. 
 النتائج السلبية يف: ومتثلت

روض حتت مستواها التوازين إىل حد أصبحت قيمها لقد أدت عملية حتديد معدالت الفائدة على الودائع والق -1
احلقيقية سالبة يف ظل ارتفاع معدالت التضخم، مما نتج عنه  تدين يف حجم املدخرات املالية اليت توجه لتمويل 

وذلك بتغري املشاريع االستثمارية نتيجة اخنفاض الودائع البنكية، كما امتد أتثري هذه العملية إىل جودة االستثمار 
وك الوسطاء املاليني من خال  ارتفاع شدة نفور البنوك اجتاه املخاطرة وتفضيلها متويل املشاريع واملؤسسات اليت سل

حققت استقرار ملدة طويلة دون أن يكون هلا أي دافع أو ميو   الكتشاف فرص جديدة للقروض ومبخاطرة 
عن متويل املشاريع ذات خماطر مرتفعة  امتنعتو نشاط البنوك يف متويل أنشطة قليلة العوائد بذلك حصر ن، لي1أكثر

حىت ولو كانت أكثر مردودية، األمر الذي نتج عنه اخنفاض يف جودة االستثمارات طاملا أن األنشطة اليت يتم 
   نعكس على النمو االقتصادي ابلتباطؤ واالخنفاض. امتويلها حتقق قيمة مضافة منخفضة، مما 

 .ا التأثريهذ والشكل البياين التايل يوضح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Baptiste venet, Libéralisation financière et développement économique, une revue critique de la littérature, 

revue d’économie financière, N°29, 1994, p.90 
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  نتائج حتديد أسعار الفائدة حتت مستواها التوازين(: 23الشكل رقم )
 

      
   

  
  

  

  
   

   

   
   

      

       
 

source :Audry chouchane – verdier, libéralisation financière et croissance économique, 

l’Harmattan, paris, France, 2001, p.95 
 حيث:

I: ميثل االستثمار هو دالة متناقصة ابلنسبة ملعد  الفائدة احلقيقي)(r. 
S :وهو دالة متزايدة ملعد  الفائدة احلقيقي ميثل االدخار)(r والدخل)(g. 
)( 1rو)( 2r.معدالت الفائدة احلقيقية يف ظل سياسة الكبح املايل 
)( rميثل معد  الفائدة التوازين الذي يتحقق عنده :)()(   SI. 
gثل الدخل الوطين: مي)( 321 ggg. 

 ويتبني من خال  الرسم البياين أن:
)(عند مستوى معد  فائدة حقيقي - 1rإذا ما استطاعت و  ،الذي ميثل معد  الفائدة احلقيقي على الودائع البنكية

)(قروض عند مستوىالبنوك رفع معدالت الفائدة احلقيقية على ال 3r،  فإن اهلامش الذي حتققه البنوك
)(هو 13 rr . 

)(وطاملا أنه يف ظل سياسة الكبح املايل معد  الفائدة احلقيقي على الودائع 1r على هو نفسه معد  الفائدة
كومة على متويل االستثمارات يف بعض القطاعات جيع احلالقروض الذي تطبقه البنوك على احلكومة، هبدف تش

)(ذات أولوية، فإن االدخار يكون عند مستوى دخل 1g عندها تكون املدخرات املالية غري كافية لتغطية الطلب و
على االستثمار واملعرب عنه بـ  ABصو  على قروض لتمويل كل استثماراهتم ، مما يعين عدم امكانية املستثمرين احل

حىت ولو كانت ذات مردودية، حيث يقتصر األمر فقط على متويل املشاريع اليت حتقق إيرادات تفوق معد  

 r سعر الفائدة
S(g2) 

S(g3) 

S(g1) 

B 

D 

E 

A 

C 

ر االدخا
 S,Iواالستثمار

r
 

2r

 

1r

 

3r

 

1I

 
2I

 

I
 

 

(I) 
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)( الفائدة 1r  أي املشاريع ذات خماطرة منخفضة وقليلة العوائد، على الرغم من توفر العديد من املشاريع
 ات مردودية مرتفعة ومبخاطرة عالية.االستثمارية ذ

)(إن ارتفاع معد  الفائدة من - 1rإىل)( 2r  يوضح فك القيد العمومي على القطاع البنكي، إال أنه يبقى يتوافق
غري مشبع ماليا مع وضعية حتديد معدالت الفائدة حتت مستواها التوازين، كما أن الطلب على االستثمار يبقى 

على الرغم من اخنفاضه ليصبح CD ،حيث   ABCD. 
)(أما عند مستوى - r  معد  الفائدة احلقيقي التوازين خيتفي الطلب على االستثمار غري مشبع ماليا، مبعىن

)(ويتحقق التوازن املايلملستثمرين ماليا تغطية احتياجات اتصبح املدخرات البنكية كافية ل   SI،   كما تتناسب
هذه احلالة مع اختفاء عملية تثبيت معدالت الفائدة حتت مستواها التوازين وحتريرها من الكبح املايل ليتحقق 

)(عندها معد  منو اقتصادي أكرب 3g
1. 

قد سياسة الكبح املايل بتثبيت معدالت الفائدة حتت مستواها التوازين  تطبق يتال ايتمما سبق يتبني أن االقتصاد
والذي نتج عنه عدم القدرة على )بسبب اخنفاض الودائع البنكية(،  املدخرات املاليةحجم منخفض من  تققح

ققة نتيجة إلزام احمل جودهتاابإلضافة إىل تدهور متويل املشاريع االستثمارية ومن مث اخنفاض حجم االستثمارات 
 احلكومة البنوك على متويل املشاريع قليلة العوائد.

وعليه فإن حترير معدالت الفائدة احلقيقية على الودائع ورفع مستواها عن طريق رفع املعدالت االمسية أو ختفيض 
دة حجم معدالت التضخم، يؤدي إىل حتفيز املدخرين على إيداع أرصدهتم النقدية لدى البنوك، ومن مث زاي

  االستثمارات األمر الذي يدفع بعجلة النمو حنو األمام.

من ودائعها يف شكل  %20أو  %10فرض على البنوك االحتفاظ بـ  إن تطبيق نظام االحتياطي اإلجباري -2
احتياطات أو إحال  جزء من أرابحها يف شكل رأس ما  احتياطي إىل جانب ارتفاع نسبة القروض غري املسرتدة، 

الفائدة معدالت وارتفاع اهلامش بني  إىل ممارسة ضغوط سلبية على رحبية البنوك والقاعدة الرأمسالية هلا أدتقد 
البنوك  ابإلضافة إىل منع ، تقلص حيز النشاط املصريف نتج عنهالفائدة على القروض مما  معدالتعلى الودائع و 

خاطر اليت قد تتعرض هلا حمفظتها املالية على مواجهة امل هتامن قدر  خفضمن االحتفاظ ببعض األصو ، مما 
كما أن سياسة أتطري القروض وتوجيهها حنو قطاعات معينة كان هلا أثر سليب على توزيع  .2خاصة ابلتنويع

مع  القروض يف االقتصاد، حيث استفادت قطاعات وأنشطة غري منتجة على حساب قطاعات إنتاجية كبرية
   ؛3ييع على البنوك أرابحا نتيجة كبح توزيع القروضمسرتدة، وتضارتفاع نسبة القروض غري 

                                                 
1 Baptiste venet, op.cit, p.90-91 
2 Musa foudeh, Libéralisation financière efficacité du système financièr et performance macroéconomique, 

thèse d’octorat en science économique, université de limoges, France, p.16  
3 Jean-Jacques rosa, Michel dietech, La Répression financière, Bonnel édition, Paris, 1981, p. 94   
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اخنفاض املوارد املالية املوجهة لالقرتاض مع ارتفاع تكاليفها دفع املتعاملني االقتصاديني إىل االعتماد على -3
  التمويل الذايت لتمويل مشاريعهم االستثمارية؛

ة الشركات وعن املستوى املرتفع ملعدالت التضخم عدم االستقرار النقدي لالقتصاد احمللي الناتج عن عدم سيول-4
ال جتذب رؤوس اليت إىل جانب وضع الشروط املشددة على دخو  أسواق رؤوس األموا  األجنبية من جهة و 

 ؛1األموا  األجنبية من جهة أخرى

لنظام املايل كما أصبحت األصو  املالية احمللية أقل جاذبية من األصو  األجنبية، مما أدى إىل تقلص رقعة ا-5
الرمسي مقابل تزايد حجم القطاع املايل غري الرمسي الذي نتج عن تالقي الطلب غري املليب على األموا  يف السوق 

أعلى من العوائد السلبية يف السوق الرمسية حقيقية اجيابية يف السوق غري الرمسية  بعوائدالرمسية مع عارضي األموا  
  ؛التضخم ارتفاع معدالت وذلك بفعل

حيث متيز بسيادة القطاع املصريف  ،لقد أدت سياسة كبح القطاع املايل إىل افتقاره يف تنويع مصادر التمويل-6
 ؛وتراجع األمهية النسبية ألسواق األوراق املالية

واليت تعين درجة التطور املايل لالقتصاد  درجة العمق املايليف كما نتج عن تطبيق سياسة الكبح املايل اخنفاض -7
( إىل الناتج احمللي وأشباه النقود والودائع خارج البنوك التجاريةحجم السيولة العامة )النقود 3Mبـ نسبة واملقاسة
 القدرة التمويلية لالقتصاد للمشاريع االستثمارية واخنفاض. إن اخنفاض هذه النسبة يعين ضعف PIBاإلمجايل

 .2لإلقراضدة القابلة األرص حجم
 

إىل الناتج احمللي اإلمجايل واليت تقيس درجة العمق املايل ألربعة دو  يف أمريكا  3Mواجلدو  التايل يبني نسبة
 اليت طبقت حينها سياسة الكبح املايل. 1985إىل  1960الالتينية وأربعة دو  آسيوية خال  الفرتة املمتدة من 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Nace bernou, Marcelline grondin, Réconciliation entre libéralisation financière et croissance économique 

dans un système fondé sur la banque, centre national de la recherche scientifique, w.p.01-12, Université 

Lumière lyon2, France, 2001, P.4 -5 

 URL suivant’Disponible sur l : 30روانلد ماكينون، مرجع سبق ذكره، ص. 2 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/17/99/81/PDF/0112.pdf 
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 يف الدول نصف الصناعية األقل تقدما  لإلقراضيبني االعتمادات املصرفية املخصصة (: 02دو  رقم )اجل
 اإلمجايل إىل الناتج احمللي 3Mواملعرب عنها بنسبة                        

 

 متوسط      
       1960       1965          1970              1975            1980                1985      1960 -1985 
    0.213            0.152              0.234            0.168             0.267         0.209      0.235   األرجنتني   
 0.171              0.179              0.175           0.164              0.205        0.156      0.148   الربازيل      

  0.168              0.263              0.208          0.099              0.173         0.130      0.123    شيلي      
  0.228              0.290             0.222                   -             0.235         0.204      0.191    كولومبيا   

  0.195                         إىل الناتج اإلمجايل احمللي ألربع دول يف أمريكا الالتينية3Mمتوسط نسبة                

 0.316      0.412             0.382          0.295               0.264          0.262       0.283 اهلند        
 0.207   0.204      0.219          0.186               0.235          0.214       0.186الفلبني       

 0.305    0.371            0.317          0.255               0.275         0.330  0.284  النكاسري 
 0.208    0.228     0.136          0.222               0.237         0.223        0.202   تركيا      

   0.259  إىل الناتج اإلمجايل احمللي ألربع دول آسيوية3Mمتوسط نسبة                   

 31مرجع سبق ذكره، ص.  روانلد ماكينون، املصدر:                                                                         
 

خال   كال من دو  أمريكا الالتينية والدو  اآلسيوية ذات منو اقتصادي بطيءأن   أعاله يتبني من خال  اجلدو 
حيث لديها مستوايت منخفضة من األصو  املالية احمللية القابلة لإلقراض إذ بلغ متوسط  ،(1985-1960)الفرتة 
الدو   غري أنه ما ميكن مالحظته أن .%22.7أي  0.227لناتج احمللي اإلمجايل يف كل الدو  بـ إىل ا 3Mنسبة

اآلسيوية متيل ألن تكون أكثر منو من الناحية املالية من دو  أمريكا الالتينية واليت متيزت مبعدالت مرتفعة من 
  التضخم خال  تلك الفرتة.

لكبح املايل على االقتصاد، أصبح من الضروري البحث عن سياسة اثر السلبية لسياسة الآلومن واقع التشخيص 
رفع القيود وإلغاء العراقيل على النشاط اإلنتاجي املتضرر قوامها بديلة تضع االقتصاد على طريق التطور املستدام، 

توسيع رقعة و  من الرقابة املشددة املفروضة على تدفقات رؤوس األموا  الدولية وعلى التوزيع االحتكاري للتمويل
مبا يسمح بتعبئة املدخرات املالية الالزمة لتمويل املشاريع  على الودائع معدالت الفائدة ورفع، النشاط املصريف

  االستثمارية.



 .من سياسة الكبح إىل ضرورة التحرير القطاع املايل ......................................................الثاينالفصل 

91 

 

يف أواخر السبعينات إبصالحات مالية جذرية هتدف إىل إصالح القطاع  ونتيجة لذلك شرعت العديد من الدو 
ابعتباره قناة حشد املوارد املالية األساسية لالقتصاد وختصيصها  ،ح املايلكل أشكا  الكب  املايل وحتريره من

 تدفع بعجلة النمو، وكان ذلك إبيعاز من البنك العاملي والصندوق النقد الدويل.للمشاريع االستثمارية اليت 

  التحرير الماليلسياسة  اإلطار النظري  :نيالثاالمبحث 
تغريات عقدي هر احلديثة نسبيا جاءت استجابة لعدة ظروف أملتها ممن الظواتعد ظاهرة التحرير املايل 

الستينات والسبعينات، حيث ساد االعتقاد أبهنا احلل األمثل أمام تلك الظروف اليت أدت إىل تعطيل حركة التطور 
ية، إذ ففي بداية السبعينات توسعت املطالبة ابلتحرير املايل من طرف الباحثني واملؤسسات الدول االقتصادي.

اعتربت إسرتاتيجية التحرير املايل وعملية رفع القيود من أهم العمليات اليت أدت إىل زايدة حرية حركة رؤوس 
املختلفة، وتعترب الدو  األوروبية السباقة يف حترير نظمها املالية مث تعاقبت الدو  يف ذلك األموا  بني دو  العامل 

  لدو  من انتهى من ذلك ومنهم من مل ينتهي بعد. طيلة سنوات السبعينات والثمانينات ومن ا
 

 سياسة التحرير المالي ماهيةالمطلب األول: 
فيما يلي حناو  التطرق إىل مفهوم سياسة التحرير املايل انطالقا من اتريخ تطبيق هذه السياسة وخمتلف  

 يت أدت إىل تطبيقها. التعاريف املقدمة هلا من قبل الباحثني لنقف بعدها على املربرات والدوافع ال

 نشأة التحرير املايل -1
 .R)ظهر مفهوم التحرير املايل يف بداية سنوات السبعينات يف كتاابت كل من روانلد ماكينون 

McKinnon)  إدوارد شو و(E. show)  حيث اعترب كل من هاذين الكاتبني أن حترير القطاع ، 1973يف سنة
 .1ريع من وترية النمو االقتصادي للدو  الناميةاملايل أداة بسيطة وفعالة تساهم يف تس

عملية التحرير املايل كانت يف كل من الوالايت املتحدة وأملانيا وكندا وسويسرا سنة يف تطبيق إال أن البداية احلقيقية 
، حيث أصبحت بناءا على ذلك أسعار الصرف تتحدد وفقا آللية العرض والطلب بعد إعالن أمريكا 1971

امليزان إىل حتويل ما لديها من الفائض احملقق يف بسبب جلوء الدو  األوربية  ،الدوالر إىل ذهبوقف حتويل 
عندما تعرضت عمالهتا إىل عدم االستقرار إثر املضارابت اليت كانت يف أسواق النقد واليت  ،إىل ذهب التجاري

اابت يف أسواق النقد واهتزاز الثقة تزامنت مع تفاقم العجز يف ميزان املدفوعات األمريكي، مما أدى إىل اضطر 
 ابلدوالر األمريكي يف دو  القارة األوروبية.

ويف السبعينات عرفت البلدان الصناعية مرحلة من الركود التضخمي، حيث اخنفضت معدالت االستثمار والنمو 
كرب فوائض مالية واإلنتاجية ووصل معد  التضخم العاملي إىل معدالت غري مسبوقة. ولقد تزامن ذلك مع ظهور أ
الباحثة عن حتقيق  يف اتريخ النظام الرأمسايل ممثال فيما حققته الدو  النفطية، وعززه التزايد املتسارع للفائض الياابين

                                                 
1 Baptiste Venet, op. cit, p.87 
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فكانت سببا جوهراي للدعوة إىل حترير األسواق املالية ورفع القيود على تصدير رؤوس أرابح خارج احلدود القومية، 
 األموا .

النامية فقد كانت البداية األوىل لتحرير أسواقها املالية يف النصف الثاين من مثانينات القرن العشرين  أما يف الدو 
واليت نفذت ومنها ما يزا  قيد التنفيذ، بعد أن تبني حلكومات  ،ضمن برامج شاملة لإلصالح االقتصادي واملايل

املايل خاصة مل حيقق األهداف االقتصادية  هذه الدو  أن التدخل يف النشاط االقتصادي بصفة عامة والنشاط
جتماعية املسطرة يف خطط التنمية، حيث متيزت بيئة النظام املايل يف الدو  النامية بوجود جمموعة من القيود واال

مما مل يسمح  ،من توجيه االئتمان حنو قطاعات معينة على حساب قطاعات أخرى الرمسية على القطاع املايل
ل للموارد املالية املتاحة، مع اخنفاض معدالت الفائدة على الودائع يف ظل ارتفاع معدالت ابالستغال  األمث

اليت أدت إىل تراجع  ،التضخم ابإلضافة إىل ارتفاع معد  االحتياطي اإلجباري على البنوك وغريها من القيود
احثني واملؤسسات الدولية على وتوسعت مبوجبها املناداة من قبل العديد من الب .1االستثمار والنمو االقتصادي

بتحرير القطاع املايل وإخراجه من حالة الكبح املايل ورفع القيود  ،رأسها الصندوق النقد الدويل والبنك العاملي
 والعراقيل اليت تعيق نشاطه، ابعتبارها أداة فعالة يف دفع وترية النمو االقتصادي. 

 لدو  الصناعية والنامية بتحرير قطاعها املايل.واجلدو  التايل يبني السنوات اليت بدأت فيها ا
  يبني اتريخ التحرير املايل يف بعض دول العامل(: 03اجلدو  رقم )   

 

 بداية التحرير املايل الدولة بداية التحرير املايل الدولة
 1989 املكسيك 1982 الوالايت املتحدة

 1991 البريو 1980 كندا

 1978 ماليزاي 1979 الياابن

 1989 اتيوان 1981 يطانيابر 

 منتصف الثمانينات اتيلندا 1984 فرنسا
 1991 ابكستان 1983 ايطاليا

 1992 اهلند 1980 اسرتاليا

 1991 مصر 1984 نيوزلندا

 1991 املغرب 1983 أندونيسيا

 1991 فنزويال 1983 كوراي
 

Source: Jhon william, Molly Mahar, A Survey of financial liberalization, Essays in international finance, no 

211, Princeton university, November 1998, p. 12 

Available at the folloing URL: 

https://www.princeton.edu/~ies/IES_Essays/E211.pdf                           
                                                 

، 2012، جامعة الدكتور حيىي فارس، املدية، جانفي 05جملة االقتصاد اجلديد العدد التحرير املايل: املكاسب واملخاطر الناجتة عنه،سعيدي فاطمة الزهراء، 1 
 208 - 207ص.

 

https://www.princeton.edu/~ies/IES_Essays/E211.pdf


 .من سياسة الكبح إىل ضرورة التحرير القطاع املايل ......................................................الثاينالفصل 

93 

 

 التحرير املايل  تعريف-2 
يعترب التحرير املايل أحد املكوانت األساسية لسياسة التحرير االقتصادي املطبقة يف الربامج اإلصالحية، 

يندرج ضمن التطورات املالية واملصرفية القائمة على مبدأ حترير األنظمة املالية وملصرفية من كل القيود الذي و 
 لسياسة التحرير املايل نذكر منها:دمت ، ومن التعاريف اليت قوالعراقيل

على أهنا "احلل األمثل للخروج من حالة الكبح املايل ووسيلة  R.Mackinnon and E. Shawعرفها كال من 
 .1فعالة لتسريع ودفع وترية النمو االقتصادي يف الدو  النامية"

جراءات مطبقة من أجل إلغاء خمتلف عبارة عن عملية تتمثل يف جمموعة من اإل على أهنا " Murat Ucerوعرفها 
على القطاع املايل واملصريف وإصالح القطاع اخلارجي، ابإلضافة إىل إحداث تغريات يف اهليكل القيود املفروضة 

 .2التأسيسي للسياسة النقدية"

لكبح فقد عرف العديد من الكتاب سياسة التحرير املايل على أهنا االنتقا  من حالة ا Hassine Souheilوحسب
 :3املايل إىل حالة التحرير املايل، وهذا االنتقا  يتطلب إزالة العديد من القيود ميكن تلخيصها كما يلي

 حترير معدالت الفائدة على القروض والودائع هبدف ضمان هامش وساطة مالية؛ -
 احلواجز املفروضة على الوسطاء املاليني على أن تكون مرفوقة بربامج أتمني الودائع؛ -

 برامج عقلنة وختصيص القروض للقطاعات ذات األولوية يف االقتصاد؛القيود اليت تعيق  -

   .األجنبيةلرقابة على تدفقات رؤوس األموا  الدولية واملنافسة القيود املتعلقة اب -
لدولة ابملعىن الواسع على أهنا " جمموعة األساليب واإلجراءات اليت تتخذها اسياسة التحرير املايل تعرف  كما

 إللغاء أو ختفيض درجة القيود املفروضة على عمل النظام املايل بغية تعزيز مستوى كفاءته وإصالحه كليا". 
وابملعىن الضيق أهنا" عملية حترير عمليات السوق املالية من القيود املفروضة عليها واليت تعيق عملية تداو  األوراق 

 .4املالية ضمن املستويني احمللي والدويل"

إجراءات وأساليب تتخذها الدولة إللغاء القيود من جمموعة  على أهناسياسة التحرير املايل  مما سبق تعرفو 
والعراقيل على القطاع املايل واملصريف واعتماد آليات السوق )العرض والطلب( يف حتديد معدالت الفائدة الدائنة 

وخفض نسبة دون غريها  لبعض القطاعاتأو تقدمي قروض  واملدينة والتخلي عن سياسة توجيه االئتمان
إعطاء البنوك واملؤسسات املالية ات غري املباشرة للسياسة النقدية، و األدو  اعتماداالحتياطي اإللزامي والتوجه حنو 

وإزالة القيود على املعامالت يف سوق  فتح اجملا  املصريف أمام القطاع اخلاص الوطين أو األجنيباستقالهلا التام و 
                                                 

1Amaira bouzid, libéralisation financière et croissance économique, papier présenté aux 20ème journées 

internationales de l’économie monétaire et financière, Birmingham, 5et6juin, 2003, p.2 
2 Murat Ucer, Notes on financial liberalization, procedings of the seminar macroeconomic management: new 

methods and current policy issues held in turkey, 2000,p.1   
3 Souheil hassine, Effets de la libéralisation du système financier tunisien sur l’évolution des risques des 

banques, Université Laval, Canada, 2000, p.27 

Disponible sur l’URL suivant : 

http://www.irec.net/upload/File/memoires_et_theses/388.pdf 

 54، ص.2011، الطبعة األوىل، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، العوملة املالية والنمو االقتصاديحسن كرمي محزة، 4 



 .من سياسة الكبح إىل ضرورة التحرير القطاع املايل ......................................................الثاينالفصل 

94 

 

أي إزالة القيود املفروضة على حركة رؤوس األموا  قصرية األجل وطويلة   املالية وعلى حساب رأس املا  األوراق
 .األجل عرب احلدود الوطنية

تسريع من املختلفة للتحرير املايل إىل جمموعة من املربرات والدوافع لعل أبرزها  واآلليات هذه اإلجراءاتتستند و 
 وترية النمو االقتصادي.

  :رات التحرير املايلمرب -3

 :من بينهايقوم التحرير املايل على مجلة من املربرات 
تسمح بتعبئة املدخرات احمللية مبا حتقيق فعالية أعلى وكفاءة أكرب لعمل األسواق املالية يؤدي التحرير املايل إىل -

ا يعزز من معدالت النمو واألجنبية واالستفادة منها يف متويل خمتلف املشاريع االستثمارية ذات الكفاءة مم
 ؛1االقتصادي

ألدوات غري املباشرة يف ابتطوير السياسة النقدية وحتريرها من الضغوط، يكسبها املزيد من االستقاللية والعمل -
 ؛2إدارهتا

يساعد التحرير املايل اخلارجي على تطوير األسواق املالية ابعتبارها أحد املقومات األساسية لقطاع مايل كفؤ -
 ر التمويل ابلصورة واآلجا  املطلوبة؛يوف
 ،إن حترير حساب رأس املا  وزايدة حصة امللكية األجنبية للبنوك احمللية تسمح ابلوصو  إىل أسواق املا  الدولية-

املالية اليت تساهم يف تعزيز معدالت االستثمار احمللي  مما يسمح ابحلصو  على ما حتتاجه الدو  النامية من املوارد
  نعكس على معدالت النمو االقتصادي ابالرتفاع؛الذي ي

اليت تكون سببا يف إدخا  جمموعة متنوعة من يؤدي التحرير املايل إىل فتح اجملا  املصريف أمام البنوك األجنبية -
األدوات املالية اجلديدة اليت تساهم يف التقدم التكنولوجي يف األسواق املالية، كما أن دخو  املصارف األجنبية 

 ؛3زيد من املنافسة ويساعد على حتسني نوعية اخلدمات املالية احمللية وكفاءهتاي
تسمح إجراءات التحرير املايل املصحوبة بربامج واسعة للخصخصة خبلق بيئة مشجعة لنشاط القطاع اخلاص -

هرة هروب رؤوس وابلتايل اجتذاب تدفقات كبرية من رؤوس األموا  اليت حيتفظ هبا املقيمون ابخلارج واحلد من ظا
 ؛4رجاألموا  الوطنية إىل اخلا

                                                 

 210سعيدي فاطمة الزهراء، مرجع سبق ذكره، ص.1 
 41، ص.2010 كلية احلدابء اجلامعة، العراق،  ،30-29، جملة حبوث مستقبلية، العدد داع املايلدور التحرير املايل يف تعزيز اإلبزهراء صاحل اخلياط، 2 

3 Saoussen ben gamra, Mickael clévenot, Libéralisation financière et crises bancaires dans les pays 

émergents la prégnance du role des institutions, Université Paris XIII, 2005, P 03 et 04. 

Disponible sur l’url suivant :  
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/18/86/15/PDF/wp2006_08.pdf   

 210سعيدي فاطمة الزهراء، مرجع سبق ذكره، ص.4 

http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/18/86/15/PDF/wp2006_08.pdf
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تعزيز درجة املنافسة بني األسواق املالية يف احلصو  على أكرب قدر ممكن من رؤوس األموا  الدولية، خاصة بعد -
التغريات اليت اجتاحت العامل أبرزها تغريات أسعار الصرف وأسعار الفائدة، واليت دفعت العديد من تلك 

 .1إعطاء حرية أكرب للتحويالت اخلارجية االقتصادايت إىل
 

 التحرير المالي سياسة في تطبيق المعتمدةجراءات اإل: المطلب الثاني
تحرير املايل ومن املؤشرات لليعترب التمييز بني التحرير املايل الداخلي واخلارجي من القضااي الكامنة 

 ا، الذي قد يكون حمرر بشكل جزئي أو كلي.لقياس درجة حترر القطاع املايل يف اقتصاد دولة ماملستعملة 
من كل أشكا  القيود  هاحمللي( يشري إىل اإلصالحات اليت متس القطاع املصريف وحترير فالتحرير املايل الداخلي )

يشمل حترير األسواق املالية وحترير والعراقيل اليت تعيق نشاطه وجعل أدائه أكثر حرية، أما التحرير املايل اخلارجي 
 رأس املا .حساب 

فإنه مهما تعددت جوانب وخطوات سياسة التحرير املايل فإهنا  Clévenotو   Ben gamraفحسب كال من
 :2تشمل اجلوانب الرئيسية وفق املعادلة التالية

                                 LCALMFLBSFL
3

1
3

1
3

1  

FL التحرير املايل : )eralizationlib Financial( 

 (Liberalization of the Banking sector) حترير القطاع املصريف   : LBS  

LMF  حترير األسواق املالية :)Liberalization of financial markets( 

LCA  حترير حساب رأس املا :)ralizationCapital account libe( 

  املايل الداخلي( )التحرير القطاع املصريف حترير-1
التحرير املصريف على التحرر من القيود والعراقيل اليت حتو  دون حرية النشاط املصريف على املستوى يقوم 

 نامية.احمللي والدويل، ولقد بدأت عملية التحرير املصريف يف الدو  املتقدمة وتوسعت لتشمل العديد من الدو  ال
  التحرير املصريف مفهوم-1-1

رير املايل اليت تندرج ضمن سياقه، ويعرف أبنه جمموعة اإلجراءات أحد العناصر الرئيسية للتحيعترب التحرير املصريف 
 .3اليت تسعى إىل خفض درجة القيود املفروضة على القطاع املصريف

                                                 

 3، ص. 2005، 25، جملة اجلندو  العراقية، العدد سياسات التحرر املايل يف البلدان العربيةنعمت خبيت، نصر محود مزانن، حيدر 1 
2Saoussen ben gamra, Mickael clévenot, op.cit, p. 10  

يف امللتقى الوطين األو  حو  املنظومة  ، مداخلة قدمتدور التحرير املصريف يف إصالح املنظومة املصرفيةبن طلحة صليحة، معوشي بوعالم، 3 
 477، ص.2004ديسمرب  15-14املصرفية واقع وحتدايت، جامعة الشلف، املنعقد يومي 
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النظام املصريف وتطبيق نظام غري مباشر للرقابة كما ميكن القو  أنه جمموعة من اإلجراءات تعمل على تطوير 
النقدية، وإنشاء إشراف قوي عن طريق حترير البنوك من القيود اإلدارية، وإعطائها اجلدية يف العمل بتحرير 

 حتسني نوعيته. و معدالت الفائدة وعدم وضع حدود قصوى هلا مما يؤدي إىل زايدة االستثمار 
 مبادئ التحرير املصريف -1-2
 على مبدأين أساسيني:وم التحرير املصريف يق
االستثمارية ابستعما  قروض مصرفية، وذلك ابلتوفيق بني االدخار واالستثمار عن طريق  متويل املشاريع -

 معدالت فائدة مرتفعة لالدخار ومنخفضة لالستثمار.
 قوى العارضة له.حتديد سعر الفائدة يف السوق ابلتقاء منحىن القوى الطالبة لألموا  ومنحىن ال -
 عناصر حترير النظام املصريف-1-3

 :1يقوم حترير النظام املصريف الداخلي على العناصر األساسية الثالثة التالية
عن طريق ختفيض أو إزالة الضوابط املفروضة على معدالت  وذلك :الفائدة الدائنة واملدينة معدالتحترير -أ

سة التحديد اإلداري هلا، وتركها حرة تتحدد يف السوق ابلتقاء عارضي الدائنة واملدينة والتخلي عن سياالفائدة 
ني وحث ، مما يشجع على املنافسة بني املؤسسات املالية اليت هتدف إىل جذب املودعلالستثمار هااألموا  وطالبي

 .املقرتضني على طلب القروض

الذي صة القطاع املصريف العمومي وخوصابنسحاب الدولة من نشاط الوساطة املالية ذلك : و حترير القروض-ب
يساهم يف تراجع االئتمان املوجه خاصة إىل القطاعات اليت ينظر إليها على أهنا ذات أولوية ألسباب اسرتاتيجية 

على حساب قطاعات أخرى، واحلد من تسقيف القروض املمنوحة لقطاعات أخرى ابإلضافة إىل ختفيض وتنموية 
 ملفروض على البنوك التجارية. أو إلغاء االحتياطي اإلجباري ا

واليت تتحقق عن طريق إلغاء القيود اليت تعيق إنشاء بنوك خاصة برأس ما  حملي أو حترير املنافسة البنكية: -ج
 أجنيب وكذلك إلغاء القيود اليت متنع خلق بنوك ومؤسسات مالية متخصصة وشاملة.

 متطلبات التحرير املصريف: -1-4
 :2جمموعة من الشروط أمههايتطلب التحرير املصريف 

الوقوع  ب: يتطلب التحرير املصريف إلغاء كافة القيود اليت تقف أمام حرية املنافسة وذلك لتجنضمان املنافسة -
الفائدة على القروض ومنع التوسط املفرط والتمييز يف  معد الفائدة على الودائع و  معد يف فروقات واسعة بني 

 ان الستجابة اجلهاز املصريف لتوجيهات السلطات النقدية واملالية.عملي منح االئتمان، وهذا ضما

                                                 
1Jayati ghosh, The Economic and social effects of financial liberalization: a primer for developing 

countries, DESA Working Paper No. 4, October 2005, p.04  

 Available at the folloing URL: 

www.un.org/esa/desa/papers/2005/wp4_2005.pdf 

، ر، رسالة الدكتوراه غري منشورة، جامعة اجلزائالتحرير املصريف ومتطلبات تطوير اخلدمات املصرفية وزايدة القدرات التنافسية للبنوك اجلزائريةبريش عبد القادر، 2 
 4 ، ص.2005-2006
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وذلك بتوجه مشروعات إىل بعض املؤسسات املالية واملصرفية دون األخرى نتيجة  :ضمان عدم جتزئة السوق -
امتالك هذه املشروعات للمصارف، مما يؤدي إىل عدم اكتما  السوق، كما ينبغي منح تسهيالت يف عمليات 

 اج وفتح فروع مصرفية أخرى.االندم

إىل التقليل من احلواجز والعراقيل اليت حتو  دون توسع األنشطة  ؤديوإذا ما حقق التحرير املصريف جناحا فإنه ي
، مبا ميكن البنكية وتوفري بيئة مصرفية تنافسية تعمل على زايدة تعبئة املدخرات املالية احمللية واألجنبية واالستثمار

ر خدماهتا وزايدة قدراهتا التنافسية يف الداخل واخلارج، وجيعل النظام املصريف أكثر قوة يف مواجهة البنوك من تطوي
 التحدايت االقتصادية العاملية.

 التحرير املايل اخلارجي: -2
عترب قناة جذب رؤوس ييعترب التحرير املايل اخلارجي اجلانب املكمل للتحرير املايل الداخلي، حيث 

دفع عملية النمو االقتصادي، ويشمل التحرير املايل اخلارجي حترير ية إىل الداخل اليت تساهم يف األموا  األجنب
 األسواق املالية وحترير حساب رأس املا .

على أهنا " إلغاء القيود اخلاصة حبيازة املستثمرين األجانب األوراق املالية  وتعرف املالية: األسواقحترير -2-1
اولة يف سوق األوراق املالية مع إلغاء القيود اخلاصة بتوطني رأس املا  ودفع أقساط األرابح للشركات احمللية املتد

   .1والفوائد"

لمستثمرين جمموع اإلجراءات والتدابري اليت تسمح ل وعليه ميكن القو  أن حترير األسواق املالية ينطوي على
أو املقيمني احملليني من حيازة أصو  مالية  ،يف شكل أسهم أو سنداتاألجانب من حيازة أصو  مالية حملية 

 أجنبية ابإلضافة إلغاء القيود اخلاصة بتوطني رؤوس األموا  ودفع أقساط أرابح األسهم وفوائد السندات.
التدفقات النقدية واملالية العابرة حلدود الدو  واخلارجة على أنه "حرية  يعرفحترير حساب رأس املال: -2-2

ل املايل واالقتصادي العاملي، وعادة ما تكون طويلة األجل وهي اليت تزيد يف فرتاهتا عن العام منها يف إطار التكام
 .2"نيب املباشر والقروض طويلة األجلمثل االستثمار األج

اليت متنع البنوك واملؤسسات املالية األخرى من االقرتاض اخلارجي وإزالة كما يعرف كذلك على أنه " إلغاء القيود 
املمارسة على سعر الصرف املطبق على املعامالت املرتبطة ابحلساب اجلاري وحساب رأس املا  وحترير الرقابة 

 .3تدفقات رؤوس األموا "
إزالة الرقابة املفروضة على سعر الصرف ابعتماد سعر ومما سبق ميكن القو  أن حترير حساب رأس املا  يتمثل يف 

على املعامالت يف حساب رأس املا  وذلك إبلغاء القيود املفروضة إلغاء احلظر صرف متغري حتدده قوى السوق، و 
 وإىل الدولة. أي إعطاء رأس املا  حرية التدفق من ،على تدفقات رؤوس األموا 

                                                 
1 Saoussen Ben gamra, Mickael clévenot, op.cit, p.10 

 01، ص.2005، مارس 35، جملة املصريف، بنك السودان املركزي، العددحترير حساب رأس املال املزااي واملخاطر جتربة الدول الناميةيوسف عثمان إدريس، 2 
3Saoussen Ben gamra, Mickael clévenot, op.cit, p.10  
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 وتتمثل مزااي حترير حساب رأس املا  يف:
 حرية حركة رأس املا  تسمح ابلتخصيص الكفؤ للمدخرات؛ -
 ت إنتاجية؛حتو  املوارد حنو أكثر االستخداما -
 تسمح بتنويع احملافظ وتقاسم املخاطر وتقليل التكاليف وحتسني العائد؛ -
 تعود مبكاسب من خال  التخصص يف اخلدمات املالية وتوفري التحفيز لالبتكارات املالية وحتسني اإلنتاجية.  -
وقيود تنظم هذه تتم عملية حترير حركة رؤوس األموا  يف إطار ضوابط : أشكال حساب رأس املال-2-2-1

احلركة، واليت ميكن أن تكون على نطاق واسع وتشمل كافة املعامالت أو قد تكون جزئية فتقتصر على حترير 
 بعض املعامالت.

 :1وتتلخص أهم أشكا  حساب رأس املا  فيما يلي
لى االستثمار املباشر : واليت تتمثل يف إلغاء القيود املفروضة عاملعامالت املتعلقة ابالستثمار األجنيب املباشر-أ

 ؛الداخل أو اخلارج من البلد، وعلى تصفية االستثمار وحتويالت األرابح عرب احلدود

أو وتشمل عمليات الشراء )تدفقات إىل الداخل(  :املعامالت املتعلقة ابالستثمار يف سوق األوراق املالية-ب
أو على عمليات البيع أو اإلصدار )تدفقات إىل  البيع أو اإلصدار اليت تتم حمليا اليت يقوم هبا غري املقيمني،

 اخلارج( أو الشراء اليت يقوم هبا املقيمني يف اخلارج؛

أي املعامالت اخلاصة بشراء أو بيع العقارات اليت تتم حمليا : املعامالت املتعلقة أبصول الثروة العقارية-ج
 مني؛بواسطة غري املقيمني أو شراء العقارات يف اخلارج بواسطة املقي

التجاري أو املايل أو الضماانت والكفاالت والتسهيالت  نتشمل معامالت خاصة ابالئتما :معامالت أخرى-د
املالية اليت تتضمن تدفقات للداخل )االئتمان املمنوح للمقيمني من طرف غري املقيمني( أو تدفقات للخارج 

لقة ابلبنوك التجارية اليت تتضمن اقرتاض البنوك من ، ومعامالت متعاملمنوح من املقيمني لغري املقيمني( )االئتمان
تدفقات خارجية(، ابإلضافة إىل معامالت متعلقة بتحركات رؤوس )األجنبية اخلارج أو على القروض والودائع 

 .األموا  الشخصية )الودائع، القروض........(

مية بتحرير قطاعاهتا املالية واحلساابت الناولقد شهدت السنوات األخرية من القرن املاضي قيام العديد من الدو  
يف شكل استثمارات الرأمسالية التدفقات ارتفاع حجم  أدى إىلاجلارية والرأمسالية يف موازين مدفوعاهتا، األمر الذي 

رفع من معدالت النمو من خال  ساهم يف القصرية األجل أو طويلة األجل يف صورة استثمار أجنيب مباشر، مما 
 ستثمار.رفع مستوى اال

كما تساهم التدفقات الرأمسالية يف رفع كفاءة السوق من خال  دخو  تكنولوجيا متقدمة وخربات أجنبية، عالوة 
على أهنا تعد مصدرا متويليا لسد الفجوة بني االدخار احمللي وحجم االستثمار املطلوب، مما يساهم يف ختفيض 

                                                 

  32 – 31، ص.2008، دار جمدالوي للنشر والتوزيع، عمان األردن، العوملة املالية ومستقبل األسواق العربية لرأس املالا  خطيب، شذا مج1 
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لتدفقات الرأمسالية من تدفق للعمالت األجنبية اليت ترفع ما توفره تلك احجم الديون اخلارجية، أضف إىل ذلك 
 من حجم االحتياطات الدولية.

وعلى الرغم من املزااي اليت يوفرها انسياب رؤوس األموا  عرب احلدود الوطنية للدو ، إال أهنا ميكن أن تتمخض 
، 1994كال من املكسيك   عنها سلبيات اليت جتلت بوضوح من خال  األزمات املالية اليت عصفت ابقتصادايت

 .1999، 1998، وروسيا والربازيل يف عامي 1997جنوب شرق آسيا
هلذا يكون من الضروري توفر بعض العوامل اليت تشكل يف جمملها املناخ الذي يتم يف إطاره حترير حساب رأس 

 املا .واجيابيات حترير حساب رأس  زاايمتتمكن الدو  من حتقيق مكاسب واالستفادة من  حىت  ما
  وفيما يلي سنحاو  التطرق إىل هذه العوامل.

 العوامل اليت جيب توفرها حىت يتم االستفادة من حترير حساب رأس املال:- 2-2-2
ابلشروط واملتطلبات اليت ينبغي  ،أن حتققها الدولة من حترير حساب رأس املا ترتبط املكاسب اليت ميكن 

 :1من التدفقات املالية وميكن حصرها يف توفرها حىت ميكن االستفادة وجذب املزيد
  ؛وتقوية الوضع املايل للدولة الذي يعد املفتاح األساسي لنجاح عملية حترير حساب رأس املا  حإصال -
إصالح القطاع املصريف واإللتزام ابملعايري واملتطلبات العاملية أو تفعيل السياسة النقدية وتطوير أدواهتا ابلرتكيز  -

غري املباشرة كالسوق املفتوحة، فضال عن تطوير أدوات الرقابة غري املباشرة للبنك املركزي على  على األدوات
     ؛تدفقات رؤوس األموا 

 إنشاء األنظمة واملؤسسات اإلشرافية الفاعلة والكافية اليت هلا املقدرة على تطوير وتقوية القطاع املايل؛ -
نبية اليت تساعد على التخفيف من اآلاثر السالبة للتقلبات والتغريات بناء مستوايت كافية من االحتياطات األج -

 يف ميزان املدفوعات، كما تساعد على تعزيز الثقة يف السياسات احمللية وسياسات الصرف؛
تبين سياسات فعالة تعمل على ختفيض االلتزامات اخلارجية وختفيض العجز يف احلساب اجلاري مع احملافظة  -

 تضخم منخفضة؛على معدالت ال
ختفيض قيود الرسوم اجلمركية اليت تشجع على تدفق االستثمار األجنيب املباشر، وتطوير وتنوع الصادرات  -

ختالالت املفاجئة، فإصالح أنظمة التجارة وتسهيل االنفتاح يف والتخفيف من اآلاثر السلبية لألزمات واإل
 .رأس املا  توفره لتحرير حساباالقتصاد العاملي ميثل املرتكز األساسي الذي ينبغي 

 ،القيودومما سبق يتضح أن سياسة التحرير املايل بشقيها الداخلي واخلارجي تتم بتحرير القطاع املصريف من كل 
كما تتم بتحرير األسواق املالية   ،الفائدة وحترير القروض واملنافسة البنكيةأسعار اليت تعيق نشاطه من خال  حترير 

  اليت تساهم يف رفع معدالت النمو. ا يسمح برفع حجم التدفقات الرأمسالية مبختلف أشكاهلاوحساب رأس املا  مب

                                                 

 6-5يوسف عثمان إدريس، مرجع سبق ذكره، ص.1 



 .من سياسة الكبح إىل ضرورة التحرير القطاع املايل ......................................................الثاينالفصل 

100 

 

وترتبط درجة التحرير املايل يف االقتصاد ألي دولة انمية بدرجة حترير كل شق من الشقني اللذين تشملهما سياسة  
 تمييز بني درجة التحرير املايل يف الدو  النامية.واجلدو  املوايل يوضح املعايري اليت ميكن اعتمادها لل .التحرير املايل
 معايري تصنيف درجة التحرير املايل يف الدو  النامية.(: 04)جدول رقم

 معايري 
 الكبح املايل

 حترير كلي حترير جزئي        

 
 

التحرير املايل 
 الداخلي )احمللي(

 
 

 حترير
 اجلهاز املصريف

وجود رقابة على معدالت  -
 ائنةالفائدة الد

 واملدينة
على وجود رقابة  - 

 االحتياطات القروض،
القطاع  اإلجبارية ودخو  

 احمللي واألجنيب إىل اخلاص
 القطاع املصريف 

عدم وجود رقابة ويف حتديد  -
 أو    معدالت الفائدة الدائنة واملدينة.

 عدم وجود رقابة على القروض، -
 االحتياطات اإلجبارية والدخو  

 نكي.إىل القطاع الب
 

عدم وجود رقابة يف حتديد  -
معدالت الفائدة الدائنة 

 و واملدينة.
عدم وجود رقابة على  -

القروض، االحتياطات 
 اإلجبارية والدخو 

 إىل القطاع البنكي. 

 
 
 
 
 
 

 التحرير 
 املايل اخلارجي 

 
 

 حترير
 املالية األسواق

عدم السماح للمستثمرين  -
 أو  .حبيازة سندات حملية

رأس املا  املستثمر،  توزيع -
وأرابح األسهم وفوائد 

قبل لكن ليس السندات 
سنوات من بداية 5

 االستثمار.

املستثمرين األجانب مصرح هلم  -
من األصو   %49بتملك أكثر من 

املالية احمللية، كما توجد بعض قيود 
على املسامهة يف بعض القطاعات 
االقتصادية واألدوات غري املباشرة 

 أويف األسواق املالية. لالستثمارات 
توزيع رأس املا  املستثمر وأرابح  -

ائد السندات ال يتم قبل األسهم وفو 
سنوات األوىل من  5سنتني و
 االستثمار.

املستثمرين األجانب مصرح  -
هلم بتملك أصو  مالية حملية 

 و دون شروط.
توزيع رأس املا  املستثمر  -

وأرابح األسهم وفوائد 
سنتني السندات يتم يف ال
 األوليتني من االستثمار.

 
 

 حترير حساب
 رأس املال

البنوك واملؤسسات املالية -
األخرى غري مسموح هلم 
ابالقرتاض من 

اخلارج.االحتياطات 
اإلجبارية جيب أن تفوق 

 أو. 50%
توجد أسعار صرف خاصة 
على معامالت احلساب 
اجلاري وحساب رأس املا . 
توجد قيود على خروج 

  .رؤوس األموا

البنوك واملؤسسات املالية احمللية مصرح 
هلم ابالقرتاض من اخلارج لكن يف 
وجود بعض القيود. االحتياطي 
اإلجباري جيب أن يكون حمصور مابني 

 أو. %50و10
توجد أسعار صرف خاصة على  -

معامالت احلساب اجلاري وحساب 
رأس املا . توجد بعض القيود على 

 خروج رؤوس األموا .
 

املؤسسات املالية البنوك و 
احمللية تقرتض بكل حرية من 
اخلارج، بشرط أن تكون 
السلطات النقدية على علم 

 اإلجباريبذلك. االحتياطي 
 و. %10أقل من 

عدم وجود أسعار الصرف  -
خاصة على عمليات احلساب 
 اجلاري وتدفقات رأس املا 

املالية  )التحويالت
للعمالت(، وال وجود للقيود 

رؤوس  فيما خيص خروج
 األموا . 

Source : Saoussen Ben gamra, Mickael clévenot, op.cit, p.11  
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اخلاصة بتصنيف درجة التحرير املايل يف الدو  النامية، أن  نالحظ من خال  اجلدو  الذي تضمن املعايري
على القروض و  ،نة واملدينةعدالت الفائدة الدائتمثلني يف الرقابة على ممالتحرير املايل الداخلي يقوم على معيارين 

أحد  طبيقودخو  اخلواص احملليني واألجانب إىل القطاع املصريف أي خوصصة القطاع املصريف، فتواالحتياطات 
يف آن واحد يبني أهنا  تطبيقهماهذين املعيارين يد  على أن الدولة تنتهج سياسة التحرير اجلزئي لقطاعها املايل و 

 وفرض قيود على القطاع املصريف يعين أهنا تأما وجود رقابة على هذين املعيارين تنتهج سياسة التحرير الكلي، 
 .على هذا القطاع تطبق سياسة الكبح املايل

حترير يقوم حيث املالية وحترير حساب رأس املا ،  األسواقالتحرير املايل اخلارجي ينقسم إىل جزأين حترير  يف حني
وتوزيع رأس املا  املستثمر وأرابح  ستثمارات األجنبية يف حافظة األوراق املاليةاالعلى معيارين ومها األسواق املالية 

األسهم وفوائد السندات، فعدم السماح لألجانب بتملك السندات احمللية أو توزيع األرابح والفوائد قبل مرور 
أحد هذين  ققوحتالية، كبح لألسواق املسنوات من بداية ممارسة النشاط االستثماري، يد  على أن هناك  5

من األصو  املالية إىل جانب بعض القيود يف املسامهة يف بعض  %49املعيارين بتملك األجانب أكثر من 
 سنوات5يف السنوات األوىل من االستثمار  ليس شرط بعد مرور أو توزيع األرابح والفوائد ،القطاعات االقتصادية

 هناك حترير كلي لنشاط األسواق املالية. أند فيعين وتوفرمها يف آن واح ،جزئي يد  على أن هناك حترير
واستخدام أسعار احلصو  على القروض اخلارجية إمكانية تمثلت معايريه يف فأما حترير حساب رأس املا  

أجنبية ، وعليه فإن عدم السماح للبنوك واملؤسسات املالية من احلصو  على قروض أخرىالصرف خاصة و قيود 
مع ارتفاع نسبة احتياطات إجبارية واستعما  أسعار صرف خاصة يف املعامالت  ،التمويليةلتغطية احتياجاهتا 

مع فرض قيود على تدفقات رؤوس األموا  فإن ذلك يعين كبح  ،اخلاصة ابحلساب اجلاري وحساب رأس املا 
يعين حترير جزئي رين على األقل فإن ذلك اأما حتقق أحد هذين املعيحلساب رأس املا  وعدم حترره من القيود، 

 فإن ذلك دا  على انتهاج الدولة سياسة التحرير الكلي حلساب رأس املا . ،وحتقق كل املعايري وإلغاء كل القيود
وخالصة القو  يعترب القطاع املايل حمرر كليا إذا كانت القطاعات الثالثة حمررة كليا، ويعد حمرر جزئيا إذا كان أحد 

 ا.القطاعات على األقل حمرر جزئي
 :1يفللتحرير املايل واملتمثلة ا ميكن االعتماد على مؤشرات أخرى إضافة إىل املعايري السابقة اليت مت ذكره

، حيث يفرتض أن : واليت تشري إىل درجة السيولة النقدية ابلنسبة حلجم االقتصاد الوطيندرجة العمق املايل -
 .ترتفع نسبة العمق املايل مع تطبيق سياسة التحرير املايل

يؤدي التحرير املايل إىل تزايد  :اهلامش بني معدالت الفائدة على القروض ومعدالت الفائدة على الودائع -
االعتماد على األدوات النقدية غري املباشرة )عمليات السوق املفتوحة( يف إدارة السيولة، والذي يفرتض أن تؤدي 

الذي يشري بدوره إىل تدفق  ،الفائدة على الودائع إىل اخنفاض اهلامش بني معد  الفائدة على القروض ومعد 

                                                 
1 Njugna ndung.U, the impact of financial  liberalization in savings investement growth and Financial 

developing in anglophonic africa, Africa development review, vol 9, no, 1June1997, p.35 - 36  
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املعلومات وعلى كفاءة الوساطة املالية، فكلما حتسنت الكفاءة وارتفعت املنافسة داخل القطاع املايل يتوقع أن 
 يتقلص ذلك اهلامش والعكس صحيح.

دالت فائدة حقيقية موجبة ويشري هذا املؤشر أن التحرير املايل يؤدي إىل حتقيق مع :معدل الفائدة احلقيقي -
 واليت ترفع من حجم املدخرات وتنعكس على االستثمار ابإلجياب ومن مث ارتفاع معدالت النمو االقتصادي. 

التحرير املايل إىل ارتفاع حصة القطاع اخلاص من  يؤديتزايد حصة القطاع اخلاص من حجم االئتمان:   -
  لذي يعين تزايد األمهية النسبية للقطاع اخلاص يف االقتصاد الوطين.حجم االئتمان لدى املؤسسات املالية، األمر ا

 Akingunola R.O.PHDو Olusegun.A مندراسة قام هبا كال  جندبعض الدراسات التطبيقية  وابالعتماد على
رير هبدف االستطالع عن مدى مسامهة حت ،وآخرين حو  العالقة بني التحرير املايل والنمو االقتصادي يف نيجرياي

 يف رفع معد  النمو االقتصادي.املتمثل القطاع املايل يف نيجرياي ومدى قدرته يف حتقيق اهلدف األساسي 
 :1وقد مت استخدام املؤشرات التالية املعربة عن التحرير املايل

 معد  الفائدة احلقيقي؛ -

 إمجايل الودائع؛ -

 نسبة السيولة إىل إمجايل الناتج احمللي اإلمجايل. -

حو  أثر التحرير املايل على األزمات  Choudhry tanveer shehzadو  Jakob de haanقام هبا  ويف دراسة
 :2البنكية، فقد مت استخدام املتغريات اليت تعرب عن التحرير املايل كما يلي

الرقابة على القروض وارتفاع نسبة االحتياطي االجباري )وذلك ابلرتكيز فيما إذا كان هناك سقوف على  -
 أم ال ومستوى االحتياطي االجباري(؛ القروض

 ؛الرقابة على معد  الفائدة -

 ؛)أي حصة الدولة من موجودات القطاع املصريف( ملكية الدولة للقطاع املصريف -

 القيود املفروضة على حساب رأس املا  وقيود أخرى على التدفقات الدولية لرأس املا ؛ -

 يف ذلك مدى االمتثا  ملعايري ابز ؛قواعد احليطة واإلشراف على القطاع املصريف مبا  -

  سياسة سوق األوراق املالية، الديون، تطور سوق األسهم، االنفتاح على املستثمرين األجانب. -
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January 2013, Vol. 2, No. 1 

Available at the folloing URL: 

www.hrmars.com/admin/pics/1502.pdf  
2Choudhry Tanveer Shehzad, and  Jakob De Haan, Financial Liberalization and Banking Crises, University  

of  Groningen, The  Netherlands, September 2008. 

Available at the folloing URL: 

www.finance-innovation.org/risk09/.../6450490.pdf 
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حو  أثر التحرير املايل على  Azeez, B.Aو  Oke, M.Oو  SULAIMAN, L.Aويف دراسة أخرى قام هبا كال من 
 :1ذ جتربة نيجرياي يف ذلك فقد مت استعما  املتغريات املمثلة للتحرير املايل التاليةالنمو االقتصادي يف البلدان النامية مع أخ

 نسبة االقراض؛ -

 سعر الصرف؛ -

 معد  التضخم؛ -

 نسبة العمق املايل؛ -

 درجة االنفتاح. -
متدة النمو والفقر يف دولة غاان خال  الفرتة امل علىأثر التحرير املايل حو  بتقدمي حبثا  Anokye m. adamكما قام 

 :2فقد استخدم الباحث املتغريات اليت تعرب عن التحرير املايل اآلتية 2007و 1970من 
 سعر الصرف؛ -

 إعادة اهليكلة املؤسسية؛ -

 حترير حساب رأس املا ؛ -

 الرقابة النقدية؛ -

 معد  الفائدة؛ -

 إنشاء سوق رأس املا ؛ -

 العمليات البنكية العاملية؛ -

 .االجبارياالحتياطي  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Sulaiman, L.A, and Oke, M.O, and Azeez, B.A, Effect of financial liberalization on economic growth in 

developing countries: The Nigerian Experience, International Journal of Economics And Management 

Sciences, Vol. 1, No. 12, 2012, pp. 16-28 

Availabale at following URL : 

 www.managementjournals.org/.../IJEMSi1n12i2i111 
2  
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 وأراء االقتصاديني.بني النتائج املتوقعة  : سياسة التحرير املايلالثبحث الثامل
أراء االقتصاديني فيما خيص نتائج وآاثر سياسة التحرير املايل على االقتصاد، فهناك من أثبت  تتباين

على جدواها يف تدعيم االستقرار االقتصادي بني الدو  ويف حتسني املستوى التنموي، مستندين يف ذلك 
املكاسب املتوقع حتقيقها من سياسة حترير القطاع املايل، وهناك من يعارض ذلك من خال  السلبيات واألزمات 

 .اليت قد تنجم عن هذه السياسة

 املكاسب املتوقعة من سياسة التحرير املايلاملطلب األول: 
يق االستقرار االقتصادي الكلي، ترتبط املكاسب املتوقعة من حترير القطاع املايل مبدى جناح الدولة يف حتق

هذه  إجيازومدى عمق إجراءات التحرير املايل ابإلضافة إىل طبيعة وأمناط تدفقات رؤوس األموا  األجنبية، وميكن 
 املكاسب احملتملة فيما يلي:

 كفاءة القطاع املايل  رفع-1
دخا  أدوات إب ،جيع املنافسةوتش إىل رفع مستوى كفاءتهالقيود على القطاع املايل إزالة تؤدي  أنيتوقع 

، إذ أن التحرير املايل يقلل من جتزؤ األسواق املالية احمللية وزايدة تكامل املراكز وتكنولوجيات ومهارات جديدة
يؤدي التحرير املايل إىل تسعري  الدولية كمااملالية الدولية، وزايدة وصو  املؤسسات احمللية إىل مصادر التمويل 

وإتباع أساليب حديثة يف  شكل يتماشى مع األسعار الدولية، وتطوير مستواها وحتسني نوعيتهااخلدمات املالية ب
، كما يساهم التحرير املايل يف الرفع من مستوى الشفافية اإلدارة من خال  االحتكاك ابألسواق املالية الدولية

املشاكل اليت هلا عالقة ابلسيولة يف  واملصداقية، وذلك من خال  االلتزام مبعايري اإلفصاح مما يؤدي إىل اخنفاض
األسواق املالية، وابالختيار غري السليم الذي يظهر يف حالة عدم متاثل املعلومات يف السوق قبل إمتام العملية 

 .1املالية، وابملخاطر املعنوية اليت تظهر يف حالة عدم متاثل املعلومات يف السوق بعد إمتام العملية املالية
جماالت توظيفها واستخدامها، وذلك و ذلك يساهم التحرير املايل يف تنويع مصادر أموا  البنوك، ابإلضافة إىل 

  .2بفتح جماالت األنشطة املصرفية حيث يصاحب موجة التحرير إعادة النظر يف النظم اإلشرافية كمقررات ابز 

توصل من  لقطاع البنكي اهلنديحو  أثر التحرير املايل على كفاءة ا Santosh kumar dasويف دراسة قام هبا 
، 1990خالهلا، أن القطاع املايل اهلندي عرف حتوال هيكليا كبريا منذ الشروع يف تطبيق سياسة التحرير املايل سنة 

إذ حدثت تغريات على مستوى االقتصاد بصفة عامة والقطاع املايل بصفة خاصة بعد تطبيق سياسة التحرير املايل 
فضت املركزية نتيجة ارتفاع املنافسة كما ارتفعت حصة البنوك اخلاصة واألجنبية من اخنحيث  ،وإزالة القيود

 حققت فوائد.  األصو  البنكية من الودائع والقروض، ابإلضافة إىل أن كل البنوك

                                                 
1R Barry Johnston, Sequencing capital account liberalization, Finance & development, December 1998, 

volume 35, number 4 

 37، الدر اجلامعية للنشر، مصر، ص. العوملة واقتصادايت البنوك، عبد املطلب عبد احلميد2 
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من خال  دراسته إىل أن التحرير املايل أدى إىل ارتفاع كفاءة القطاع املصريف، حيث ارتفعت   يف األخري توصللي
   .1ءة البنوك احمللية اخلاصة بنسبة أكرب مقارنة ابلبنوك العامة واألجنبيةكفا

 معدالت الفائدة احلقيقية  ارتفاع-2
دت عملية تثبيت معدالت الفائدة على القروض والودائع عند مستوايت منخفضة يف ظل ارتفاع لقد أ

، األمر بني معدالت اإلقراض واإليداع معدالت التضخم إىل وجود معدالت فائدة حقيقية سالبة وإىل فارق واسع
الذي أدى إىل إعاقة االدخار وعرقلة كفاءة االستثمار. فيعتقد خرباء صندوق النقد الدويل أن التحرير املايل يؤدي 

يشجع أصحاب الفوائض املالية على إيداع  مماإىل ارتفاع معدالت الفائدة االمسية بقدر أعلى من معد  التضخم 
 لبنوك مقابل الفائدة، مما يسمح ابرتفاع املدخرات املالية احمللية ومن مث توجيهها حنو االستثمار.مدخراهتم لدى ا

أن من مزااي االنفتاح املايل هو أن آليات السوق اليت ترتكز عليها سوف تؤدي إىل معدالت كما يعتقد اآلخر 
املنافسة فيما بينها يف جذب املدخرات  فائدة حقيقية موجبة دون مغاالة، مما سرتفع من ودائع البنوك عن طريق

اليت كانت تتجه بعيدا عن القطاع املايل الرمسي، وهذا األثر سينعكس يف زايدة معدالت االدخار احمللي وابلتايل 
 .2توفري األموا  الالزمة لالستثمار ومن مث ارتفاع إنتاجية االقتصاد ككل

 معدل النمو االقتصادي  ارتفاع-3 
اجملا  للدو  النامية للوصو  إىل األسواق املالية الدولية، وابلتايل إمكانية احلصو   ملايليفتح التحرير ا

زايدة معدالت  إىلكما ميكن أن تؤدي حركة رؤوس األموا  املتزايدة املوارد املالية لتمويل االستثمارات احمللية،  
 يؤدي إىل ارتفاع معدالت النمو االقتصادي. احمللية ممااالستثمار 

ال انه جيب القو  أن أثر التحرير املايل على النمو االقتصادي يعتمد على طبيعة األموا  املتدفقة من وإىل الدولة، إ
فإذا كانت هذه األموا  يف شكل استثمارات طويلة األجل فإهنا ستنعكس ابإلجياب على النمو االقتصادي، أما 

فإهنا سوف تؤدي إىل خلق فقاعات  ،قيق الربح السريعإذا كانت يف شكل استثمارات قصرية األجل هادفة إىل حت
يف أسواق األسهم والسندات والعقارات واليت ينجم عنها عدم استقرار االقتصاد احمللي، ألنه مبجرد خروج هذه 

أسعار الصرف يف الدولة،  راالستثمارات خاصة إذا كانت ضخمة، فسوف حتدث أزمة مالية يتمخض عنها اهنيا
األسواق عملة الوطنية، مما يضعف الثقة هبا داخليا وخارجيا، وجلوء الدولة إىل االقرتاض من وتدهور قيمة ال

 .3، األمر الذي يسبب تراكم الديون مبا يؤثر سلبا على النمو االقتصادياخلارجية
 

                                                 
1Santosh Kumar Das, Financial Liberalization and Banking Sector Efficiency : The Indian Experience, 

Money and Finance Conference, 11 – 12th March 2010, IGIDR, Mumbai  

Availabale at following URL : 

www.igidr.ac.in/.../Financial%20liberalization%20and  

 101 إكرام عبد العزيز، االصالح املايل بني هنج صندوق النقد الدويل واخليار البديل، الطبعة األوىل، بيت احلكمة، بغداد، ص.2 

 39، مرجع سبق ذكره، ص. مجا  خطيبشذا 3 
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خرات يف حتسني االستفادة من املدخرات احمللية بدال من صايف تدفقات املدوقد يساهم حترير حساب رأس املا  
األجنبية، حيث ميكن أن تعمل االستثمارات األجنبية على زايدة املنافسة يف االقتصاد مبا جيعل الشركات احمللية 

   .1أكثر كفاءة

 يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية  املسامهة-4
ة وسوق رأس املا ، يرتبط حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية بصورة مباشرة مبدى تطور اخلدمات املالي

اليت متثل القنوات املالية الرئيسية لتمويل املشاريع اجلديدة ومنو املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت تساهم يف تشغيل 
املايل دورا يف ختفيض نسبة الفقر وذلك من خال  حشد  يؤدي التحريركما يتوقع أن   ثلثي القوى العاملة.

دامات أكثر انتاجية اليت تساهم بدورها يف رفع الدخل ومن مث تقليل نسبة وختصيصها الستخ ،املدخرات املالية
 .2الفقر وحتسني مستوى معيشة األفراد

املؤسسات الدولية كصندوق النقد الدويل بشكل أساسي طرف اجلديدة املدعومة من  االسرتاتيجيةلذلك تقوم 
الذي يسمح بتوفري الشروط املناسبة لتعبئة جيدة  ،واالجتماعية لتحقيق التنمية االقتصادية ،على التحرير املايل

للموارد املالية اليت حيتاجها االقتصاد النامي وتعويض النقص الناجم عن اخنفاض معد  االدخار احمللي، حيث 
أن يكتسب القطاع املايل على املدى الطويل بعد حتريره من القيود أدوات وتقنيات مالية متطورة متكنه من يتوقع 

بدوره يف تعبئة املوارد املالية لتمويل استثمارات جديدة، ومن مث الرفع من كفاءة استثمار األموا  املتوفرة  أن يقوم
  .حنو التنمية االقتصادية إجياابوزايدة حجمها وأشكاهلا وابلتايل الدفع 

إىل انتعاشها وتطورها  يؤدي ،لتسجيل األوراق األجنبية نتيجة التحرر املايل كما أن فتح األسواق املالية احمللية
وزايدة األنشطة اإلنتاجية مما يؤدي إىل تنشيط االقتصاد القومي  ،السريع وزايدة القدرة التنافسية وتوفري السيولة

  .وذلك من خال  زايدة الصادرات وخفض الواردات من السلع واخلدمات ،املؤدية إىل حتسني احلساب اجلاري

 تكلفة التمويل  اخنفاض-5
إىل  املايل، يؤديعديد من اخلرباء أن تدفق املوارد املالية اخلارجية الناجتة من تطبيق سياسة التحرير يعتقد ال

اخنفاض تكلفة التمويل ابلنسبة للقطاعات املختلفة، نتيجة تعدد وتنوع مصادر التمويل والعمل آبلية السوق 
 خنفاض تكلفة التمويل للدو  لتغطية احتياجاهتا.اليت تفرضها هذه السياسة مما مينح ميزة ا ،املتمثلة يف املنافسة

 االحتياطات األجنبية  ارتفاع-6
املتوقع يؤدي التحرير املايل إىل زايدة تدفق العمالت األجنبية إىل الداخل عن طريق االستثمارات األجنبية 

من ايت عالية تكوين مستو  تدفقها إىل الداخل مع بداية التحرير املايل، مما يسمح بزايدة قدرة السلطة النقدية يف
                                                 

1 Ben McLean and Sona Shrestha, International liberalisation and economic growth, Economic Research 

Department Reserve Bank of Australia, January 2002, p.5    
2Philip Arestis, Financial Liberalization and Poverty: Channels of Influence, Working Paper No. 411, The 

Levy Economics Institute, July 2004, p.1  
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االحتياطات الدولية، وهي االحتياطيات اليت عادة ما تكون قد استنزفت يف خدمة الديون اخلارجية ووصوهلا إىل 
مستوايت متدنية قبل عملية التحرير، فيعترب تكوين هذه االحتياطات مبستوايت مالئمة وآمنة أهم عناصر اجلدارة 

 االئتمانية للدولة يف األسواق املالية الدولية.

 التكنولوجيا املتنوعة  لنق-7
بنقل التكنولوجيا  ،املباشرة اليت تعترب إحدى جماالت التحرير املايلتسمح تدفقات االستثمارات األجنبية 

وأبساليب خمتلفة وإكساب األيدي العاملة املهارات واخلربات والفنون اإلدارية، خاصة يف جما  استحداث 
رتونية والبنوك اإللكرتونية، ظام املدفوعات أو استخدام النقود اإللكحديثة سواء ما خيص نخدمات مالية ومصرفية 

 هم مجيعا يف عمليات التمويل وتسوية املدفوعات.لتسا

 القرار التمويلي ترشيد-8
تتيح سياسة التحرير املايل فرصا كثرية ومتنوعة من املعامالت املالية، كما أهنا توفر خيارات وبدائل ميكن 

ا من أجل ترشيد القرار التمويلي، كونه يتيح التعامل مع أسواق متنوعة وواسعة النطاق حتقق املفاضلة فيما بينه
 مزااي كبرية لطاليب التمويل.

 الوصول إىل مصادر التمويل  سهولة-9
لوصو  إىل األسواق املالية بسهولة ويسر للحصو  على األموا  لسد و  ابإن التحرير املايل يسمح للد

لية احمللية. ففي دو  شرق آسيا أدى التدفق املايل الناتج من األسواق املالية ولغاية حدوث األزمة فجوة املوارد املا
 .%30 لالدخاراحمللي الذي يقارب فيها املعد  احمللي  االدخارنقص  بتعويض 1997اآلسيوية 

 من زايدة املديونية احلد-10
اصة األجنبية وتعبئة املدخرات احمللية، كما اخليساهم التحرير املايل يف جذب املزيد من رؤوس األموا  

من خال  االعتماد على مصادر متويل  تسمح تدفق االستثمارات األجنبية املباشرة املتنوعة وبتوزيع أفضل للمخاطر
أخرى بد  من القروض املصرفية وابلتايل احلد من ارتفاع املديونية اخلارجية وأعبائها اليت أثقلت كاهل اقتصادايت 

 .1دان الناميةالبل

 

 

 
                                                 

 62-61حسن كرمي محزة، مرجع سبق ذكره، ص.1 
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 من هروب رؤوس األموال الوطنية إىل اخلارج احلد-11

تؤدي إىل جذب رؤوس  ،كما تساهم إجراءات التحرير املايل يف خلق بيئة حمفزة لنشاط القطاع اخلاص
 يعطياألموا  اليت حيتفظ هبا املقيمون يف اخلارج هذا من جهة، ومن جهة أخرى إن وجود بنوك أجنبية قوية حمليا 

  .1مما يساهم يف احلد من هروب رؤوس األموا  ،شعورا ابألمان والثقة لدى املستثمرين يف االقتصاد احمللي
إبمجاع العديد من الكتاب فرغم النتائج اإلجيابية واملكاسب اليت قد تتحقق نتيجة تطبيق سياسة التحرير املايل 

 ، حناو  التطرق هلا يف املطلب املوايل.خاطرملاسلبيات و ال، إال أهنا ال ختلو من والباحثني االقتصاديني

 المخاطر المتوقعة من تحرير القطاع الماليالمطلب الثاني: 
 :جندومن بني املخاطر اليت قد تنجم عن تطبيق سياسة التحرير املايل 

 استقرار االقتصاد الكلي  زعزعة-1
نتيجة  ،لعديد من الدو  الناميةأسهمت سياسة التحرير املايل يف حدوث اضطراابت وأزمات مالية يف ا

تدفق االستثمارات قصرية األجل أو ما يعرف ابألموا  الساخنة، وهي رؤوس األموا  تنتقل من مركز مايل إىل آخر 
 . 2ومن عملة إىل أخرى ألغراض املضاربة، لالستفادة من فروق معدالت الفوائد واقتناص أرابح سريعة

تد  على اجتاه أسعار الفائدة إىل  خرجت منه مبجرد ظهور أي مؤشرات وتعود إىل موطنها األصلي بسرعة اليت
يف األجل القصري بدرجة عالية من احلساسية تتميز  فهي، أو اجتاه أسعار الصرف للتغري يف غري صاحلها ،االخنفاض

عرض تلك يمما وتتأثر ابلعوامل النفسية والشائعات والتصرحيات، وهذا ما جيعل حركتها سريعة بني األسواق 
 .3األسواق إىل اختال  مفاجئ

هلا آاثرا سلبية على االقتصاد، إذ أن تدفقها إىل  مثل هذه التدفقات املالية املتسمة بقصر آجاهلا وسرعة حركتهاف
ينجم عنه ارتفاع حجم السيولة يف السوق احمللي ومن مث توسع العرض النقدي، مما يتولد عنه زايدة يف  الداخل

وتسارع يف معدالت التضخم، وهذا من شأنه يؤدي إىل ارتفاع أسعار العملة احمللية أو  ب الكليحجم الطل
اخنفاض أسعار الفائدة أو كليهما، فينتج عن هذا االختال  عرقلة يف اإلصالحات وتدهور يف القدرة التنافسية 

   للدولة وتفاقم حالة عدم االستقرار الكلي. 
لكن استمرا هذا  من ارتفاع أسعار الفائدة، ةق يف بداية التحرير لالستفادمن االستثمار يتدف كما أن هذا النوع

التدفق يؤدي إىل اخنفاض أسعار الفائدة مما ينتج عنه هروب رؤوس األموا  إىل اخلارج خملفة بذلك اضطراابت 
 .4واختال  يف االقتصاد

                                                 

 216سعيدي فاطمة زهراء، مرجع سبق ذكره، ص.1 
 91 ، ص.1997 لقاهرة، مصر،دار غريب للنشر والتوزيع، ا ، الطبعة األوىل،النقود الدولية وعمليات الصرف األجنيبمدحت صادق، 2 
 63حسن كرمي محزة، مرجع سبق ذكره، ص.3 
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 تراكم األموال خماطر-2
تراكمات رأس املا  يف الدو   ترتفعفئ لألموا ، إذ سياسة التحرير املايل إىل توزيع غري متكا تؤدي

هجرة لألموا  وهذا نتيجة لضعف فعاليتها  تشهداملتقدمة أو لدى أفراد معنيني، على حساب الدو  الفقرية اليت 
من تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة أما الدو   %70.7االقتصادية، فقد عرفت الدو  املتقدمة ما يقدر بـ 

 .20021وهذا يف سنة  %23مية اجتهت إليها حوايل النا

 تعرض اجلهاز املصريف احمللي لألزمات  خماطر-3
خال   ،اليت قد يتعرض هلا اجلهاز املصريف يل يكمن يف األزمات القويةاإن أحد أكرب خماطر التحرير امل

 :2دة منهاوبطرق ع عملية التحرير املايل الداخلي أو اخلارجي أو بعد إمتام هذه العملية
املتعلقة أبسعار الفائدة على القروض وإلغاء االئتمان املوجه، قد يدفع املصارف إىل منح قروض  طإلغاء الضواب -

أكثر خماطرة وهذا حبثا عن أعلى عائد، مثلما حدث يف تيلندا حيث قامت إبلغاء القيود املفروضة على  يعر املش
 روض املمنوحة هلذا القطاع، غري أن كثري من تلك القروض مل تسدد.فنتج عنه ارتفاع يف حجم القالقطاع العقاري، 

كثريا ما يؤدي التحرير املايل إىل تقلبات يف أسعار الفائدة وأسعار األصو  وتدفقات يف رؤوس األموا  فتواجه -
و  مبوجبه املصارف نوعني من املخاطر، خماطر السيولة نتيجة اخنفاض أسعار األصو  وعجزها على بيع األص

على الثقة ابألسعار املتوقعة، وخماطر االئتمان بسبب أتثري ارتفاع التقلب يف األسواق املالية وأسواق األصو  
 االئتمانية للمقرتضني.

اليت تنجم عنها قيام املصارف احمللية إبقراض  ،ميكن أن يؤدي دخو  شركات أجنبية إىل ارتفاع حدة املنافسة -
 أعلى عائد، خاصة إذا كانت املصارف األجنبية تنتقي أفضل االئتماانت.مشاريع أكثر خماطرة حبثا عن 

إن انفتاح البلد أمام التدفقات املالية اخلارجية خاصة قصرية األجل واملتميزة بطابع دوري، ميكن أن يتعرض البلد  -
ر وتتولد مبوجبها أو العكس، خملفة بذلك حالة من عدم االستقرااملستفيد إىل ارتفاع مفاجئ يف رؤوس األموا  

 .1998 – 1997أزمات ولعل أبرز مثا  على ذلك أزمة آسيا 

آخر والذي يسمى بعدوى األزمات، لد  بكما قد يزداد احتما  حدوث أزمة مالية حملية إذا كانت هناك أزمة يف-
ملكسيك عام نتيجة ارتفاع معدالت الفائدة الدولية أو تغري أسعار الصرف بني العمالت الرئيسية مثل: أزمة ا

الو م أ، كما كان ارتفاع قيمة الدوالر األمريكي مقابل الني  نتيجة تغريات أسعار الفائدة يفاليت حدثت  1994
أحد العوامل اليت أدت إىل ضعف أداء صادرات بلدان شرقي آسيا مما ساهم  1996و 1995اليباين خال  عامي 

 .1997يف حدوث أزمات مالية عام 

                                                 

 46حسن كرمي محزة، مرجع سبق ذكره، ص.1 
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الدراسات التطبيقية أن هناك عالقة بني التحرير املايل واألزمات، حيث توصل  فقد أكدت العديد من
Detragiache من األزمات البنكية  %78أن التحرير املايل عامل حمدد يف وقوع األزمات، إذ أن  1999 يف سنة

من  1996يف سنة  Kaminshy و  Reinhartمناليت حدثت كانت خال  فرتة التحرير املايل، كما توصل كال 
خال  دراسة تطبيقية أن التحرير املايل وارتفاع حجم تدفقات رؤوس األموا  األجنبية سامهت وبشكل كبري يف 
املراحل األوىل من انفجار األزمات.ولقد حدث ذلك يف العديد من الدو  وعلى حنو واضح يف بنوك الشيلي 

 .1على إتباع موجة جديدة من أتميم البنوك وبنوك بعض دو  أمريكا الالتينية فوجدت تلك الدو  نفسها ملزمة
وتتميز األزمات بسرعة االنتشار بني املؤسسات املالية حني وقوعها وهذا ألن التحرير املايل جيعل من األسواق 

 املالية يف حالة تكامل وتباد  حر. 

 تفاقم املديونية  خماطر-4
خلارجية للدو  النامية ابلعمالت األجنبية، وهذا سياسة التحرير املايل إىل تفاقم املديونية ا ميكن أن تؤدي

إىل متويل عجز احلساب اجلاري بفائض ميزان  تؤديانطالقا من أن تدفقات رؤوس األموا  األجنبية قصرية األجل 
 . 2رأس املا  قصري األجل، الذي هو عرضة لتغيري اجتاهه يف أية حلظة وخبروجه فجأة يدخل البلد يف مديونية

بنوك الغربية وابلتعاون مع بيوت السمسرة املختصة إىل حتويل الديون اخلارجية للبلدان النامية إىل كما عمدت ال
جيعل تلك  شأهنا يف ذلك شأن أية أداة مالية أخرى، األمر الذي ةأوراق مالية متداولة يف األسواق املالية العاملي

اليت حتدث يف األسواق املالية واليت قد تعرضها إىل  البلدان عرضة إىل حالة عدم التأكد من ديوهنا نتيجة التقلبات
  .3ارتفاع مديونيتها

 هروب األموال الوطنية  خماطر-5
عن تطبيق سياسة التحرير املايل يف الدو  النامية هو تدويل مدخراهتا الوطنية،  جنتقد تمن املخاطر اليت 

يف العقارات،  )االستثمار خمتلفةثمارية أي استخدام جزء من املدخرات احمللية خارج حدودها وأبشكا  است
 ........اخل(املباشرة.، االستثمارات األجنبية ةاإليداعات يف البنوك اخلارجي

ففي الوقت الذي تشجع فيه هذه الدو  على فتح أبواهبا لالستثمار األجنيب من خال  تقدمي كل اإلعفاءات 
مقدرة دولة ما يف جذب على  ذلك أثر ممار يف اخلارج واحلوافز، فقد مسحت خبروج مدخراهتا احمللية لالستثما

استثمار رؤوس أموا  خارجية، ولقد جتلى ذلك بطرح املدخرات الوطنية اليت انسابت للخارج من إمجايل 
 االستثمارات األجنبية اخلارجية.

                                                 
1 Jude c. eggoh, Croissance économique et développement financier : éléments d’analyse théorique et 

empirique, thèse de doctorat pas publié, université d’Orléans, France, 2009, p.55 

مركز دراسات ، جملة حبوث اقتصادية عربية، 2009-1990قتصادي، دراسة حالة اجلزائر خالل الفرتة أثر االنفتاح املايل على النمو االطيبة عبد العزيز، 2 
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ال أن إجراءات التحرير وعلى الرغم من أن هذه الظاهرة قدمية يف الدو  النامية وتتعدد أسباهبا وتتنوع أشكاهلا، إ
وعلى قدرة البلد على  ،املايل أدت إىل استفحا  هذه الظاهرة وما جنم عنها من آاثر سلبية على ميزان املدفوعات

االستثمار وخدمة ديوهنا اخلارجية وعلى التدفق الصايف لرؤوس األموا  األجنبية، إذ بلغت األموا  اهلاربة للخارج 
إضافة إىل دو  متثل فيها األموا  الوطنية املستثمرة يف اخلارج نسب  ،ر دوالرمليا 800-600يف بعض الدو  

  .1اخلارجية من إمجايل ديوهنا %90  – %50ترتاوح بني 

 مستوى السيادة الوطنية يف جمايل السياسة النقدية واملالية  تراجع-6
  خاصة ،موا  قصرية األجمن املتوقع أن يؤدي تطبيق سياسة التحرير املايل وتصاعد تدفقات رؤوس األ

 .2الفجائية منها إىل تراجع يف مستوى السيادة الوطنية يف جمايل السياسة النقدية واملالية
على السياسة النقدية يتجلى من خال  فقدان السلطات النقدية قدرهتا يف السيطرة فتأثري سياسة التحرير املايل 

ر تقلبا والطلب على النقود احمللي أكثر حساسية لفروق على الكتلة النقدية، حيث يصبح العرض النقدي أكث
 .3معدالت الفائدة الدولية، وذلك الرتباط معدالت الفائدة احمللية خاصة قصرية األجل مبعدالت الفائدة العاملية

أن  ميكن ،وعليه فإن حماولة البنك املركزي حتديد معدالت الفائدة أو أسعار الصرف ال تتفق مع مثيلتها يف اخلارج
يؤدي إىل تدفقات كبرية لداخل الدولة أو خلارجها من رؤوس األموا  قصرية األجل، وهذا ما حيد من قدرة الدولة 

مقيدة حبجم حركة على استخدام السياسة النقدية وسعر الصرف لتحقيق أهداف االقتصاد الكلي، إذ تصبح 
 .4رؤوس األموا  منها وإليها

، كن لصانعي السياسة النقدية اجلمع يف آن واحد بني أسعار الصرف الثابتةفإنه ال ميوحسب التجارب السابقة 
، زايدة معد  الفائدة احمللي قصري األجل بفارق كبري نسبيا عن مستواه العاملي.كما أنه يف حرية حركة رأس املا 

الفائدة،  ظل حرية تدفق رؤوس األموا  تصبح أدوات السياسة النقدية املباشرة ) تسقيف القروض، معدالت
مرتفعة وتفرض  توجيه القروض إىل قطاعات حمددة( أقل فعالية وحتمل البنوك تكاليفارتفاع االحتياطي اإلجباري، 

عليها قيود إدارية، األمر الذي يقتضي التخلي عنها واالعتماد على األدوات غري مباشرة املعتمدة على آليات 
     .5......السوق مثل عمليات السوق املفتوح، سعر اخلصم

                                                 

لمي الرابع الرايدة واإلبداع، جامعة فيالدلفيا، كلية العلوم اإلدارية واملالية، ، املؤمتر الععوملة األسواق املالية وأثرها على تنمية الدول الناميةأمحد منري النجار، 1 
 28األردن، ص. 

 131، ص.2006، جوان 25، جملة العلوم اإلنسانية، جامعة منتوري، قسنطينة، العددالعوملة وأتثريها على اجلهاز املصريفعطيوي قارة علي مسرية، 2 
3 Barry johanston, Sequencing capital account liberalization, finance & development, Volume 35, Number4 

December, 1998, p.22 

Available at the folloing URL : 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/1998/12/pdf/johnston.pdf 
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، فإنه بتطبيق سياسة التحرير املايل يصبح إبمكان املستثمرين استثمار أمواهلم يف أي أما يف جما  السياسة املالية
حيث تتجه الشركات وكبار املستثمرين مكان تبعا للعائد املتوقع، ويرتبط االستثمار ابالعتبارات الضريبية 

  دالت الضرائب على الدخو  واألرابح، ونتيجة لذلك تلجأ الدو   ابستثماراهتم إىل الدو  اليت تنخفض فيها مع
ختفيض معدالت الضرائب كوسيلة جلذب االستثمارات األجنبية، مما ينعكس على حصيلة موارد الدولة  إىل

 . 1فاعلية السياسة املالية يف حتقيق أهدافهاابالخنفاض، واخنفاض 

 دخول األموال القذرة )غسيل األموال( خماطر-7
تتعرض الدولة يف ظل سياسة التحرير املايل إىل دخو  األموا  القذرة )غسيل األموا ( وذلك من خال  
إلغاء الرقابة على الصرف، حرية دخو  وخروج األموا  عرب احلدود الوطنية وانفتاح السوق املايل أمام املستثمرين 

 األجانب.
املخدرات، جتارة األسلحة  )جتارة منغري مشروعة ويقصد بغسيل األموا  عملية تراكم الثروات من أنشطة 

احملظورة، االختالسات، األموا  الناجتة عن الفساد اإلداري والسياسي......اخل( وحماولة إخفاء مصدرها األصلي 
لكي تظهر  ،اإلجرامي، وإدخاهلا للنظام املصريف والسوق املايل من خال  استثمارها مؤقتا يف بعض األدوات املالية

 .   2ا انبعة من مصادر شرعيةأهن
وتتسم عمليات غسيل األموا  بسرعة االنتشار اجلغرايف يف ظل سياسة التحرير املايل، إذ بلغ حجم غسيل األموا  

من الناتج احمللي اإلمجايل، ومتارس هذه األنشطة غري  %2مليار دوالر وهو ما يعاد   500يف العامل سنواي حوايل 
 .3ى ابالقتصاد اخلفيالشرعية من خال  ما يسم

شكل كبري غري املشروعة يف عدد حمدود من الدو ، أصبحت تنتشر جغرافيا بفبعدما كانت تتمركز هذه األنشطة 
لتضم عدد كبري من الدو ، حيث مل تعد هذه العمليات تقتصر على الدو  الرأمسالية املتقدمة بل امتدت لتشمل 

أن تناميها بشكل كبري يف النظام املايل واملصريف العاملي وقدرها حبث يف ذلك  تقارير أفادتدو  انمية، ولقد 
 1500-600من الناتج العاملي ومثلت حصة  % 6 – 5حبوايل  1996يف عام  FMIصندوق النقد الدويل 

 .4مليار دوالر
 :5ومتر عمليات غسيل األموا  بثالثة مراحل

                                                 

 21ص.، عبد املطلب عبد احلميد، مرجع سبق ذكره1 

  61-60، ص. 2003، جمموعة النيل العربية، القاهرة، الطبعة األوىل، غسيل األموال الظاهرة األسباب العالجحمسن أمحد اخلضريي، 2 
، جامعة حسيبة بن بوعلي، 3، جملة اقتصادايت مشا  افريقيا، العددوليةالعوملة وآاثرها االقتصادية على املصارف، نظرة مشعبد املنعم حممد الطيب محد النيل، 3 

  18، ص.2005الشلف، ديسمرب
 64حسن كرمي محزة، مرجع سبق ذكره، ص. 4 
 -151ص. ،2003، عامل الكتب، القاهرة، الطبعة األوىل، القطاع املصريف واالقتصاد الوطين القطاع املصريف وغسيل األموالصالح الدين حسن السيسي، 5 

152. 
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امجة عن أعما  غري مشروعة يف مصارف أو مؤسسات (: يتم فيها توظيف األموا  الن)التوظيف مرحلة اإليداع -
 ادخار حملية أو خارجية، أو شراء أسهم وغريها....... 

(: ويقوم فيها أصحاب هذه األموا  إبجراء العديد من العمليات املصرفية واملالية املعقدة )التمويه مرحلة التعتيم -
 هبدف إخفاء مصدرها.

اندماج األموا  غري املشروعة يف النظام املايل الشرعي واختالطها ابألموا  )الدمج(: ويتم فيها مرحلة التكامل -
 لتبدو مثلها متاما من خال  ضخ هذه األموا  مرة أخرى يف االقتصاد كأموا  مشروعة. ،املشروعة

لضخ من خال  تقدمي التسهيالت الالزمة  ،كثريا ما يظهر اجلهاز املصريف طرفا مشاركا يف عمليات غسيل األموا و 
ظل املنافسة  طاملا حتقق له أرابح طائلة السيما يف ،األموا  املشبوهة يف االقتصاد القومي دون مراعاة مشروعيتها

 .1العاملية وسهولة نقل هذه األموا  من دولة إىل أخرى
م من وتكمن خطورة هذه الظاهرة يف آاثرها املدمرة لالقتصاد املتلقي هلا، إذ تؤدي إىل ارتفاع معدالت التضخ

الذي ينعكس على الطلب االستهالكي ابالرتفاع  ، األمرخال  حصو  أصحاب هذه األموا  على دخو  كبرية
األسعار، كما تؤثر هذه األموا  دون أن يقابلها زايدة يف إنتاج السلع واخلدمات يف اجملتمع مما يؤدي إىل ارتفاع 

بسبب ارتباط هذه العمليات بتهريب األموا  للخارج  ، مصدر األمواأتثري سليب على قيمة العملة الوطنية للدولة 
هذا يعين ارتفاع الطلب على العمالت األجنبية واخنفاضه والذي يتطلب حتويل هذه األموا  إىل عمالت أجنبية، و 

كما ينتج عن هذه العملية زايدة يف   مما ينعكس على العملة ابخنفاض قيمتها وتدهورها، ،على العملة احمللية
على فاعلية السياسة النقدية، ابإلضافة إىل أن ممارسة مثل هذه األنشطة يؤثر ض النقدي غري الرمسي الذي املعرو 

 . 2غري املشروعة ينجم عنها إفالس البنوك نتيجة السحب املفاجئ لألموا  اليت مت غسلها دون سابق إنذار
ملخاطر اليت قد تفرزها، فقد لقيت مساندة والمكاسب املتعددة اليت قد تنجم عن سياسة التحرير املايل ونتيجة ل

وموافقة من قبل العديد من االقتصاديني كما أهنا مل ختلو من االنتقاد من طرف آخرين حو  نقائصها وسلبياهتا 
 وهذا ما سنحاو  التطرق إليه يف املطلب املوايل. 

 

 : سياسة التحرير المالي بين المساندة واالنتقادالمطلب الثالث
و   Mackinnonإلقاء الضوء على أهم األعما  اليت ساندت أفكار  طلبمستوى هذا امل حناو  على

Shaw،   يف توفري اخليارات والبدائل التمويلية  ، ودوره الفعا من القيود والعراقيلحترير القطاع املايل  أمهيةحو
دات اليت تعرضت هلا نظرية كما نتطرق إىل أهم االنتقاالالزمة لالقتصاد وحتسني معدالت النمو االقتصادي،  

 . التحرير املايل
                                                 

، امللتقى الوطين األو  املنظومة املصرفية اجلزائرية والتحوالت االقتصادية واقع وحتدايت، الصناعة املصرفية والتحوالت العامليةوصاف سعيدي، وصاف عتيقة، 1 
 304، ص.2004ديسمري  15-14جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، يومي 

، دراسة تطبيقية على املصارف العاملة يف فلسطني، جملة اجلامعة فية ملكافحة عمليات غسيل األموال وسبل تطويرهااالسرتاتيجيات املصر عبد هللا شاهني، 2 
 656، ص.2009، فلسطني، 2، العدد17اإلسالمية، اجمللد
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 : Shawو  Mackinnon عمالاملساندة أل األعمال-1
من قبل العديد من الباحثني،  وأتييدا استجابة Shawو Mackinnonلقد لقيت النماذج األولية لـ 

 هذه السياسة  االقتصاديني أن، حيث أمجع هؤالء (Stanford School)وخاصة من قبل أنصار مدرسة ستانفورد 
 :1هبدف تطويرها نذكر منهموإثراء التحليل لتعمق فيها تدعم اجيابيا النمو االقتصادي يف الدو  النامية، وقاموا اب

Kapur - (1976) : ماكينون وشاو، وذلك بوضع أعماله يف  حتليلتكملة كان من األوائل الذين سامهوا يف
تكون أفضل من تقليص  ،على الودائع االمسية ت الفائدةمنوذج ديناميكي استخلص من خالله أن رفع معدال

 معد  منو الكتلة النقدية، حيث تسمح هذه النتيجة ببلوغ هدفني يف نفس الوقت: تقليص معدالت التضخم 
 اخنفاض الطلب على النقود(، الرفع من حجم االدخار. )نتيجة

Galbis - (1977) : ج تضمن قطاعنيقام هذا الكاتب من خال  أعماله ببناء منوذ: 
لتمويل كل  ،ويتم االعتماد على التمويل الذايتقطاع تقليدي يكون العائد على رأس املا  اثبت وضعيف األو  

بينما الثاين قطاع حديث يكون فيه العائد على رأس املا  اثبت  االستثمارات حبيث ال وجود للقرض البنكي،
 ر والقروض البنكية.ومرتفع ومتويل االستثمارات يكون عن طريق االدخا

وتوصل من خال  منوذجه إىل أن التحرير املايل )ارتفاع معدالت الفائدة احلقيقية على الودائع( يؤدي إىل ارتفاع 
 كما تسمح بنقل االدخار من القطاع التقليدي إىل القطاع احلديث.  ،اإلنتاجية املتوسطة لالستثمار

Vogel et Buser -(1976)  : أبخذ اثنية فرضية تكامل النقود / رأس املا  لـ هاذين الكاتبنيقاما Mackinnon 
ودجمها يف منوذج حتليل اخلطر / العائد، مع تقدمي أصل اثلث املتمثل يف املخزون النهائي من السلع أو نصف 

 النهائي.
املعد  االمسي  )مثل الفرق بنيعلى النقود  يفإذا اعترب كال من ماكينون وشاو أن الكبح املايل مثل العائد احلقيق

الكبح املايل ابخلطر  Buser (1976)و Vogel، فقد وصف كال من معدومللودائع والتضخم( أي أن العائد 
واملتعلق هبذا العائد، أي املخاطر املتعلقة مبعدالت الفائدة االمسية على الودائع أو ابرتفاع معدالت املتزايد 

 التضخم.
 فحسبهما أيخذ التحرير املايل شكلني:

 اجلنوبية كمثا  على ذلك؛للنقود وأخذ كوراي  يارتفاع العائد احلقيق -
 استقرار مستوى العائد احلقيقي، اخنفاض اخلطر املتعلق حبيازة النقود وأخذ جتربة الربازيل. -

والذي  ،اعترب أن التحرير املايل يتمثل يف ارتفاع العائد احلقيقي على النقود Buserو Vogelوهكذا جند كال من 
التضخم، مبعىن آخر أن التحرير املايل حسب وصفاه ابلفرق بني معدالت الفائدة االمسية على الودائع ومعدالت 

                                                 
1 Baptiste Venet, op. cit, p.92-93 

 



 .من سياسة الكبح إىل ضرورة التحرير القطاع املايل ......................................................الثاينالفصل 

115 

 

أي ارتفاع معدالت الفائدة  ،هذين الكاتبني هو ارتفاع الفرق بني معدالت الفائدة االمسية ومعدالت التضخم
 احلقيقية مع استقراره عند املستوايت املوجبة.

Matheison – (1979) :التحرير املايل يف ظل اقتصاد مفتوح، وتقوم فكرته  منوذج قام هذا الكاتب ببناء
ة عن التحرير املايل، فحسب األساسية على األخذ بعني االعتبار التغريات احملتملة ألسعار الصرف احلقيقية النامج

Matheison  ن أن تؤدي إىل دخو  تدفقات كبرية إزالة الكبح املايل ميك بعدفإن ارتفاع معدالت الفائدة احلقيقية
من رؤوس األموا ، هذه األخرية انجتة بشكل كبري عن سلوك املؤسسات احمللية، فالتحرير املايل الذي يرفع من 

يؤدي ميكن أن هذه املؤسسات لالقرتاض من البلدان اخلارجية، وابلتايل تكلفة القروض بشكل كبري ميكن أن يدفع 
إىل رفع ( 70أو الشيلي يف سنوات  60) مثل كوراي اجلنوبية يف سنوات  الية الضخمةدخو  هذه التدفقات الرأمس
 من الضغوطات التضخمية.

ويف إطار نظام سعر الصرف الثابت حيقق ميزان املدفوعات فائض نتيجة تدفقات رؤوس األموا ، ويؤدي إىل 
التضخم، هذا االرتفاع يف األسعار خيفض  ارتفاع يف العرض النقدي بصورة آلية مما ينجم عنه ارتفاع يف معدالت

  من مستوى معدالت الفائدة احلقيقية والذي ميكن أن يدفع معدالت الفائدة االمسية لالرتفاع من جديد.   
ختفيض كبري للعملة خال  تطبيق سياسة التحرير املايل، هذا  Matheisonوألجل تفادي هذا املشكل اقرتح 

 بؤدي إىل التقليل من مدخالت رؤوس األموا  ومن مث التقليل من االرتفاع غري املرغو التخفيض يف العملة احمللية ي
 الفائدة. تفيه ملعدال

N. Roubini et X Sala-i-Martin -(1992):  احلديثة اليت قامت إبثراء أعما  ماكينون يعترب من النماذج
)يف ظل سياسة الكبح املايل( على ق املالية سوالألوشاو، يهدف منوذجهما إىل دراسة نتائج االختالالت اخلارجية 
 النمو يف املدى الطويل ويستند منوذجهما على الفرضيات التالية:

التطور املايل )املعرف ابخنفاض تكلفة حتويل األصل غري سائل إىل أصل سائل( حيسن من النمو االقتصادي  -
 عنه. تولدةاملعلى املدى الطويل بفضل ارتفاع اإلنتاجية احلدية لالستثمار 

ميكن أن ترى احلكومات من سياسة الكبح املايل األداة األفضل يف احلصو  على املوارد لتغطية احتياجاهتا،  -
 هلذا تكون هلا املنفعة يف منع تطور القطاع املايل الذي جيعل من الصعب حتصيل الضرائب. 

 ا ما يفسر الفروقات يف التطور بني خمتلف الدو .فتوصل هاذين الكاتبني إىل الكبح املايل مينع التطور املايل، وهذ
، أي مبساندة هؤالء االقتصاديني وهكذا خلص فكر ماكينون وشاو إىل التأكيد على الصفة السلبية للكبح املايل

اليت  ،أن تطبيق معدالت الفائدة االمسية احملددة إداراي والرفع من االحتياطي اإلجباري وإتباع سياسة نقدية توسعية
 دي إىل ارتفاع معدالت التضخم، تؤدي كلها إىل التأثري السليب على النمو االقتصادي.تؤ 

 ويف مقابل ذلك فإن تطبيق سياسة التحرير املايل تسمح بتحقيق التطور املايل وتسريع من وترية التطور االقتصادي.
االقتصاديني، واليت أكدت  ورغم هذه األعما  والدراسات املساندة ألعما  ماكينون وشاو من قبل العديد من

رفع حجم املدخرات املالية ومتويل على مدى سلبيات الكبح املايل واتفقت على ضرورة حترير األنظمة املالية هبدف 
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املشاريع االستثمارية الدافعة لعجلة النمو، إال أهنا مل ختلو من االنتقادات من طرف كتاب واقتصاديني آخرين حو  
 نظرية التحرير املايل وفيما يلي حناو  التطرق إىل أهم االنتقادات. األسس اليت قامت عليها

 Mackinnon and Shaw االنتقادات املوجهة لتحليل-2

يف شكله األو  العديد من االنتقادات خاصة من طرف الكينزيني  Mackinnon and Shawلقي حتليل 
حو  املبادئ اليت  ،(the new structuralists) وأنصار مدرسة اهليكليني اجلدد (the post keynesians)اجلدد 

 Stiglitz and Weiss  (1981)  ،Taylor (1983) ، (1983)Vanتقوم عليها نظرية التحرير املايل ومن بني هؤالء

Winjbergen ،Show (1986) ، (1988) Fry ، 
 (1991) Burkett and Dutt .وآخرون 

 ومتثلت أهم االنتقادات فيما يلي:
 معدالت الفائدة على االدخار واالستثمار: الرتفاعاألثر اإلجيايب  افرتاض-2-1

إىل انتقادات حو  واحدة من املبادئ األساسية اليت يقوم عليها  Mackinnon and Shawتعرض حتليل 
 ،وهي االفرتاض القائم أبن هناك عالقة اجيابية بني معدالت الفائدة احلقيقية واالدخار واالستثمار ،هذا التحليل

 ، حيث اعترب الكينزينياالقتصادي ابالرتفاع  نتيجة تطبيق سياسة التحرير املايل مما ينعكس على معدالت النمو
من  البنكي دون أن يكون على االدخار والعرض ،سليب على الطلب الكلي الفعا اجلدد أن أثر التحرير املايل 

وميثل تسرب يف مضاعف االستثمار و الدخل حسب نظرهم يرتبط مبتغري أساسي ه االدخارالقروض، وذلك ألن 
ن هذا األخري يرتبط ابلطلب أل، وهو ما يعين أن زايدة حجم االدخار ينتج عنه اخنفاض يف حجم االستثمار، و 

 .1ارتفاع حجم االدخار ينخفض مبوجبه الطلب الكلي الفعا  أي أن، الكلي الفعا 
على الودائع يؤدي i)(معدالت الفائدة ارتفاعأن   Dutt(1991) Burkett and فحسب أحد أنصار هذه املدرسة 

 ابالخنفاض ويعودينعكس على الطلب الكلي الفعا   مماوالعرض البنكي من القروض  االدخارحجم  ارتفاعإىل 
ومن مث ينجم عنه اخنفاض االستثمار ف القروض،أي ارتفاع معدالت الفوائد على تكلفة االقرتاض  الرتفاعذلك 

 .تدين األرابح واخنفاض معدالت النمو االقتصادي 
يرتبط بعالقة عكسية مبعدالت الفائدة وهذا على عكس ما افرتضه حسب الكينزيني اجلدد  ومنه فإن االستثمار
 .2حتليل ماكينون وشاو

 Burkett and كما أضاف  وأن األخذ ابلفرضية اليت تبناها يؤدي التحرير املايل تقريبا إىل إبطاء النمو االقتصادي. 

Dutt  أنه حىت وإن كان هناك أتثري اجيايب للتحرير املايل على االدخار يف الدو  النامية، فإن هذا االدخار سيوجه
                                                 

1Audrey Chauchane Verdier, Libéralisation financiére et croissance economique, le cas de l’Afrique 

Subsaharienne, l’Harmatan, Paris, France, 2001, p.102 
2Abayoumi A. Alawode, Financial reforms in developing countries, Thirty years of theory, Evidence and 

lessons, Africa region, the world bank, Washington, March 2003, p.12 

Available at the folloing URL : 

info.worldbank.org/etools/docs/.../finreforms.pdf 
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السلع  والستريادكالعقارات، وكذلك للمضاربة يف أسواق األسهم إن وجدت   إنتاجيةلتمويل استثمارات غري 
 من، وهذا راجع لعدم كفاءة األسواق املالية للدو  النامية.الث والباهظةاالستهالكية الكمالية 

 األخذ بعني االعتبار عدم كفاءة األسواق املالية يف الدول النامية ومشكلة عدم تناظر املعلومات عدم-2-2
وجود  أن ال ،االنتقادات وكان ذلك حو  االفرتاض القائم نظرية التحرير املايل لنوع آخر منتعرضت 

تقييد وأن تمان يف سوق القروض التنافسي مادامت معدالت الفائدة حمددة عند مستوايهتا التوازنية، لتقييد االئ
     يف آليات توزيع القروض وتوجيهها.االئتمان اليظهر إال بتدخل الدولة 

اءة وهذا لعدم كف ،من الكتاب األوائل الذين رفضوا هذا االفرتاض Stiglitz and Weiss  (1981)كل من   ويعترب
يف الدو  النامية ومعاانهتا من مشكلة عدم تناظر املعلومات بني املقرض واملقرتض، ابإلضافة إىل  األسواق املالية

لفشل نظرية التحرير  تدعواعتربوها  كلها أسباب  ،غياب الرقابة اإلشراف املالئم على العمليات املالية واملصرفية
  على العوائد تنخفض ابرتفاع معدالت الفائدة، وهذا من منطلق أنه ذلك أن توقع البنوك يف احلصو  نياملايل مثبت

حيث يتم متويل  بني الطلب والعرض البنكي من القروض،ال توجد آليات ميكن االعتماد عليها يف بناء مساواة 
على عمالء القدرة اطرة واليت يتوقع أن تكون هلا عوائد مرتفعة فريتفع مبوجبها احتما  عدم االستثمارات األكثر خم

 حسب رأييبقى القرض دائما مقيدا  هلذاومن مث تعرض البنوك إىل خماطر قد تصل إىل حد اإلفالس،  التسديد،

Stiglitz and Weiss  األسواق املالية يف الدو  النامية غري كفؤة  طاملا أن ،حىت يف أسواق تسودها املنافسة التامة
 .1قرتضنياملعلومات بني املقرضني وامل نقصوتعاين من 

كذلك أن األسواق املالية يف الدو  النامية تعاين من مشكلة عدم تناظر  (1986-1990) يف Choكما أكد 
نح مل البنوك واملؤسسات املالية أمام زواجاحل أحد قد متثل، توفرها ابلكم الكايف عن املقرتضني وعدم املعلومات

  .وذات خماطر مرتفعة ات جديدةاالئتمان لتمويل استثمار  وأحد القيود يف سوق ،القروض
تعاين من مشكلة أهنا أن تطبيق سياسة التحرير املايل ال حتقق نتائج اجيابية يف الدو  النامية طاملا  Choاعترب  فقد

 .2عدم تناظر املعلومات
)(يف منوذجه تشكيل معد  فائدة أمثل Stiglitz and Weiss وكنتيجة لذلك فقد اقرتح i تكون أدىن من 

)(قيمتها التوازنية mi ذلك:، والشكل البياين املوايل يوضح 

                                                 
1 Jude c.Eggoh, op.cit, p. 45 
2Yoon Je Cho , Inefficiencies from financial liberalization in the absence of well – functioning  equity 

markets, journal of money, credit and banking, vol 18, No.2, may 1986, p. 191 

Available at the folloing URL:  

  www.cedeplar.ufmg.br/.../JECHO~19.PDF 

 

http://www.cedeplar.ufmg.br/.../JECHO~19.PDF


 .من سياسة الكبح إىل ضرورة التحرير القطاع املايل ......................................................الثاينالفصل 

118 

 

 : يبني العالقة بني العائد املتوقع للبنوك ومعدالت الفائدة على القروض (24)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
La source: Josphe Stiglitz and Andrew Weiss, Credit rationning in markets with     imperfect 

information, American economic review, volume 71, Issue 3, june1981, p.394      

Available at the folloing URL: 

http://pascal.iseg.utl.pt/~aafonso/eif/pdf/crrinf81.pdf 

 

)(كلما ارتفع معد  الفائدة على القروضويتضح من الشكل املقابل أنه   ti عن معد  الفائدة
)(األمثل i 1املقرتضني، تنخفض العوائد املتوقعة من طرف البنوك وهذا لسببنيلدى يف ظل نقص املعلومات:  

لطلب احلصو  على ائتمان من البنك، بينما يرتاجع يتقدمون  األكثر ميال للمخاطرة نياملقرتضكون أن   -
يعتربون األكثر أماان و وفاءا يف التسديد فيفضلون اخلروج من قائمة الذين  ال يرغبون يف املخاطرة املقرتضون الذين

 " االختيار ذو املخاطر املتضادة".  Stiglitz and Weissطاليب احلصو  على القروض وهذا ما يسميه

لى تصرفاته وهذا ما جيعله أكثر يقوم كل مقرتض بتغيري طبيعة مشروعه، لعدم توفر رقابة بنكية عميكن أن  كما   -
 " ظاهرة احلافز".  Stiglitz and Weissخماطرة، وهذا ما يسميه

)(و يف هذه احلالة يصبح العائد املتوقع من البنك دالة متناقصة يف معدالت الفائدة األكرب من i. 
الفائدة األمثل كون معدالت الفائدة على القروض أقل من أو يساوي معد تعندما و  iiد العائد ، يتزاي

)(يصبح دالة متزايدة يف معدالت الفائدة األقل منابرتفاع معدالت الفائدة، عندها  i. 
كلما ارتفع معد  الفائدة على القروض كلما توجه املقرتض إىل اختيار أنه    Stiglitz and Weissوهكذا وضح

ما يدفع البنوك إىل تقييد االئتمان ختوفا من خماطر تعرضها إىل اإلفالس وينعكس األمر على  أكثر خماطرة، مشاريع
عن مشكلة عدم تناظر املعلومات يف  انجمالنمو االقتصادي ابالخنفاض، وهبذا يعترب تقييد االئتمان توضيح عملي 

 .السوق املايل حىت بدون تدخل السلطات لتقييد القطاع املايل
 
 

                                                 

 122روانلد ماكينون، مرجع سبق ذكره، ص. 1 

 i معدالت الفائدة على القروض

  

 د املتوقع من البنوكالعائ

i
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 إمهال دور القطاع املايل غري الرمسي-2-3

 أعما  Van Wijnberge(1983) و  Taylor (1983) اجلدد على رأسهم اهليكليةدرسة امل راأنصانتقد 

Mackinnon and Shaw له دور القطاع املايل غري الرمسي يف حتليله، حيث اعترب أن القطاع املايل غفافيما خيص إ
قطاع البنكي الرمسي حتت وصاية نظامية للسلطات العمومية، وأن القطاع املايل غري الرمسي للدو  املختلفة ميثله ال

 كيان جامد عدمي التأثري ال يوجد إال يف ظل سياسة الكبح املايل.ما هو إال  
 ولقد كان القطاع املايل غري الرمسي حمل دراسة وحتليل اهليكليني اجلدد، حيث توصلوا إىل أن القطاع املايل غري

قروض يف أسواق مالية خفية، مما جيعله يدخل يف منافسة مع القطاع  بتوفريالرمسي يساهم يف متويل استثمارات 
تفسري حو  وضعيات تقييد االئتمان والعوامل اليت  بتقدمي القطاع املايل غري الرمسي مسحت هلم دراسةالبنكي، كما 

أن القطاع املايل غري الرمسي استنتاجهم  ومن مثر املايل هذا ما دفعهم إىل نقد منهج التحريحتدد عرض القروض، 
يتميز بكفاءة وتفوق على القطاع املايل الرمسي خاصة يف الدو  النامية أين ميثل اجلزء األكرب يف منح القروض عن 

مة هذه األسواق "متنافسة وخفيفة" وتضمن بطريقة فعالة مه Taylorفحسب  .1طريق األسواق املالية غري الرمسية
الذي ميثل جزء من  إجباريالوساطة املالية، وهذا على عكس البنوك اليت هي جمربة على االحتفاظ ابحتياطي 

  .2بعض نسب التسيري مما حيد من قدرهتا يف عرض القروض ويقلل من فعاليتهاالودائع، ابإلضافة إىل تطبيق 

 شروط نجاح سياسة التحرير المالي: رابعالمبحث ال
 Mackinnon and Shaw اليت تعرضت هلا نظرية التحرير املايل يف شكلها األو  الذي وضعهت إن االنتقادا 

يف التحرير املايل  منمن طرف العديد من االقتصاديني، ابإلضافة إىل عدم جناح التجارب األوىل  1973 سنة يف
دفعت ماكينون إىل إعادة  ليتكانت من احلجج القوية امالية حادة،   اتواليت أدت هبا إىل أزم العديد من الدو 

ني من خالله ضرورة والذي ب   1991، وبناء منوذج جديد سنة 1973يف سنة النظر يف النتائج اليت توصل إليها 
 إزالة القيود على القطاع املايل. الشروع يفتوفر جمموعة من الشروط لالقتصاد قبل 

 

 لماليلنجاح سياسة التحرير ا وليةالمتطلبات األ المطلب األول: 
واليت ميكن حصرها يف ضرورة توفر بيئة اقتصادية مستقرة تكون مبثابة األرضية اخلصبة اليت تتم فيها 

توفر إطار مؤسسايت تنظيمي وقانوين حمكم إىل جانب اإلشراف والتنظيم املناسب على و اإلصالحات املالية، 
 .حىت يتم تطبيق سياسة التحرير املايل بنجاح املؤسسات املالية

 االقتصاد الكلي استقرار-1
أساسا يف معدالت منخفضة من واملتمثل يتطلب التحرير املايل توفر مناخ مستقر لالقتصاد الكلي 

التضخم والعجز املايل يف ميزانية الدولة، حىت يتم االستفادة من املكاسب اليت حيققها االندماج يف النظام املايل 
                                                 

1 Audrey Chouchane Verdier, op.cit, p.110 
2 Baptiste Venet, op.cit, p. 98 
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الفائدة ألن ارتفاع معدالت  معدالت قبل الشروع يف حتريرم .إذ جيب السيطرة على معدالت التضخ1الدويل
حتقيق مستوايت حقيقية  يتم الفائدة االمسية حىت معدالتفرض ارتفاع يتضخم يف ظل سياسة التحرير املايل ال

 ، وهذا ما قد يعرض الدولة إىل أزمات مالية تكون لألسباب التالية:الفائدة معدالت من موجبة
الفائدة بشكل كبري يؤدي إىل زايدة تدفقات رؤوس األموا  إىل الداخل خاصة التدفقات  تمعدالأن ارتفاع  -

قصرية األجل "األموا  الساخنة" بشكل كبري اليت تتسم ابحلركية السريعة مما يؤثر على استقرار االقتصاد الكلي 
صرف، أسعار الفائدة، للبلد، من خال  أتثريها على متغريات اقتصادية حساسة يف أي اقتصاد وهي سعر ال

 معدالت التضخم.
تفاع عالوة املخاطر الفائدة إىل مستوايت عالية على السوق املايل سلبا، ذلك أن ار معدالت كما يؤثر ارتفاع   -

الفائدة من شأهنا أن ترفع معد  العائد املطلوب على األوراق املالية والذي يعين اخنفاض قيمة  اخلاصة مبعدالت
  .2أي ارتفاع تكلفة متويل الشركات والذي يؤثر سلبا على االستثمار األوراق املالية،

املتعاملني االقتصاديني ابستمرار قد يعين ارتفاع أسعار الفائدة بقيم تفوق معدالت التضخم أن يتوقع معظم  -
فعة فإن ذلك فائدة مرت ابالقرتاض مبعدالت كبرية ومبعدالت ارتفاع التضخم، فإذا قام عدد معترب من االقتصاديني

إبقاء معد  التضخم مرتفع مستقبال من يعين عدم التوقع ابخنفاض معد  التضخم، ألن احلكومة سوف حتاو  
  .3أجل ضمان هذه الشركات

اخلطوات األوىل واملبدئية اليت ينبغي توفرها لنجاح سياسة التحرير  إحدى االستقرار االقتصادي الكلي عليه يعدو  
العجز املايل يف املوازانت  ديع كما  لسيطرة على معدالت التضخم والقضاء على مصادره،ا وذلك عن طريقاملايل 

مسامهته من خال   ،وابلتايل أحد أسباب عدم االستقرار االقتصادي ضخمالعامة للدو  النامية أحد مصادر الت
وارد غري حقيقية  متويل هذا العجز مب وعندكبري يف تعميق الفجوة بني الطلب الكلي والعرض الكلي   وبشكل

 .4كاإلصدار النقدي يؤدي إىل ارتفاع معدالت التضخم

منها مصر أن احلكومة إذا مل تقم بتقليص  دولة 16 بعد قيامه بدراسة تطبيقية على 1997يف سنة  Fryفقد أكد  
ستقرار النفقات العمومية، فإن سياسة التحرير املايل تؤدي إىل ارتفاع ديون احلكومة مما ينجم عنها عدم اال

 .االقتصادي واخنفاض يف معدالت النمو

                                                 

 41 بريش عبد القادر، مرجع سبق ذكره، ص.1 

، 2005، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، مصر، ، السياسة املالية وأسواق األوراق املالية خالل فرتة التحول القتصاد السوقعاطف وليم أندرواس2 
 88ص.

 116روانلد ماكينون، مرجع سبق ذكره، ص.3 
 88طف وليم أندرواس، مرجع سبق ذكره، ص. عا4 
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على بعض الدو  النامية أن سياسة  1993من خال  دراسة قام هبا سنة   Giovanimie et Demeloكما أكد
الكبح املايل هي املصدر األساسي ملواردها العمومية، وجناح سياسة التحرير املايل فيها يقتضي القضاء على العجز 

 .1مومي الثقيلاملايل والدين الع
يف  رشيدة خاصة تطبيق سياسةي تعاين منه املوازانت العمومية للدو  النامية ذمعاجلة العجز املايل الذا تتطلب هل 

واستعدادا لتحقيق مكاسب من تطبيق سياسة التحرير لتهيئة مناخ اقتصادي مستقر مرحلة تسبق االنفتاح املايل 
 .املايل

على ترشيد النفقات العمومية وإعادة هيكلة املؤسسات العمومية اليت تعاين من  يقتصر األمر ففي املدي القصري
هبدف حتسني كفاءة جتميع  أما على املدى الطويل فإن ذلك يكون عن طريق إصالح النظم الضريبية ،العجز

الضرائب وتبسيط اهلياكل اجلبائية مع تصحيح معدالت  العمل على توسيع الوعاء الضرييبو الضريبية  اإليرادات
  .2وختفيضها لتصبح أكثر مالئمة

املعتمدة على أسعار الفائدة والسياسة املالية و  املوجهة لتحقيق االستقرار االقتصادي السياسة النقدية وإىل جانب
 أيضا هلا دورتعد هي األخرى سياسة أسعار الصرف  على معاجلة العجز املايل يف امليزانية العمومية فإن ستنداليت ت

حيث يعتمد اختيار نظام الصرف حسب األهداف االقتصادية واخلصائص  على االستقرار املايل، فاظيف احل
اهلادف إىل زايدة فيتم أحياان استخدام سعر الصرف الثابت كركيزة الستقرار االقتصاد الكلي  ،اهليكلية لالقتصاد

لصرف الثابت يف ظل سياسة التحرير ، غري أن تطبيق نظام ا3مصداقية السياسات احمللية وخيفض توقعات التضخم
املايل أين تكون مدخالت رؤوس األموا  كبرية تؤدي إىل ارتفاع العرض النقدي الذي يرفع بدوره معدالت 

  .4التضخم وخيفض معدالت الفائدة احلقيقية فتكون يف هذه احلالة الدولة مضطرة إىل رفع معدالت الفائدة االمسية
يف ظل سياسة التحرير املايل فالتقييم املغاىل فيه خاصة ألخرى تكون هلا سلبيات الصرف ا أنظمةكما أن تطبيق 

لسعر الصرف يضعف قطاع التصدير الذي ينجم عنه عجز يف امليزان التجاري ويؤدي إىل اخنفاض معد  النمو، 
غري السليم  موهذا بدوره يضغط على ميزانيات الشركات وبصورة غري مباشرة على القطاع املايل، كذلك التقيي

ين اخلارجي، ألن قيمة االلتزامات ترتفع يف مقابل العملة احمللية وإذا مل دأن يرفع من تكاليف الللعملة من شأنه 
تقم الشركات والبنوك ابلتغطية واالحتياط ملواجهة االلتزامات املستقبلية ألسعار الصرف على اعتقاد أن سعر 

  .5خسائر كبرية الصرف سوف يبقى مستقرا، فإهنا سوف تتحمل

                                                 
1 Musa Foudeh, op.cit, p. 28 
2 Amaira Bouzid, Les conditions préalables à la réussite des réformes financières au sein des pays 

émergents, 23éme Journées d’Economie Monétaire et Bancaire 22-23juin, 2006, Tunisie, p.3  

 43، ص.مرجع سبق ذكرهطارق عبد العا  محاد، 3 
4Musa Foudeh, op.cit, p.28  

  44 -43طارق عبد العا  محاد، مرجع سبق ذكره، ص.  5 
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أن سياسة التحرير املايل جيب أن تكون مرفوقة بتخفيض قيمة  1979يف   Matheisonفقد أكد ويف هذا اإلطار 
 :1العملة الوطنية لتحقيق األهداف التالية

 ختفيض مدخالت رؤوس األموا ؛ -
 جتنب االرتفاع غري املرغوب فيه ألسعار الفائدة؛ -

 ختفيض العرض النقدي والتضخم؛ -

ليص قدرة البنوك واألعوان االقتصاديني من االقرتاض من اخلارج لتجنب اخنفاض حافظة أوراق البنوك تق -
 يف حالة ختفيض قيمة العملة األجنبية فجأة مما جيعل من الصعب تسديد ديوهنا. 

أهنا مكلفة جتنب بعض هذه املشكالت، إال  املسامهة يفيف السياسة املرنة لسعر الفائدة  دوركما ال ميكن إغفا  
فيمكن لسعر الفائدة القابل للتقلب أن يؤدي إىل عدم استقرار األسعار وزعزعة الثقة يف السياسة املالية احمللية، 

، فهي تعتمد بصفة ومع ذلك ليس هناك وصفة عاملية ألفضل سياسة سعر الصرف يف ظل سياسة التحرير املايل
 عامة على ظروف كل بلد على حدا.

املتمثل يف توفري االستقرار  ،تحليل ميكن التأكيد أن عدم توفر هذا الشرط األساسي واألويلومن خال  هذا ال
وترفع من معدالت النمو، ولعل أبرز مثا  االقتصادي الكلي ال ميكن للدو  أن تستفيد من مزااي التحرير املايل 

واليت متيز  ،1982إىل  1976متدة من على ذلك ما أظهرته جتربة التحرير املايل يف دولة الشيلي خال  الفرتة امل
 مما ،وتقلبات حادة يف سعر الصرف ومعدالت فائدة غري مستقرة لتضخماقتصادها مبعدالت مرتفعة من ا خالهلا

أما البلدان اليت جنحت فيها سياسة التحرير املايل هي تلك الدو  اليت هبا. جناح سياسة التحرير املايل سلبا على أثر
منها أندونيسيا مثال اليت وفرت قبل الشروع يف إزالة القيود على القطاع املايل  ،القتصاد الكليا اختال قضت على 

مما مسح هلا بتحقيق نتائج اجيابية من سياسة التحرير  ،املالية اإلصالحاتظروف اقتصادية كلية مستقرة قبل مباشرة 
 املايل.  

 اختاذيتطلب  ،حتقيق االستقرار االقتصادي الكلي ويرى أغلب االقتصاديون وخرباء صندوق النقد الدويل أن
 :2إجراءات وقائية وأخرى عالجية تسمح ابلتنسيق بني السياسات االقتصادية الكلية كما يلي

: وهي التدابري اليت تتخذ قبل وقوع األزمات املالية واملصرفية، وذلك بتصميم هياكل قانونية اإلجراءات الوقائية -
خاطر املالية واملصرفية ومحاية املودعني، مع رقابة حكومية على النظام املايل وخاصة اجلهاز وتنظيمية للحد من امل

 املصريف.

وهي إجراءات تتخذ عادة بعد حدوث األزمات املالية واملصرفية، وتكون غالبا يف شكل  :اإلجراءات العالجية -
مالية حلماية حقوق املودعني، وحقوق امللكية  أتمني للودائع، إذ تتدخل احلكومة يف البنوك اليت تعاين من مشاكل

                                                 
1 Musa Foudeh, op.cit, p.28 
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عن طريق اإلقراض لتوفري السيولة النقدية للبنوك التجارية، والقيام إبجراءات للحكومة، كما يتدخل البنك املركزي 
   التصفية إن لزم األمر.

 مالئمة تنظيمية وقانونية توفر بنية مؤسسية ضرورة-2
وقانونية مالئمة قبل الشروع يف إزالة القيود واالنفتاح املايل، ألن عدم  من املهم توفري بنية مؤسسية تنظيمية

مراعاة ذلك قد يعرض الدولة إىل أزمات مالية خطرية، وذلك من خال  إجراء إصالحات هيكلية هتدف إىل بناء 
املؤسسات تعمل يف إطاره  يسمح بتحقيق األهداف املرجوة ويوفر مناخ تنافسي متزايد ،قطاع مايل كفؤ ومستقر

 Marioاملالية، ويرفع من مستوايت العمق املايل بتطوير األسواق املالية واألدوات املالية املتداولة فيها، حيث أشار 

Draghi  بنظام مدروس بعناية يف إطار هيكل سعر الصرف واقتصاد   يتم أن التحرير املايل جيب أن 1999يف سنة
 .1هيكلية للقطاع املايل الوطين خاصة البنكيكلي منسجم وجيب أن تكون مصحوبة إبصالحات 

وهذا بوضع حد للتدخالت املالية للدولة غري املناسبة اليت أثقلت كاهل النظام املايل بتكاليف كان جيب أن  
وفقا ألولوايت معينة سواء كان أفراد أو شركات أو جهات، مبا  تتحملها املوازنة، والتقليل من توجيه االئتمان

 .2إنتاجيةبتخصيص املوارد املتاحة على أساس معيار اقتصادي وتوجيهها إىل مشاريع أكثر يسمح للبنوك 
حينما تضطر املؤسسات املالية إىل  ،إضافة إىل التدخالت اهلادفة إىل خفض تكاليف خدمة الدين احلكومي 

هذه التدخالت يف ظل  اإلبقاء على ديون احلكومة أبسعار فائدة أقل من أسعار الفائدة السوقية، فاستمرار مثل
واألضعف  للصعوابتتتحمل عبئ كبري وتصبح األكثر عرضة  ،جيعل املؤسسات املالية احملليةسياسة التحرير املايل 

 . 3املؤسسات املالية األجنبية قادرة على جتنب كل الضغوطات املقابل تكونيف املنافسة، يف 
 اإلفصاح عن املعلومات وجبودة عالية ،اسة التحرير املايلالذي يضمن جناح سي القطاع املايل استقرار يتطلب كما

يف امليزانيات العمومية الواردة من طرف الشركات واألشخاص، ومراقبتها من طرف السلطات الضريبية لتجنب 
تدقيق تلك   وهذا ألن وفقا لألسس والقواعد الضريبية املعمو  هبا، ،التهرب الضرييب وحتصيل الضرائب املستحقة

املصريف  هلا أمهية ابلنسبة للجهاز، ابلنسبة للحكومة واألطراف املتعاملة يف أسواق املا لومات وتوفري مصداقيتها املع
للجهاز املصريف أن خيفي تلك املعلومات عن  فإذا كان ابإلمكانيف أسواق األسهم والسندات، وتزداد أمهيتها 

سوق األوراق املالية لضخامة  يتعذر يف فإن ذلك، قرتض(السلطات ألهنا تقتصر على طريف املعاملة )املقرض وامل
      . 4حتقيق تلك الرقابة يسهم وبشكل كبري يف تنمية األسواق املالية وأن عدد املستثمرين فيها،

                                                 
1 Musa Foudeh, op.cit, p. 26 
2Jean – Pierre Allegret, Pascal Lemerrer, Economie de la mondialisation opportunités et fractures, de Boeck 

& Lancier, Bruscelles, 2007, p.110 

 46 45طارق عبد العا  محاد، مرجع سبق ذكره، ص. 3 
4 Jose  M. Fanelli and Rohinton, Financial reform in developing countries, Canada, IDRC, p. 16 

Available at the folloing URL 

http://idl-bnc.idrc.ca/dspace/bitstream/10625/14687/1/108341.pdf 
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يتطلب مناخ التحرير املايل توفر هيكل قانوين حيفظ حقوق امللكية ونظام قضائي يتسم ابلكفاءة،  فضال عن ذلك
 ،اي بعدالة وسرعة على أن يقرتن ذلك آبلية فعالة لتنفيذ األحكام يف إطار تنظيمي ورقايب مناسبيفصل يف القضا

يكفل حتقيق الشفافية يف املعامالت ومينع التواطؤ ويدين من املخاطر الالأخالقية، إضافة إىل توفر قانون اإلفالس 
بشكل يقلل من تكاليف املعامالت املصاحبة  ،يضع إجراءات معيارية لعملية إعادة التعاقد بني الشركات ودائنيها

لعملية إعادة التعاقد يف حالة التوقف عن السداد، على أن يتضمن قانون اإلفالس قواعد التصفية حينما تكون 
    .1يف مكافحة املقرتضني االنتهازيني ويفيد قانون اإلفالس ،قيمة الشركة املستمرة أقل من قيمة التصفية

اليت تتولد عنها مشاكل عدم القدرة على  ،ت النقدية النامجة عن اخلروج السريع لرؤوس األموا وألجل جتنب األزما
يكون من الضروري مراقبة التدفقات الدولية الضخمة لرؤوس يؤدي إىل انفجار أزمات بنكية، الذي التسديد و 

عن  أو (التمويل البنكي)قروض  عن طريق األموا  قصرية األجل، والتشجيع على التمويل الطويل األجل سواء
جتنب اخلروج الكبري لرؤوس األموا  و استقرار النظام املايل،  ساهم يف، الذي ي(األسواق )أسهم وسندات طريق

 . 2النوع من التمويل خاصة يف الدو  النامية االناتج عن فقدان ثقة املستثمرين الدوليني، هلذا ينبغي االهتمام هبذ
على النمو حو  أثر التحرير املايل الدويل  Alessandra and Mendicino (2004) ويف دراسة قام هبا كال من

فتوصال من خالهلا ، 1999إىل 1975دولة خال  الفرتة املمتدة من  90واألزمات البنكية، على عينة تتكون من 
يؤدي  مما عاليةجودة يف ظل توفر إطار مؤسسايت ذو  ،أن التحرير املايل الدويل له أثر اجيايب على النمو االقتصادي

يكون ، كما أن وقوع األزمات البنكية تكون بتكاليف منخفضة، وهذا على عكس الدو  اليت إىل التطور املايل
 .3إطارها املؤسسايت ضعيف، فتكون تكاليف األزمات البنكية كبرية

ملايل ابألزمات يف دراسة حتليلية حو  عالقة التحرير ا Detragiacheو Demirgüç-Kunt كما توصل كال من
 دولة  53على عينة تتكون من  1995إىل  1980مستعملني بذلك بياانت من  1998البنكية يف سنة 

 . 4عند توفر بيئة مؤسساتية قوية وتكون ضعيفةأكثر حدواث يف النظم املالية احملررة، تكون أن األزمات البنكية 
خال  الفرتة من  دولة، 71ى عينة متكونة من عل 2005يف سنة   Michael Kleinويف دراسة أخرى قام هبا 

هناك أثر أن إىل حو  أثر حترير حساب رأس املا  على النمو االقتصادي، توصل من خالهلا  1995إىل 1976

                                                 
1Varouj A, Aivazian, Microeconomic elements and perspectives from finance theory, in jose M, Fanelli 

Rohinton Medhora, Financial reform in developing , Canada, MIDRC, 1998, p.343 

Available at the following URL 

http://idl-bnc.idrc.ca/dspace/bitstream/10625/22326/1/108341_p328-351.pdf 
2 Musa Foudeh, op.cit, p. 27 
3
Alessandra Bonfiglioli and Caterina Mendicino, Financial Liberalization, Bank Crises and Growth: 

Assessing the Links, SSE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance No 567, October 2004  
Available at the following URL 

http://www.econ.upf.edu/docs/papers/downloads/946.pdf 
4Asli Demirgüç-Kunt, Enrica Detragiache, Financial Liberalization and Financial Fragility, World Bank 

Policy Research Working Paper No 1917, april 20- 21, 1998. 

Available at the following URL 

 siteresources.worldbank.org/DEC/.../demirguc.pdf 

http://idl-bnc.idrc.ca/dspace/bitstream/10625/22326/1/108341_p328-351.pdf
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واليت تتميز إبطار  من الدو  %25على النمو االقتصادي يف ربع دو  العينة أي تحرير حساب رأمسا  اجيايب ل
   .1مؤسسايت مالئم

فإن املعامالت تعتمد على األدوات اليت تتسم ببساطة  ،ففي ظل وجود بنية حتتية تنظيمية وقانونية متدهورة وهكذا
اإلجراءات ويقل االعتماد على األدوات الطويلة األجل، كما يتزايد االعتماد على القطاع املصريف الذي يقوم جبمع 

أن يعمل أنه بتوفر بنية حتتية قانونية وإدارية مالئمة من شأنه  ، غريهماملعلومات عن املقرتضني احملتملني والرقابة علي
على توسيع نطاق التباد  يف سوق األوراق املالية، ويزيد من ثقة الشركات للحصو  على متويل طويل أجل مستقر 

 جتنب وقوع األزمات املالية.األمر الذي يساعد على يف سوق األوراق املالية، 

  اسب على املؤسسات املالية التنظيم واإلشراف املن-3
عن  املرتتبةإن جناح التحرير املايل يتطلب توفري تنظيم وإشراف مناسب للبنوك، لتجنب اآلاثر السلبية 

، ألن فشل أحد املؤسسات املالية أو أكثر ميكن 2االنفتاح املايل املتسارع وتقليص املخاطر اليت تتعرض هلا البنوك
وسحب ما فيها من أموا  املودعني واملقرتضني مما  ،تيجة فقدان الثقة يف البنوكينجم عنه أزمات يف السوق ن أن

 .ستقرار االقتصادايت الكليةيؤدي إىل زعزعة ا
يكون من الضروري توفر واالستقرار املايل يزداد يف املناخ املتحرر،  ةوطاملا أن االعتماد املشرتك لالقتصادايت الكلي

يف مرحلة مبكرة مبا يسمح  لتحسني وتوجيه املؤسسات املالية، واحلد من املخاطر والتنظيم اجليدالفعا   اإلشراف
 ابختاذ التدابري اإلصالحية الالزمة.

ولقد أظهرت عدة دراسات أن التنظيم واإلشراف اجلدي املناسب يزيد من استقرار النظام املايل، حيث توضح 
فية وإمنا جيب تطبيقها بفعالية، إذ تقوم هذه القواعد على اخلربة أن وجود قواعد مناسبة إلشراف والرقابة ليست كا

على تنويع منع متركز القروض بني أطراف بعض املتعاملني، وعلى رقابة مداخيل النشاط البنكي، كما تلزم البنوك 
ا ، كما تسهل تقدير املخاطر اليت قد يتعرض هلهلا حافظة أوراقها حلمايتها من املخاطر وضمان أداء كفؤ وفعا 

  .3احلصو  على املعلومات الكافية، مبا يضمن للسلطات اإلشراف اجليد يفالبنك، وتساعد 
، فقد مرت هذه ، النرويج، السويد( والدنيمارك)فلندااإلسكندانفية املقارنة بني دو  هو  مثا  على دلك أبرزولعل 

جيد ومبعايري قوية يف الدنيمارك مما الدو  بتطورات اقتصادية متشاهبة يف أواخر الثمانينات، حيث كان اإلشراف 
دو  اسكندانفية، جعل قطاعها  اجملا  يفمكنها من جتاوز الكثري من األزمات واملخاطر، غري أن العجز يف هذا 

 . 4ملايل يعاين من الكثري من الصعوابت يف أوائل التسعينات

                                                 
1 Michael W. Klein, Capital account liberalization, institutional quality and economic growth theory and 

evidence, NBER, WP 11112, National bureau of economic research, Cambridge, February 2005. 

Available at the following URL 

http://www.nber.org/papers/w11112.pdf 
2 Jean – Pierre Allegret, Pascal Lemerrer, op.cit, p. 110 
3 Amaira Bouzid, op.cit, p. 03 
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اليت أوجدت حلو  مور األساسية اجليد واملتابعة املستمرة هي من األ واإلشرافوعليه فإن حسن التنظيم  
للصعوابت اليت تواجه القطاع املايل يف العديد من الدو ، وابلتايل فهي من الشروط الضرورية اليت ينبغي توفرها يف 

 ظل سياسة التحرير املايل لضمان جناحها.

 تسلسل وسرعة إجراءات سياسة التحرير الماليالمطلب الثاني: 
الدعم الذي لقيته من قبل املؤسسات املالية الدولية على رأسها صندوق املايل و رغم أمهية سياسة التحرير  

النقد الدويل والبنك الدويل، إال أهنا ال تزا  تشهد العديد من الصعوابت وعدم جناحها يف العديد من الدو  
، مما جعلها غري فيةويعود السبب يف ذلك إىل ضعف اقتصادايت هذه الدو  وضعف أنظمتها املالية واملصر  ،النامية

قادرة على مواكبة التغريات ومواجهة التحدايت اليت تفرزها سياسة التحرير املايل، األمر الذي حيتم على أغلب 
يف تطبيق هذه السياسة  ،الدو  تطبيق سياسة التحرير املايل حبذر ومراعاة التسلسل والرتتيب األمثل والسرعة املعينة

  املايل للدو . متاشيا مع الوضع االقتصادي و 

 التسلسل والرتتيب األمثل إلجراءات التحرير املايل-1 

يعترب التسلسل والرتتيب األمثل من بني أهم الشروط الضرورية لنجاح سياسة التحرير املايل والذي يسمح 
 ابلتوجه من اقتصاد غري متوازن ومقيد إىل اقتصاد حمرر وأكثر استقرار.،لالقتصادايت النامية 

 ف التسلسل والرتتيب األمثل إلجراءات التحرير املايل طرح عدة تساؤالت كما يلي:ولقد عر 
 ما هي اإلجراءات اليت جيب تطبيقها؟ -
 هل ينبغي حترير كل األسواق يف نفس الوقت؟ -

  ما هي األسواق اليت جيب حتريرها أوال؟ -

ويف مناطق  ني، الشيلي، األرغواي()األرجنت وهذا بعد فشل حماوالت التحرير املايل يف جنوب أمريكا الالتينية
أخرى، فأجنزت العديد من األعما  هبدف حتديد التسلسل األمثل لتطبيق سياسة التحرير املايل، واتفق مبوجبها 

    ....( 1986 يف سنة Edwards ،1986 يف سنة Kruegerمن بينهم )العديد من الكتاب واالقتصاديني 
 ير املايل، واجلدو  املوايل يوضح ذلك:للتحر  إتباعهاعلى أربعة خطوات ميكن 
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  يبني التسلسل والرتتيب األمثل لسياسة التحرير املايل(: 05اجلدول رقم)
 خارجي داخلي القطاع

 األوىل اخلطوة  احلقيقي
 ؛االستقرار االقتصادي -
 ؛حترير األسعار -

   ؛إزالة الرسوم والدعم -

 اخلوصصة. -
 

 اخلطوة الثالثة
إزالة احلواجز )اجلارية لعمليات حترير ا -

 التجارية(؛
خلق سوق الصرف وقابلية التحويل  -

 اخلارجي للعملة.

 اخلطوة الثانية املايل
 إعادة هيكلة وخوصصة النظام البنكي احمللي؛ -
 خلق وتفعيل األسواق النقدية.  -

 اخلطوة الرابعة
  ؛إلغاء الرقابة على حركة رؤوس األموا  -
 يل الكامل للعملة.قابلية التحو  -

 Source : Mohamed Jaber Chabbi, Existe-t-il un lien entre la libéralisation financière et les crises 

bancaires dans les pays émergents?, Cahiers de recherche EURIsCO, Cahier n°17, 2005, p.07 

Disponible sur l’URL suivant : 
http://basepub.dauphine.fr/bitstream/handle/123456789/5962/3F5F67DBd01.pdf?sequence=1 

 

حترير األسعار  واليت تتضمن ،يف حترير القطاع احلقيقي احملليلتطبيق سياسة التحرير املايل  وتتمثل اخلطوة األوىل
إبعادة هيكلة  ،القطاع املايل الداخلي)احمللي(اخلطوة الثانية يف حترير و وإلغاء الرسوم والدعم وخوصصة املؤسسات 

وخوصصة القطاع املصريف ورفع  ،وحترير أسعار الفائدة الدائنةاملؤسسات املالية وجعلها متارس نشاطها كوسيط مايل 
فتتمحور حو  حترير العمليات املتمثلة يف حترير القطاع احلقيقي اخلارجي  اخلطوة الثالثةأما ، ئهاملنافسة لتحسني أدا

ويف األخري حترير   ،والتصدير وحترير سعر الصرف داجلارية إبلغاء القيود واحلواجز التجارية اخلاصة بعمليات االستريا
إلغاء القيود املفروضة على التدفقات املالية الداخلة حترير حركة رؤوس األموا  و القطاع اخلارجي املايل من خال  

  .واخلارجة للبلد
كسب الوقت إلحداث تغريات هيكلية يف األسواق يسمح ب طوات التحرير املايلاألمثل خلرتتيب التسلسل و التباع وإب

          .، والذي يضمن بدوره جناح سياسة التحرير املايلكي تستطيع العمل يف املناخ الدويل،املالية 
خطوات للتحرير املايل انطالقا من التحرير املايل الداخلي مث التحرير  1990يف سنة  Montielويف هذا الشأن اقرتح 

 املايل اخلارجي، وتتمثل خطوات التحرير املايل الداخلي فيما يلي:
  ؛ةحتقيق توازن على مستوى االقتصاد الكلي مع إعادة هيكلة أو تصفية املؤسسات املالي -
 ؛ار الفائدةعاستخدام أدوات السياسة النقدية غري املباشرة )كعمليات السوق املفتوحة( عند البدء يف حترير أس -

http://basepub.dauphine.fr/bitstream/handle/123456789/5962/3F5F67DBd01.pdf?sequence=1
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 ؛تفعيل دور البنك املركزي اإلشرايف على النظام املايل -
 حترير كامل ألسعار الفائدة وإزالة كافة أشكا  القيود اإلدارية على النظام املايل. -

قطاع املايل الداخلي أتيت مرحلة التحرير اخلارجي، حيث تتطلب أن تكون سوق رأس املا  الوطنية وبعد حترير ال
حمررة متاما، ويبدأ التحرير املايل اخلارجي عادة بتحرير احلساب اجلاري مليزان املدفوعات من خال  إزالة القيود 

ك حترير تدرجيي حلساب رأس املا  الكمية وخفض القيود التعريفية على حركة السلع واخلدمات، ويعقب ذل
 .1واحلساابت املالية مليزان املدفوعات

 :2ويشري خرباء صندوق النقد الدويل يف هذا اخلصوص إىل قضيتني هامتني
 أنه من األفضل البدء يف حترير التدفقات طويلة األجل قبل التدفقات تتعلق بتحرير تدفقات رأس املال :

 األجنيب املباشر قبل حترير االستثمار احلافظة املالية أو االستثمار غري املباشر. وحترير االستثمار ،قصرية األجل

  :ويتعلق األمر أبن التحرير الشامل للمعامالت وحتويالت رأس املا  ال يعين تتعلق ابلتحرير الشامل
ىل تقوية القواعد التخلي عن كل القواعد والنظم املطبقة على معامالت العملة األجنبية، إال أن األمر حيتاج إ

 املنظمة التحوطية املتعلقة مبعامالت وحتويالت العملة األجنبية اليت جيريها غري املقيمني.
هو وضع سياسات للتحكم يف الطلب على القروض األجنبية  ويعترب أحد أهم عناصر حترير حساب رأس املا 

عودهتا إىل  وإمكانية، ألن سرعة حركيتها أو ما يسمى ابألموا  الساخنة اهلادفة لتحقيق الربح ،قصرية األجل
 حدوث أي تغريات، يؤثر على استقرار االقتصاد الوطين.موطنها مبجرد 

الذي كان ، 1997ودو  جنوب شرق آسيا سنة  1995وهذا ما يفسر األزمات املالية اليت مست املكسيك سنة 
 األجل وبشكل مفاجئ.موا  قصرية ا تصفية املستثمرين األجانب حيازهتم من رؤوس األسببه

إن أفضل طريقة لرتشيد االقرتاض األجنيب قصري األجل هي التأثري على التدفقات الداخلة بدال من التدفقات 
دو  النامية ختفيض خماطر األزمات املالية واالقتصادية اليت قد تنجم بسبب التدفقات للكما ميكن   ،اخلارجة

 واليت تتحدداظ مبستوايت معينة من احتياطات الصرف األجنيب، من خال  االحتف ،اخلارجية من رؤوس األموا 
توافر احتياطات كافية ، هذا ألن ستوى التجارة الدولية ومقدار استثمارات رأس املا  األجنيب يف االقتصاد الوطينمب

سعار من الصرف األجنيب من شأنه أن يعطي إشارة للمستثمرين على إمكانية حتويل أرصدهتم إىل نقد أجنيب أب
 الصرف السائدة، مما يقلل من خماطر اخلروج اجلماعي للمستثمرين بسبب خوفهم من اهنيار العملة الوطنية.

إال أن هذا ال يعين عدم تدخل التحرير املايل هو إزالة كافة القيود املفروضة على القطاع املايل،  وعليه فإذا كان
  ن التدخل احلكومي.الدولة يف األسواق املالية، إذ تبقى للدولة درجة م

 

                                                 
1 Njugna Ndumg u, the impact of financial liberalization in saving, investment, growth and financial 

development in Anglophone Africa, Africa development Review, vol 9, Issue 1, June 1997, p.35 - 36 

 35عبد املطلب عبد احلميد، مرجع سبق ذكره، ص. 2 
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 :سرعة إجراءات التحرير املايل-2
 الوقت الضروري لتطبيق اإلجراءات الصحيحة لالنتقا  من مرحلة إىل إجراءات التحرير املايل متثل سرعة
وتتحدد هذه السرعة حسب الظروف االقتصادية واملالية لكل دولة، حبيث  التحرير املايل.سياسة مرحلة أخرى من 

 .1تشرتك فيها كل الدو  النامية تكون هناك سرعة معينة أو مثالية لتطبيق إجراءات التحرير املايلال ميكن أن 
 سريع.منهج متدرج أو ومها منهج  وعلى العموم هناك منهجان يف تطبيق إجراءات التحرير املايل،

ايل إىل حالة التحرير املايل فاألو  يتم فيه التحرير املايل بشكل تدرجيي، حيث يتم االنتقا  من حالة الكبح امل -
 ، مع احتما  فقدان األهداف الرئيسية يف اإلصالحات بعد مرور فرتة زمنية طويلة.يف وقت طويل جدا

أما الثاين فيتم فيه االنتقا  من حالة الكبح إ  حالة التحرير املايل يف وقت قصري جدا دون األخذ بعني االعتبار  -
 عليه.اآلاثر السلبية اليت قد ترتتب 

فإن سرعة التحرير املايل ترتبط ابلشروط األولية اليت ينبغي  1990يف سنة   Villanueva and Mirakhorفحسب
واملتمثلة يف االستقرار االقتصادي الكلي واإلشراف البنكي توفرها لنجاح سياسة التحرير املايل يف الدو  النامية 

لية يف بيئة اقتصادية كلية غري مستقرة وكان اإلشراف البنكي غري مثبتا أنه إذا مت تطبيق اإلصالحات املا ،املناسب
فإن سياسة حترير معدالت الفائدة ينبغي أن تكون تدرجيية، أما إذا كان االقتصاد مستقرا كليا ويتميز  ،مناسب

    فإن حترير معدالت الفائدة ميكن أن يكون سابق ألوانه.   ،إبشراف ورقابة مناسبة للقطاع املصريف
املختلفة ألي  أربع اسرتاتيجيات حسب األوضاع االقتصادية Villanueva and Mirakhorلقد وضع كل من و 

 ـدولة من الدو  النامية، ميكن من خالهلا حتديد سرعة تنفيذ سياسة التحرير املايل يف الدو  النامية، حيث رمز ل
 ، (AS) إشراف ورقابة مصرفية فعالة بـ ،(IM)، وعدم االستقرار االقتصادي بـ(SM)االستقرار االقتصادي بـ 

 :2ومتثلت هذه االسرتاتيجيات فيما يلي )IS( إشراف ورقابة مصرفية غري فعالة بـ
  اإلسرتاتيجية(IM/IS). بيئة اقتصادية غري مستقرة وإشراف بنكي غري فعا : 

 اإلسرتاتيجية(IM/AS): . بيئة اقتصادية غري مستقرة وإشراف بنكي فعا 

 ة اإلسرتاتيجي(SM/IS) :. بيئة اقتصادية مستقرة وإشراف بنكي غري فعا 

  اإلسرتاتيجية(SM/AS) :. بيئة اقتصادية مستقرة وإشراف بنكي فعا 
 :من االسرتاتيجيات األربعة اسرتاتيجيةيبني حمتوى مراحل كل  املوايلواجلدو  

 

                                                 
1 Amaira Bouzid, op.cit p. 05 

Strategies for financial reforms: interest rate policies, Abbas Mirakhor, Delano Villanueva and 2

stabilization, and bank supervision in developing countries, IMF Staff papers, palgrave Macmillan, vol37, 

September 1990, p. 522 

 Available at the following URL 

http://www.jstor.org/discover/10.2307/3867263?uid=3737904&uid=2134&uid=379216051&uid=379216041&ui

d=2&uid=70&uid=3&uid=60&sid=21103510925451 
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 الفائدة.معدالت  اسرتاتيجيات حتريريبني  (:06دول رقم)اجل
 IM/IS IM/AS SM/IS SM/AS 

املرحلة 
 األوىل 

 حتقيق االستقرار االقتصادي؛ -
تدعيم اإلشراف والرقابة  -

 البنكية؛
 ضبط معدالت الفائدة.  - 

حتقيق االستقرار  -
 االقتصادي؛

احلفاظ على فعالية  -
 اإلشراف والرقابة البنكية. 

حترير تدرجيي ملعدالت  -
 الفائدة.

احلفاظ على  -
  ي؛االستقرار االقتصاد

تفعيل اإلشراف  -
 ؛والرقابة البنكية

كبح معدالت   -
 الفائدة مؤقتا.

احلفاظ على  -
االستقرار 

االقتصادي 
واإلشراف النكي 

 املناسب.
معدالت الفائدة  -

جيب حتريرها يف آن 
املرحلة  واحد.

 الثانية 
حترير كلي ملعدالت  -

 الفائدة. 
حترير معدالت  - حترير معدالت الفائدة. -

 دة.الفائ
 

Source: Delano Villanueva and Abbas Mirakhor, Strategies for financial reforms: interest rate 

policies, stabilization, and bank supervision in developing countries, IMF Staff papers, palgrave 

Macmillan, vol37, September 1990, p. 522 

 Available at the following URL 
http://www.jstor.org/discover/10.2307/3867263?uid=3737904&uid=2134&uid=379216051&uid=379216041&ui

d=2&uid=70&uid=3&uid=60&sid=21103510925451 

قرا واإلشراف البنكي يتبني من خال  اجلدو  أن هناك حالة واحدة فقط يكون فيها االقتصاد الكلي مست
مما يسمح بتحرير آين ملعدالت الفائدة وحتقيق جناح يف تطبيق سياسة التحرير املايل، أما ابقي حاالت  ،فعاال
حظ أن هناك كبح ملعدالت الفائدة، حيث عندما تكون البيئة االقتصادية الكلية غري مستقرة وتكون فيها فنال

يكون من األفضل أتجيل إزالة القيود على معدالت  ،البنكي ضعيف معدالت التضخم مرتفعة ومتغرية واإلشراف
غري أنه عندما يكون اإلشراف  الفائدة حىت تستقر الوضعية االقتصادية ويتقوى اإلشراف على القطاع املصريف،

 .البنكي مالئم وفعا  تتخذ بعض اخلطوات األولية حنو حترير معدالت الفائدة
 1996يف سنة  Stiglitz and Uyفقد بني كال من  يق سياسة التحرير املايلمن حيث سرعة تطبالدو  ختتلف و 

أن دو  جنوب شرق آسيا طبقت التحرير املايل السريع انطالقا من سنوات التسعينات، حيث قامت بتمويل 
القطاع اخلاص واستخدمت معايري الكفاءة يف منح القروض، كما خفضت من الدعم املمنوح ملختلف القطاعات 

ضت قيود على مستوى نسب القروض املباشرة، واالحتياطات اإلجبارية كانت جد ضعيفة مقارنة مع ابقي وفر 
 الدو  النامية.

وهو األمر نفسه ابلنسبة لدو  أمريكا الالتينية، فقد طبقت كل من املكسيك والبريو سياسة التحرير املايل السريع، 
تهجت سياسة التحرير املايل التدرجيي موزعة على عدة وهذا على خالف كل من الشيلي واألرجنتني اليت ان

حيث عرفت املرحلة األوىل وترية متسارعة يف اإلصالحات حىت هناية السبعينات، عن طريق التشجيع على مراحل، 
  وخوصصة البنوك العمومية وإلغاء الرقابة على القروض وعلى معدالت الفائدة. إنشاء بنوك أجنبية

http://www/
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إبلغاء الرقابة على القروض ومعدالت الفائدة يف بداية سنوات الثمانينات، حيث يف فقد قامت ة إفريقيا اجلنوبيأما 
 إىل تطبيقمصر بدولة موجة التحرير املايل الكبرية  أدت كما  ،شجعت املنافسة بني املؤسسات البنكية 1983سنة 

        .1991انطالقا من سنة  سياسة التحرير املايل السريع
أن التطبيق اآلين لكافة خطوات  ،ارب سياسة التحرير املايل يف العديد من الدو  خاصة النامية منهابينت جت ولقد

قد أدى إىل حدوث مشاكل مالية واقتصادية خطرية للدو  اليت  ،التحرير املايل مع جتاهل اعتبارات التسلسل
واي اليت قامتا ابلتحرير اآلين لكل سلكت ذلك النهج، وتشري التجارب يف هذا اجملا  لكل من األرجنتني واألرغ

من القطاع املايل الداخلي واخلارجي أي تطبيق مجيع خطوات التحرير املايل يف آن واحد، قد أدى يف البداية إىل 
تزايد العمق املايل وأتثريات إجيابية على االستثمار الكلي واألداء االقتصادي الكلي، لكن سرعان ما أدخلت تلك 

 .من األزمات املالية الدو  إىل دائرة
وهو األمر نفسه الذي حدث يف تركيا فقد أدى التحرير املايل اآلين إىل تقلبات شديدة يف سوق رأمساهلا وأسعار 

 الصرف، كما تعرض كل من القطاع املايل واحلقيقي إىل خماطر كبرية.
من خال  ، 1991ملايل سنة التسلسل والرتتيب األمثل يف تنفيذ سياسة التحرير امنهج يف حني اهلند سلكت 

حترير القطاع املايل الداخلي بشكل تدرجيي قبل القطاع املايل اخلارجي، مكنها ذلك من ختطي العديد من األزمات 
 .1املالية واالقتصادية وزايدة مستوى العمق املايل والنمو االقتصادي

جد  بني العديد من الكتاب واخلرباء ويف األخري ميكن القو  أن سياسة التحرير املايل ال تزا  حمل نقاش و 
فمنهم من يعتربها لإلثبات والتأكيد كال حسب رأيه، االقتصاديني، والدليل على ذلك الدراسات واألحباث القائمة 

وسيلة لتطوير األنظمة املالية وأداة فعالة لتحفيز النمو االقتصادي، ومنهم من يعتربها سبب مباشر يف إحداث 
 تصادية ومالية، وهذا ما جعل تطبيقها يشهد اختالف بني الدو  خاصة النامية منهااضطراابت وأزمات اق

 فهناك من سلكت هنج التحرير اآلين والسريع وهناك من طبقت النهج التدرجيي يف التحرير. 
توقعة أن جناحها لتحقيق املكاسب امل ،الباحثون واخلرباء االقتصاديني يف هذا اجملا عليه أكد  غري أن الشيء الذي

أبرزها توفري مناخ اقتصادي مستقر وإطار مؤسسايت وقانوين مالئم، مع تطبيق هنج  مرهون بتوفر شروط أساسية
 التحرير املناسب الذي يتوافق مع الظروف االقتصادية واملالية للدولة.

 
 
 
 

                                                 
1Varoug A. Aivazian, op. cit, p.343 - 344 



 .من سياسة الكبح إىل ضرورة التحرير القطاع املايل ......................................................الثاينالفصل 

132 

 

 :خالصة
، حيث  ة ألنشطتها املاليةالكاحبالقيود والعراقيل من عانت األنظمة املالية يف الدو  النامية من العديد 

معدالت الفائدة  تكانت مهمة البنوك التجارية تقدمي التمويل بصورة آلية إىل املؤسسات العمومية، كما كان
إىل جانب تسقيف القروض وتوجيهها إىل قطاعات اقتصادية معينة أبسعار  ،حتت مستواها التوازينحمددة إداراي 

ابإلضافة إىل تقييد حركة  ،املالية عن طريق امللكية العمومية لرؤوس أمواهلاالتدخل يف إدارة املؤسسات  تفاضلية،
أو فرض قيود على هذه امللكية  ،ومنع املؤسسات األجنبية من متلك رؤوس أموا  مؤسسات حملية رؤوس األموا 

 .بنسب ال تتعداها وهو احلا  نفسه ابلنسبة للمؤسسات احمللية
من  ،على االقتصادالتدخالت احلكومية يف النشاط املايل نتائج سلبية و ة هذه السياسة املنتهج ولقد أفرزت

واخنفاض حجم املدخرات املالية اليت مست بدورها  وتفاقم أزمة املديونية اخلارجية معدالت منو اقتصادي ضعيفة
ار القطاع ابإلضافة إىل عدم االستقرار النقدي نتيجة ارتفاع معدالت التضخم وافتق، حجم االستثمار وجودته

 ر التمويل وضعف التطور املايل.داملايل ملصا
أدركت هذه الدو  أن سياسة الكبح  ،ومع التغريات اخلارجية اليت شهدهتا الساحة الدوليةوأمام هذه اآلاثر السلبية 

اشى واملستجدات املايل مل تعد تواكب التطورات العاملية، وأنه أصبح عليها لزاما وضع سياسات تصحيحية تتم
بتحرير اقتصادايهتا وأنظمتها املالية، واختاذ  تاملالية العاملية، فقامت هذه الدو  مع هناية السبعينات وبداية الثمانينا
اليت تعيق نشاطه  ،من القيود والعراقيلوحتريره سلسلة من اإلجراءات هتدف من خالهلا إىل إصالح القطاع املايل 

 يعمل علىاالقتصاد  يفليبقى قطاعا اسرتاتيجيا فعاال  ،تجدات العامليةتكيفا مع املس جعله أكثر مرونة وفعاليةو 
 حشد املدخرات املالية وتوجيهها حنو االستثمارات املنتجة.

 ،دعم ومساندة من قبل املنظمات الدولية البنك والصندوق النقد الدوليني مبوجبها سياسة التحرير املايل لقيتف
أداة فعالة لتطوير األنظمة املالية ووسيلة و  ،حات وشرط أساسي لنجاحهااعتربت هذه السياسة كجزء من االصالو 

 سريعة لتحقيق مستوايت مرتفعة من النمو االقتصادي.
ارتبط و  مشلت هذه السياسة حترير القطاع املصريف وحترير أسواق األوراق املالية وحترير حساب رأس املا ، فقد 

الذي إطار تنظيمي وقانوين مالئم و  ،املطلوبرار االقتصادي الكلي جناحها مبدى عمق االصالحات وبتوفر االستق
يف تطبيق إجراءاهتا مبا يتناسب والظروف االقتصادية اتباع التدرج والسرعة املطلوبة يتم فيه تطبيق هذه السياسة مع 

 لية.واملالية للدولة، كل هذا إىل جانب تفعيل أجهزة الرقابة واإلشراف على البنوك واملؤسسات املا
نجاح هذه كفيل بوالشروط الرئيسية  هذه املتطلبات األساسية  أن توفر وحسب أراء العديد من الكتاب والباحثني

السياسة اليت تساهم يف تطوير ورفع كفاءة القطاع املايل ودفع عجلة النمو االقتصادي إىل مستوايت عالية، 
 األزمات املالية واملصرفية.وقوع وتضليل خماطر 

بح والتحرير املايل، وألجل الوقوف على مدى تطبيق سياسة التحرير خيص اجلانب النظري لسياسة الك هذا فيما
 املايل يف اجلزائر، سيكون ذلك حمل الدراسة يف الفصل املوايل.
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 متهيد:
،  تبنت اجلزائر غداة االستقالل نظام االقتصاد املوجه القائم على قواعد ومبادئ االقتصاد االشرتاكي

وتقليص حدة التخلف وحتسني الوضعية االقتصادية واالجتماعية اليت  ةاالقتصادي التنمية عجلةكمنهج لتسريع 
 ة االستعمارية.بخلفتها احلق

يف امللكية العمومية لوسائل االنتاج  متثلت ،على جمموعة من األسس واملبادئ هذا النظام املعتمد استند
القطاع ومن بينها تدخل احلكومة يف كل القطاعات االقتصادية وحتكمها يف مجيع األنشطة، مركزية التخطيط و و 

مبختلف أجهزته وعناصره يعمل حتت سيطرهتا  هتجعلو ، عليه جمموعة من القيود والعراقيلالذي فرضت  املايل
يف توفري املوارد املالية الالزمة  األول املصدر الرئيسيالقطاع االسرتاتيجي و ابعتباره  لفرتة زمنية طويلة، ورقابتها
اعتربت ف، املؤسسات العمومية الذي كانت تعاين منه والضعف ، وتغطية العجزاملشاريع االستثماريةخمتلف لتمويل 

 .سياسة الكبح املايلب اطلق عليها و تلك التدخالت ابلكاحبة
 ،الناشئ وتقوية االقتصاد الوطينمتويل املخططات التنموية  حىت وإن كان الغرض منها إن هذه السياسة

 احلجم صغري منه قطاعا إىل دائرة من الضعف والتخلف وجعلتوأدخلته  على أداء القطاع املايل أثرت سلبا فقد
 النفطأسعار أزمة  وما زاد الوضع أتزما هي ،مجيع املؤشرات االقتصادية الكلية علىالنتائج  تانعكسكما ،  وجمزأ
معاجلة األوضاع وختطي األزمة بغية  ،عميقةتطبيق إصالحات اقتصادية ومالية  استدعى األمر الذي ،1986 سنة
رتكز على التورير االقتصادي واملايل واملالقائم على أسس ليربالية  ،لتوول من االقتصاد املوجه إىل اقتصاد السو اب

 لألنشطة.
االصالح املايل من خالل حترير صندو  النقد الدويل شرعت اجلزائر يف أوىل خطوات من توصيات بو 
والذي اعترب مبثابة نقطة حتول يف  1990املتعلق ابلنقد والقرض سنة  90-10، فصدر القانون رقم قطاعها املايل

   سري وتنظيم القطاع املايل اجلزائري.
 التالية: باح امليف يف هذا الفصل إليه سنواول التطر  هذا ما و 

 .املايل اجلزائري خالل فرتة التخطيط املركزي والعوامل املتسببة يف ختلفههيكل القطاع  املبحث األول:
 .االصالحات املالية اليت عرفها القطاع املايل اجلزائري ودواعي تطبيقها املبحث الثاين:

 .تقييمهانواحي إجراءات سياسة التورير املايل املعتمدة يف اجلزائر و  املبحث الثالث:
 
 
 
 
 
 



 املايل يف اجلزائر  التحرير.حتليل نظري لسياسة ...........................................................الفصل الثالث 

135 

 

 والعوامل المتسببة في تخلفه التخطيط المركزي  خالل فترة الجزائري  القطاع المالي هيكلالمبحث األول: 
اختذت مبوجبه الدولة العديد من الذي ، املخططخضع القطاع املايل يف اجلزائر إىل منط التسيري املركزي 

وتوجيهها مبا يتوافق  ،هذا القطاع املوارد املالية اليت يوفرها رقابة هبدف املايل نشاطه اآلليات والسبل للتدخل يف
حي  اقتصرت مهمة ، ى توفري التمويل ملختلف القطاعاتحرصا منها عل والسياسة العامة للدولة اجلزائرية املستقلة

القروض آليا للمؤسسات العمومية وأبسعار فائدة حمددة إداراي عند مستوايت منخفضة، وامتالك  البنوك يف تقدمي
تعمل يف جو خال من املنافسة، ابإلضافة إىل التدخل يف عملية توزيع القروض على  وجعلهاالدولة كليا للبنوك 

مع موجودة،  غرياألسوا  املالية وأسوا  رؤوس األموال عمليا  كما كانت)سياسة توجيه االئتمان(.   االقتصاد
  .قيود خارجية على كال من العملة ومعامالت حساب رأس املالفرض 

 وتطوره القطاع المالي الجزائري أة نشالمطلب األول: 
، أتثر التكوين اتبعا للنظام املصريف الفرنسي واسعليبرياليا استقالهلا نظاما مصرفيا  بعداجلزائر  ورثت 

الناجتة قتصادية وهجرة رؤوس األموال، والتغريات السياسية واالمنها واكبت االستقالل خاصة املالية  اليت تغرياتابل
إىل  ةتقلص شبكة الفروع وزوال شبه كامل للمصارف احمللية ابإلضاف إىل دتأ اليت، و االشرتاكيتبين النظام عن 

 .تصدع البنوك املتخصصة
نشاء جهاز مصريف وطين يعمل إب ابدرت السلطات اجلزائرية  العموميةوبعد رفض البنوك األجنبية متويل استثمارات 

، األمر الذي نتج عنه ازدواجية وحتقيق األهداف التنموية املسطرةاملخططات  حلإلجنا  الالزم على توفري التمويل
جزء منها كان قائما على أساس ليبريايل مورث عن االحتالل الفرنسي واجلزء اآلخر قائما ، حي  املنظومة املصرفية

ريه وفقا البنك املركزي على احتواء النظام املصريف وتسيحد من قدرة على أساس اشرتاكي وسيطرة الدولة، مما 
لم يكن أمام السلطة اجلزائرية يف تلك املرحلة احلرجة سوى أتميم ف للتوجهات اجلديدة للدولة اجلزائرية املستقلة،

، وابلتايل ميكن القول أن نشأة القطاع املؤسسات املصرفية واملالية لتعبئة كل املوارد املالية الكفيلة بتمويل االقتصاد
 .1متيزت كل مرحلة خبصائص معينة راحلاملصريف يف اجلزائر مر بعدة م

 إلضفاء طابع السيادة إنشاء املؤسسات املالية الكربى االوىل: املرحلة-1
املؤسسات املالية الكربى السرتجاع  انشاءمتثلت املرحلة األوىل يف تشكل القطاع املصريف اجلزائري من خالل 
 حقو  السيادة، خاصة ما تعلق إبصدار النقد وإنشاء عملة وطنية. 

  :اخلزينة- 1-1
أخذت على عاتقها ، حي  ومت فصلها عن اخلزينة الفرنسية 1962نشأت اخلزينة العامة للجزائر يف أوت  

األنشطة التقليدية لوظيفة اخلزينة، والتدخل يف بعض امليادين االقتصادية عن طريق منوها امتيازات هامة تتجسد 

                                                 
 55 - 54، ص. 2008، الطبعة الرابعة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، حماضرات يف اقتصاد البنوكشاكر القزويين،  1



 املايل يف اجلزائر  التحرير.حتليل نظري لسياسة ...........................................................الفصل الثالث 

136 

 

يف منح قروض لالستثمارات للقطاع االقتصادي، وكذا قروض التجهيز للقطاع الفالحي استجابة ملتطلبات 
حتت اسم "الدينار  1964أفريل  10إبصدار عملة وطنية يف كما مت تعزيز السلطة النقدية  ،االقتصاد امللوة

 .1اجلزائري" وهي مطابقة للقيمة الذهبية للفرنك الفرنسي آنذاك
 :املركزي البنك- 1-2

-62واالستقالل املايل، مت إنشاؤه مبوجب القانون رقم  مؤسسة عمومية وطنية تتمتع ابلشخصية املعنوية 

، حي  أسندت له مهمة اإلصدار النقدي ومراقبة وتنظيم تداول الكتلة النقدية، 1963ديسمرب  13بتاريخ  144
تسيري ومراقبة توزيع القرض وكذا إعادة اخلصم وتسيري احتياطات الصرف، منح اخلزينة سلفات مكشوفة على 

حتت اسم "الدينار  10/04/1964تعزيز السلطة النقدية إبصدار عملة وطنية يف  كما مت  لديه،حساهبا اجلاري 
 .2اجلزائري" وهي مطابقة للقيمة الذهبية للفرنك الفرنسي آنذاك

  :اجلزائري للتنمية الصندوق-1-3
نتيجة الفراغ الذي أحدثه رفض البنوك األجنبية متويل املؤسسات  ،1963ماي  07بتاريخ  مت إنشاؤه   

من  يف االشراف على املخططات التنموية ومنوت له صالحيات واسعة متثلتالوطنية بقروض بنكية أجنبية، 
، وكبنك من خالل تسيري ميزانية التجهيز ، واالشراف على اخلزينةخالل إجناز وتنفيذ برامج االستثمارات العمومية

 . 3وكهيئة ملنح القروض قصرية ومتوسطة وطويلة األجل وكبنك للتجارة اخلارجيةلألعمال 
 :االحتياطالوطين للتوفري و  الصندوق-1-4

، وتتمثل مهمته األساسية يف جتميع 1964 أوت 10يف 64-227 مبوجب القانونأنشأت هذه اهليئة 
    .املدخرات من العائالت ذوي الدخل املتوسط وتوجيهه حنو متويل املشاريع السكنية

على النظام الليبريايل، مكون قائما  هيكلهكان يف   1966وعليه ميكن القول أن القطاع املصريف اجلزائري وإىل غاية 
اجلزائري للتنمية ومن الصندو  الوطين للتوفري واالحتياط ومن عشرين مؤسسة  الصندو من البنك املركزي ومن 
أما البنك املركزي فقد وضع كليا خلدمة اخلزينة العامة، ميونها تسبيقات وقروض غري منتهية مالية وبنكية فرنسية. 
 بدون قيد أو شرط.

  1967-1966مرحلة أتميم البنوك األجنبية ة الثانية: املرحل
لقد كان من األهداف األساسية للجزائر املستقلة يف الشأن املايل هو أتميم البنوك األجنبية وإنشاء قطاع 

وأسس على إثره  1966وكان قرار التأميم يف مصريف وطين تسيطر عليه الدولة ويضطلع بتمويل التنمية الوطنية، 
 .وطنية ترجع ملكيتها للدولةبنوك 
 

                                                 
 173بلعزوز بن علي، مرجع سبق ذكره، ص.  1
 128-127، ص.2005، الطبعة الثالثة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، مدخل للتحليل النقديحممود محيدات،  2

3 Ammour Benhalima, Le Système bancaire algérien texte et réalité, 2eme Edition, Dahlab, Algérie, 2001, p.10  
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  الوطين اجلزائري: البنك-1
القرض العقاري عن طريق اسرتجاع أصول البنك " 1966جوان  13يف  البنك الوطين اجلزائريأنشأ 

ميثل أكرب منشأة  CFAT كان  التابعة للبنوك الفرنسية، حي  تمن الوكاال والعديد "(CFAT) والتونسي اجلزائري
  .1نشاط القطاع البنكيمن  %40وحيوز علىشباك  60بنكية يف اجلزائر يضم 

 :2وحىت يؤدي دوره يف االقتصاد على أحسن وجه، كان لزاما عليه أن يوفق بني أمرين متناقضني
 اخلضوع لتوجيهات احلكومة بتنفيذ سياستها املالية؛ -
القطاع البنكي، هبدف جتنب الشلل الذي قد حيدث نتيجة الرقابة احملافظة على حرية العمل اهلامة داخل  -

 اإلدارية الصارمة.
 :3تلخيص وظائفه فيما يليوميكن 
 ؛املتوسطو تنفيذ خطة الدولة يف جمال االئتمان القصري  -
الرقابة  يفمع املسامهة  ، فمنذ إنشائه اختص يف متويل القطاع الفالحيمنح االئتمان الزراعي للقطاع املسري ذاتيا -

الذي  ، سنة أتسيس بنك آخر هو بنك الفالحة والتنمية الريفية1982على وحدات اإلنتاج الزراعي إىل غاية 
 انتقل إليه الواجب؛

 ؛إقراض املنشآت الصناعية العامة -
 خصم األورا  التجارية يف ميدان اإلسكان. -

 الشعيب اجلزائري: القرض-2
، كبنك الودائع وقد اسرتجع أصول البنك الشعيب 1966ديسمرب  29أتسس القرض الشعيب اجلزائري يف 

 واألنشطة املسرية من طرف فروع البنوك األجنبية.
ويعد إنشاء القرض الشعيب اجلزائري اثين مؤسسة مالية هبدف ترقية وتطوير بعض األنشطة اخلاصة، وتتمثل وظائفه 

 الرئيسية يف:
السياحة والصيد والتعاونيات )غري الزراعية( يف ميادين االنتاج، للمنشآت منح قروض للورفيني، الفناد ، قطاع  -

 الصغرية واملتوسطة، أصواب املهن احلرة؛
يؤدي دور الوسيط يف العمليات املالية لإلدارات احلكومية )السندات العامة(، من حي  االصدار والفوائد،   -

عامة، متويل مشرتايت الدولة والوالية والبلدية والشركات قروض وسلف إىل اإلدارة احمللية لقاء سندات تقدمي 
   الوطنية؛

                                                 
1Oufriha Fatima Zohra, Menna Khaled, Ecrits monétaires, Office des publications universitaires, Alger, 2015, 

 p. 79      
2idem 

 59، مرجع سبق ذكره، ص. شاكر القزويين3
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 (؛1976مت إلغائه يف  )وقدمنح قروض استهالكية  -
 .1منح قروض متوسطة وطويلة األجل للبناء والتشييد -

 اخلارجي اجلزائري: البنك-3
مليون دينار جزائري، وقد  20برأمسال قدره  1967أكتوبر عام  1أتسس البنك اخلارجي اجلزائري يف 

 بنوك أجنبية. ويعد أتسيسه آخر عملية السرتجاع القطاع البنكي، وتتمثل وظائفه األساسية يف: 5ورث 
 ؛طريق منح ضماانت للتصدير واعتمادات لالسترياد( عن)اخلارجية تسهيل وتطوير التجارة  -
 ام.متويل مؤسسات القطاع الصناعي والتجاري يف إطار التخطيط الع -

قام  1970وميارس البنك اخلارجي اجلزائري حجم كبري من األنشطة اخلاصة بعمليات التجارة اخلارجية، ففي 
، كما ميول وبشكل كبري املؤسسات الوطنية التابعة مبعاجلة أكثر من نصف التوركات املالية مع الدول األجنبية

 والتعدين.، خاصة يف جمال احملروقات (60%أكثر من )الصناعي للقطاع 
ه بتأميم القطاع البنكي األجنيب ارتفع عدد البنوك الوطنية، وأصبح اهلدف هو ومما سبق ميكن القول أن

احلكومة كل بنك جتاري  حماولة تغطية كل حاجيات التمويل يف مجيع قطاعات االقتصاد الوطين، لذلك كلفت
يقوم بتسيري حساابت القطاع الصناعي  مثال اجلزائري، فالبنك الوطين بتمويل عدد معني من الفروع االقتصادية

القرض الشعيب اجلزائري فقد ختصص يف تسيري حساابت القطاع احلريف و و ، الزراعي الذايتالعمومي وقطاع التسيري 
وهذا ما يعين ختصص النظام  السياحي، يف حني البنك اخلارجي اجلزائري فقد كلف بتسيري العمليات مع اخلارج.

 .2تسهيل مراقبة نشاط القطاع العام الوطين اهلادف إىلالبنكي 
 1971 ةاملالي االصالحات املرحلة الثالثة:
على مستوى شبكة وطر  التمويل، مالية  صالحاتتعززت إبعدة تطورات السبعينات  بدايةعرفت 

 وتكريس منطق ختطيط عمليات التمويل ومركزيتها ،للدولةيتوافق مع السياسة العامة  مصريفقطاع  تكوينهبدف 
 أنشئ جملس القرض واهليئة التقنية للمؤسسات حي ، طبيق رقابة صارمة على التدفقات النقدية داخل القطاعتو 

 .3واملتضمن تنظيم البنوك 30/06/1971الصادر يف  47-71املصرفية مبوجب األمر 
كامتداد للصندو  اجلزائري للتنمية، وهو بنك استثماري  1971إنشاء البنك اجلزائري للتنمية يف ابإلضافة إىل  

قررت  كما، حل حمل اخلزينة العامة يف جمال منح القروض طويلة األجل يف إطار متويل املخططات التنموية
 .املالية للمؤسسات العمومية للبنوكاسناد مهمة تسيري ورقابة العمليات  1971السلطات اجلزائرية انطالقا من 

 :4االجراءات اجلديدة اليت خص هبا القطاع املايل فيما يليأهم ومتثلت 

                                                 
 60ص.نفس الرجع السابق، 1

2Oufriha Fatima Zohra, Menna Khaled, op.cit, p. 85-86  
 .06/07/1971، الصادر بتاريخ 55املتضمن تنظيم مؤسسات القرض، اجلريدة الرمسية، العدد  47-71األمر رقم 3

4 Ammour Ben Halima, op.cit, p. 17-18 
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ترتيب إجراءات منح الكشوفات للمؤسسات العمومية لتمويل عمليات االستغالل، حي  أسس قانون املالية  -
 خمطط املالية لالستغالل؛ 30يف املادة  1971
 ،أمانة الدولة للتخطيطوزارة املالية و توزيع املهام لتوقيق االستثمارات املخططة واملنتجة للقطاع العمومي بني  -

وزارة املالية وظيفتها دراسة املسائل املتعلقة بطبيعة والتهيئة العمرانية، ف وزارة التخطيطاليت أصبوت فيما بعد 
أمانة الدولة للتخطيط االدخار والتوكم يف الكتلة النقدية، أما القروض وتقدمي االقرتاحات اليت تؤدي إىل رفع 

 ؛اختيار املشاريع االستثمارية واملوافقة على تكاليفهاتتوىل ف
مبدأ متويل  07يف املادة  1971حتديد طر  متويل استثمارات املؤسسات العمومية، حي  جعل قانون املالية  -

، سواء عن طريق قروض بنكية متوسطة املؤسسات املالية الوطنية االستثمارات املنتجة بقروض ممنوحة من طرف
 ؛يلة األجلاألجل إبصدار سندات قابلة إلعادة اخلصم لدى البنك املركزي أو قروض طو 

للمؤسسات العمومية يف االدخار الوطين، ابإلضافة إىل املسامهة االجبارية تقوية دور املؤسسات املالية يف حتريك  -
واليت تقضي بفتح  1971ديسمرب  31الصادرة يف  93-71من التعليمة  26ميزانية الدولة وذلك مبقتضى املادة 
 ؛حساابت لدى اخلزينة العمومية

إجبار املؤسسات العمومية ذات خاصية صناعية وجتارية على توطني حساابهتا املالية وعملياهتا املالية على  -
وذلك إبلزامها بفتح حسابني فقط، حساب  19يف املادة  86-71مبقتضى األمر رقم  ،واحد مستوى بنك

 االستغالل اخلاص بعمليات االستغالل وحساب االستثمار اخلاص بعمليات االستثمار؛
 تثبيت أسعار الفائدة بطريقة إدارية ومركزية؛ -
يف املادتني  107 – 71أبمر رقم  إجراءين ابختاذدعم املؤسسات العمومية اليت تعاين عجزا يف التسيري، وذلك  -

إعادة هيكلة املؤسسات العمومية اليت سجلت عجزا انجتا عن قيود خارجية مفروضة من  واملتمثل يف 35و 34
  طرف الدولة، وتطهري املؤسسات العمومية اليت سجلت عجزا انجتا عن سوء التسيري. 

إلعادة تنظيم هيكل القطاع البنكي حدي  النشأة، قصد التوكم يف يف حماولة  1971رغم ما أتى به إصالح 
 التدفقات النقدية املتداولة داخل القطاع، إال أنه مل خيلو من التناقضات نتجت عنها مشاكل نذكر منها:

محل صعوابت يف الدور الذي أسند للقطاع  1971إن نظام متويل عمليات االستغالل الذي مت إنشاؤه يف  -
الواثئق املقدمة حي  كانت كما تضمن شروط التوقيق غري متوافقة مع احمليط االقتصادي واالجتماعي، البنكي،  

 من طرف املؤسسات العمومية للبنوك غري كافية للوكم على األداء االقتصادي واحلصول على قروض االستغالل.
 بدت يف كثري من احلاالت صعوابت متعلقة ابجلانب التجاري وتغطية احلقو  وحتقيق االستثمارات اليت -

 مستويلة، ابإلضافة إىل صعوابت متعلقة بتعويض القروض من طرف املؤسسات العمومية؛
أتزم وضعية البنوك نتيجة صعوابت تغطية احلقو  من طرف املؤسسات العمومية، واليت رغم وضعيتها املدينة  -

 ي يف شكل سوب على املكشوف؛اجتاه البنوك إال أهنا تبقى هلا امكانية احلصول القرض البنك
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الدولة وختصيص مبالغ االهتالكات  املسامهة يف خزينةاملشاكل املطروحة يف إلزامية املؤسسات العمومية  -
 واالحتياطات يف حساب لدى اخلزينة العمومية؛

من قانون املالية  07التدخل من جديد للخزينة العمومية يف متويل استثمارات املؤسسات، وهذا ما أقرته املادة  -
" االستثمارات املخططة للمؤسسات العمومية تكون مضمونة بتمويل من خزينة الدولة وعن طريق  1978لسنة 

 رؤوس األموال الذاتية للمؤسسات". 
هيكل القطاع املصريف وطر  متويل االستثمارات  متسرغم هذه اإلجراءات اليت كانت حتمل إصالحات  
، حي  مت إلغاء متويل املؤسسات بواسطة القروض البنكية مت التخلي عنها 1978ا من إال أنه انطالقالعمومية 

متوسطة األجل، وحلت اخلزينة حمل النظام البنكي يف متويل االستثمارات العمومية املخططة بواسطة قروض طويلة 
، بل تعاظم دور اخلزينةاألجل، وقد أدت هذه السياسة إىل هتميش وظيفة البنوك وجعل نشاطه يتميز ابلسلبية مقا

إذ أن دور البنوك كان يقتصر على كونه القناة اليت متر عربه األموال من اخلزينة إىل املؤسسات العمومية دون أن 
 يكون له دور فيما خيص قرار االستثمار وقرار التمويل.

 (1985 – 1982) خالل الفرتة املرحلة الرابعة: إعادة هيكلة البنوك
هبدف إضفاء املزيد من ختصص البنوك،  80توالت عملية تنظيم هيكل القطاع املصريف خالل سنوات 

 :1انبثق عنهما بنكان مهاو اجلزائري  والقرض الشعيبكل من البنك الوطين اجلزائري حي  مت إعادة هيكلة  
مارس  13بتاريخ  206/82بنك الفالحة والتنمية الريفية مبرسوم رقم  أتسس :بنك الفالحة والتنمية الريفية -

تبعا إلعادة هيكلة البنك الوطين اجلزائري، كبنك متخصص يف متويل القطاع الفالحي واحلرف التقليدية  1982
ابملقاييس واملهن احلرة واملنشآت اخلاصة املتواجدة يف الريف هبدف تطوير االنتاج الغذائي، كما يعد بنك جتاري 

 التقليدية لوظائف البنوك، فهو يقبل الودائع جارية أو ألجل ومينح القروض.
برأمسال قدره نصف  1985أفريل 30يف  85/85أتسس بنك التنمية احمللية مبرسوم رقم : بنك التنمية احمللية -

يقوم  ،بنك جتاري مت أتسيسهوآخر انبثق عن القرض الشعيب اجلزائري  رمليار دينار، ويعد أحدث البنوك يف اجلزائ
 دابلدرجة األوىل، متويل عمليات االستريا لصاحل اجلماعات واهليئات العامة احملليةو جبمع الودائع ومنح القروض 

 .، كما يقدم قروض قصرية ومتوسطة األجل للقطاع اخلاصوالتصدير
 ل هذه الفرتة مؤسسات التأمني وإىل جانب البنوك السالفة الذكر فقد تضمن القطاع املايل يف اجلزائر خال 
 :2واملتمثلة يف

جوان  08يف  197/ 63 القانون أتسس مبوجب: CAARالصندوق اجلزائري للتأمني وإعادة التأمني  -
هبدف سد التغرة الناجتة من تراجع الشركات األجنبية، وقد مسح للصندو  ابلقيام بكل أنوع التأمني عدا  1963

 من فعالياته مكرسة للتأمني على السيارات. %70خماطر الزراعة وحوادث العمل، وكانت 
                                                 

    191-190الطاهر لطرش، مرجع سبق ذكر، ص. 1
 69مرجع سبق ذكره، ص. ، شاكر القزويين 2
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ذات رأمسال خمتلط مع مصر، لعدم وجود   1963ديسمرب  12أتسست يف : SAAالشركة اجلزائرية للتأمني  -
مهام عديدة متثلت يف  1975منذ مت أتميمها، حي  أنيطت ابلشركة  1966كوادر وطنية مؤهلة، ويف ماي 

 واملخاطر البسيطة والتأمني على األشخاص وغريها.التأمني ضد األضرار 
  1985يبني هيكل القطاع املايل اجلزائري يف هناية : (25شكل رقم)ال
 
 
 
 
 
 
 

 : من إعداد الطالبةاملصدر                                                                                                       

 التخطيط المركزي  في ظل سياسةالمطلب الثاني: خصائص القطاع المالي الجزائري 
الذي حدد قواعد العمل وآليات  ،اجلزائري إىل منط التخطيط والتسيري االشرتاكيخضع القطاع املايل  
وابلتايل  ،، حي  كانت ملكية وسائل االنتاج ومصادر التمويل تعود إىل الدولةيف النشاط االقتصاديالتدخل 
ة واالهتمام الكبري متويل االستثمارات العمومية ابألولوي حضياالنتاج والتمويل تتخذ بطريقة إدارية، كما  تقرارا

 من قبل الدولة هبدف حتقيق تنمية اقتصادية سريعة ودائمة ومستقلة. 
املمتدة من االستقالل إىل غاية هناية  وعلى هذا األساس فإنه بتفوص آليات أداء القطاع املايل خالل الفرتة

 جنده قد متيز خبصائص التالية: 1985
 ئرية ابلطابع العمومي رغم تعددها، وهو ما دل  املؤسسات البنكية اجلزا متيزت امللكية العمومية للقطاع املصريف: -

، الذي قضى على املنافسة وامليل إىل االبتكاريف تلك الفرتة و على االحتكار احلقيقي للدولة على اجلهاز املصريف 
 .1املعتمد املشهد البنكي نتاج نظام التخطيط املركزي ذلككان قد  و 
من منطلق أن سيطرة الدولة على رؤوس أموال البنوك تسمح ابلتوكم يف سياستها وأدائها، األمر الذي يتيح و  

فرصة توجيهها حسب األهداف التنموية العامة اليت حتددها السلطات العامة، كما أن التوجه االشرتاكي الذي 
اخلواص يف البنوك العامة، ابإلضافة إىل أتثري الدور ألغى إنشاء البنوك اخلاصة أو حىت مسامهة تبنته الدولة اجلزائرية 

 الذي كرس قناعة بضرورة إنشاء نظام بنكي وطين عمومي.السليب للقطاع البنكي األجنيب 

                                                 
1
H.Benissaad, la réforme économique en Algérie, O.P.U, Alger, 1991, page 114. 

  

 وزارة املالية

 اخلزينة البنك املركزي

 البنك الوطين
 اجلزائري

بنك الفالحة 
 والتنمية الريفية 

البنك اخلارجي 
 اجلزائري

القرض الشعيب 
 اجلزائري 

البنك اجلزائري  بنك التنمية احمللية
 للتنمية

الصندو  الوطين 
 للتوفري و االحتياط

 مؤسسات التأمني
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حي  أدى  خضوع النظام البنكي الوطين إىل قواعد التنظيم وآليات األداء املماثلة لنظام االقتصاد االشرتاكي: -
بواسطة اخلزينة العمومية ومراقبة التدفقات النقدية داخل هذا النظام  ،األمر إىل حتديد صالحيته بطريقة إدارية

  .1وتوجيهها بطريقة إدارية كذلك
املتسبب األول يف دفع البنك املركزي إىل إصدار النقود  اخلزينة العمومية إذ تعد: يف التمويلتعاظم دور اخلزينة  -

بينما اقتصر دور البنوك التجارية على  كما تولت متويل االستثمارات طويلة األجل  ،ال يربر الوضع النقدي بشكل
مل األمر الذي  التمويل قصري ومتوسط األجل، أما البنك املركزي فقد كان جمربا على إعادة متويل البنوك ابستمرار

  .2رأسا حقيقيا للنظام النقدي ه من أن يكونكنمي
 العمومية.الستثمارات يف متويل ااخلزينة  مدى مسامهة وضحي واجلدول

 (1984 – 1970خالل الفرتة من ) (: يبني متويل اخلزينة لالستثمارات العمومية07دول رقم )اجل
 1984 -1980 1979 -1978 1977 -1974 1973 -1970 السنوات

 %47.7 %24.69 %23.1 %29.6 نسبة التمويل

 
Source : H.Benissaad, la réforme économique en Algérie, O.P.U, Alger, 1991, page 119. 

 
األمر الذي نتج عنه بعض الرتاخي يف دراسة ومتابعة ومراقبة منح القروض من طرف البنوك دون ضماانت:  -

البنوك  عملية القرض، وتراكم ديون البنوك على املؤسسات العمومية بشكل أثر على التوازن املايل الداخلي هلذه
 واملؤسسات، وحىت التوازن الداخلي للبالد.

خضوع االستفادة من القرض إىل عملية التوطني املسبق والوحيد: تقوم البنوك مبنح قروض فقط إىل املؤسسات  -
اليت وطنت عملياهتا املالية لديها، حىت ولو كانت ال تستجيب إىل املعايري واملقاييس الكالسيكية املعمول هبا يف  

 الوزارة املالية هي من تقوم و أن البنوك واملؤسسات غري خمرية يف عملية التوطني  حي ، األنشطة البنكيةكل 
 بتوزيع املؤسسات على البنوك التجارية املوجودة.

قيام النشاط البنكي على مبدأ التخصص: وذلك من خالل تكفل كل بنك بتمويل جمموعة من الفروع  -
احلق بتمويل فروع هي من اختصاصات بنوك أخرى، مما أدى إىل القضاء على  االقتصادية، دون أن يكون له

 .3املنافسة
عدم استقاللية اجلهاز املصريف: فالبنك املركزي و البنوك التجارية ال تتمنع أبدىن استقاللية ال يف جمال منح  -

ا ملبدأ التوطني القروض )نظرا لكون التمويل يتم آليا بعد اختاذ قرار االستثمار( و ال يف اختيار الزابئن،  نظر 
                                                 

 183الطاهر لطرش، مرجع سبق ذكره، ص.  1
  خماطر-منافسة: األلفية الثالثة يفاملنظومة املصرفية  امللتقى الوطين حول، وآفاق مستقبليةإصالحات املنظومة املصرفية يف اجلزائر واقع ، سونون حممد 2

 03كلية علوم التسيري جامعة جيجل، ص.  2005 جوان 07و 06، يوميوتقنيات
 71، مرجع سبق ذكره، ص. شاكر القزويين 3
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ال البنك املركزي  وهذا لكون أنتجارية تقع يف مستوى واحد، أن البنك املركزي والبنوك ال أي، اإلجباري الوحيد
عمليا سلطة حقيقية على سلوك هذه البنوك، وال هذه األخرية متارس سلطة على زابئنها، فكال من البنك ميلك 

دور  ، األمر الذي أدى إىل هتمشاملركزي والبنوك التجارية خيضعان للخزينة العمومية واملؤسسات االنتاجية العمومية
 .1اجلهاز البنكي وأصبح يتميز ابلسلبية املفرطة سواء على مستوى تعبئة االدخار أو على مستوى توزيع القرض

حىت وإن كان الغرض منها  ويف األخري ميكن القول أن هذه اخلصائص اليت كان القطاع املايل اجلزائري يتميز هبا
الواقع العوامل اليت عرقلت عملية تطوره ومل تسمح له  ، كانت يفمحاية االقتصاد الوطين من الصدمات اخلارجية

   كتساب املهنية والفعالية.خال اصالحات عميقة يف هذا النظام ال ابمتالك املهارة والفن البنكي، وفرضت اد

 أدوات سياسة الكبح المالي في الجزائر ونتائجها :ثالثالمطلب ال
ابلتدخل احلكومي واسع النطا  من خالل متيز القطاع املايل يف اجلزائر خالل مرحلة التخطيط املركزي  
، هبدف التوكم يف املوارد املالية وتوجيهها وفق والقواعد يف سري نشاطهإىل جمموعة من االجراءات  إخضاعه

التدخل احلكومي ممثال يف اخلزينة العمومية السياسة العامة للدولة املبنية على قواعد النظام االشرتاكي، فتعاظم 
لتمويل خمتلف االستثمارات العمومية على حساب اجلهاز املصريف وهتميش دوره، جعله يتميز ابلسلبية يف جتميع 

 :املستخدمة لتطبيق سياسة الكبح املايل األدوات ض ومناملدخرات وتوزيع القرو 

 أسعار الفائدة إداراي: حتديد-1
كثر أسعار الفائدة إداراي واحدة من املميزات األساسية للقطاع املايل يف اجلزائر واألداة اال  لقد كان حتديد

مركزاي من قبل الوزارة املالية عند حي  كان يتم حتديدها  ،خمططمطابقة متاما ملنطق اقتصادي مركزي  استخداما
 .2مستوى جد منخفض

تتوملها  دون مراعاة التكاليف املالية اليت قدوهذا  التضخمحىت يف كثري من األحيان تظهر سالبة مل تغطي معدل  
 ،ملزمة على تطبيق توجهات السياسة االقتصادية للدولة وابلتايلالبنوك كون أن أغلبيتها تعود ملكيتها للدولة، 

فتوددت بطريقة تسمح للمتعاملني االقتصاديني)مؤسسات عمومية( احلصـول على قروض أبقل تكلفـة،لغرض 
  %2.9و%  2.6أسعار الفائدة على الودائع ما بني  بلغت، حبي  تكوين قاعدة اقتصادية ضرورية لتنمية البـالد

 .1985إىل 1972 خالل الفرتة من
هذا ألن حتديدها  ،%3.75ملدة طويلة واليت بلغت ومنخفضة ظلت اثبتة  فقد أسعار الفائدة على القروض أما

 أدى ، ويف ظل ارتفاع معدالت التضخم وتقييد البنوك يتم إداراي وحىت تغيريها يكون إداراي ودون استشارة البنوك
 
 

                                                 
 04، مرجع سبق ذكره، سونون حممد 1

2 Oufriha fatima zohra, Menna khaled, op.cit, p. 122 



 املايل يف اجلزائر  التحرير.حتليل نظري لسياسة ...........................................................الفصل الثالث 

144 

 

 .1وعدم تطوره اجلزائري إىل ضعف النظام املايلذلك 
أسعار الفائدة احمللية املنخفضة  تعتمد علىظل سياسة الكبح املايل يف  احلكومات ولقد أثبتت الدراسات أن

مصدر للمداخيل احلكومية وأي حماولة لتورير القطاع  ، أهنامقارنة أبسعار الفائدة العاملية لتمويل عجز امليزانية
 Giovanimie and Demeloاملايل تستلزم من احلكومة البو  عن مصدر بديل للدخل، وهذا ما توصل إليه 

بتقدير حجم املداخيل املتأتية من الكبح املايل بضرب حجم الديون يف دراسة قام من خالهلا  1993سنة 
. ولقد بلغت نسبة املداخيل احلكومية يف اجلزائر احلكومية ابلفار  بني أسعار الفائدة احمللية وأسعار الفائدة األجنبية

من الناتج احمللي اإلمجايل مقارنة مع تونس اليت بلغت  %4.3بــــــ  1985إىل  1974خالل الفرتة املمتدة من 
 .2وغريها من الدول %6.0األردن  ،%1.5حينها 

  :القروض توجيه-2
كرست السلطات مبدأ التفريق بني أسعار الفائدة املوجهة للقطاع العام عن تلك املوجهة للقطاع اخلاص،         

العمومية قروض أبسعار فائدة منخفضة مقارنة بتلك اليت متنوها حي  كانت البنوك جمربة على منح املؤسسات 
 للقطاع اخلاص وهذا ما يبينه اجلدول التايل:

 (1986-1974خالل الفرتة ) (: يبني أسعار الفائدة لدى القطاع العام والقطاع اخلاص08دول رقم)اجل
 القطاع العام القطاع اخلاص طبيعة القروض
 %8  -  %5 %10.5  –  %4.5 قصرية األجل

 %7  -   %5 %9.5  –  %3.5 متوسطة األجل

 %6  -  %3 %8.5  –  %2.5 طويلة األجل

Source : Abdelkrim Naas, le Système Bancaire Algérien de la Décolonisation à     l’Economie de 

Marché, Maisonneuve et Laros, Paris : 2003, P 108. 

 

 :االحتياطي االجباري سياسة-3
من ودائعها يف حساب جاري  معينة إجبار البنوك على ايداع نسبة متثل سياسة االحتياطي االجباري

التوكم يف القدرة التمويلية للبنوك التجارية، حبي  ميكن أن  بغرضيسمى معدل االحتياطي، لدى البنك املركزي 
 يكون هذا املعدل مرتفع أو منخفض.

االحتياطي االجباري يف نظام يطبق سياسة الكبح املايل يكون معدل االحتياطي مرتفع، غري أن إن حتليل وضعية 
 :لسياسة الكبح املايل يف اجلزائر، وهذا ما يبينه اجلدول التايلهذا األخري مل يشكل أداة مهمة 

                                                 
-2003، أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة اجلزائر، أثر تغري سعر الفائدة على اقتصادايت الدول النامية حالة اجلزائر ،بلـعزوز بن عـلي 1

 285، ص. 2004

2 Akhtar hossain, Anis chowdhury, Monetary and financial policies in developing countries, Routledge, 

Canada, 1996, p. 69 - 70 
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 سياسة الكبح املايل(: يبني معدل االحتياطي االجباري يف اجلزائر خالل 09جدول رقم )
 1984 -1980 1979 -1975  1974 - 1970 السنوات

 %1.43 %3.73 %2.19 االحتياطي االجباريمعدل 

Source : Nawel Bentahar, op.cit, p. 64 

نالحظ من خالل اجلدول أن معدل االحتياطي االجباري مل يشكل أداة اعتمدهتا الدولة اجلزائرية للتوكم 
يف املوارد املالية للبنوك يف ظل سياسة الكبح املايل وهذا ألن القيم منخفضة مقارنة مع بقية الدول، لو أنخذ على 

وخالل الفرتة  %9.28 قدر بـــــ 1974إىل  1970سبيل املثال تونس جند معدل االحتياطي االجباري املطبق من 
 .%4.68فقد بلغ  1984 – 1980، أما الفرتة %5.09قدر بــــ  1979إىل  1975من 

 إعادة اخلصم: معدل-4
السيولة البنكية، فإن سياسة إعادة اخلصم تسمح  على عكس سياسة االحتياطي االجباري اليت حتد

السعر الذي يتقضاه البنك للسلطات النقدية بتخفيف احتياجات البنوك من السيولة، وتتمثل هذه التقنية يف 
أثرين، أثر كمي يكمن يف منو الكتلة النقدية  ي ينتج عنهاوالذ املركزي مقابل خصم أورا  جتارية للبنوك التجارية

 عار يتمثل يف أن يكون هذا املعدل سعر الفائدة.وأثر األس
 ومن %3.75 (1971 – 1964)عرف معدل إعادة اخلصم يف اجلزائر ثباات لفرتة طويلة، حي  بلغ منذ ولقد 

، كما متيز ابلتعقيد ومشل أصناف معينة من األورا  التجارية وأبسقف خمتلفة 1%75.2، 1985إىل غاية  1972
القطاعات خاصة منها الزراعة والصناعة، فقد حازت املشاريع الزراعية اهتمام كبري يف وبنسب تفضيلية لبعض 

 . 2سياسة التطور يف اجلزائر، وكانت املعدالت املطبقة عليها األكثر اخنفاضا مث أتيت بعدها املشاريع الصناعية
استخدام  من خاللعلى القطاع املايل اليت مارستها اجلزائر منذ نيلها االستقالل إن سياسة الكبح املايل  

جمرد أداة لتمويل الربامج يعمل يف إطار ضيق ومغلق ماليا حتت سيطرهتا ورقابتها و جعلته ، العديد من األدوات
االقتصاد الوطين الناشئ  بناءبغرض  ،وتلبية االحتياجات التمويلية للمؤسسات العمومية االقتصادية التنموية
نتائج  أن هذه السياسة خلفت، إال للتنمية االقتصادية أساسيةقاعدة  وأتسيسستعمارية من احلقبة االواملنهك 
 يف: تمتثلعلى االقتصاد سلبية 
إن حتديد أسعار الفائدة إداراي وعند مستوايت منخفضة أدت إىل إبعاد البنوك عن وظائفها التقليدية، املتمثلة   -

سياسة اقتصادية سليمة متثل أسعار الفائدة أهم أداة، كما أن معدل يف متويل االقتصاد ومجع االدخار يف إطار 
 .3إعادة اخلصم املنخفض مل يشجع البنوك التجارية على بذل جمهود يف مجع االدخار

                                                 
 210زوز بن علي، حماضرات يف النظرايت والسياسات النقدية، مرجع سبق ذكره، ص. بلع 1

2Karim Nashashibi and others, Algeria  statbilisation and transition to the market, international monetary 

fund, Washington,1998, p. 29 
 136حممود محيدات، مرجع سبق ذكره، ص.  3
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 1970واجلدول التايل يبني مدى مسامهة اجلهاز املصريف يف تعبئة االدخار ومنح القروض خالل الفرتة املمتدة من 
  .1985إىل غاية 

   (1986-1970) دخار يف اجلزائر خالل الفرتة(: يبني مسامهة البنك يف تعبئة اال10اجلدول رقم)
 1986 1984 1979 1973 1970 اجملمعات
 52.9 36.2 14.1 2.5 1.9 مليار دينار()االدخار 

 278 223.7 86.6 21 12.5 مليار دينار()داخلية قروض 

 %19 %16 %16 %12 %15 %ادخار/القروض الداخلية 

Source : Abdelkrim Naas, le Système Bancaire Algérien de la Décolonisation à             l’Economie 

de Marché, Maisonneuve et Laros, Paris, 2003, p. 105 

أن مسامهة القطاع املصريف يف اجلزائر يف متويل االقتصاد تعد ضعيفة جدا، فهي  يتضح من خالل اجلدول
، وهذا لضعف دور البنوك يف اجلزائر خالل تلك الفرتة على 1986سنة  %19و 1970سنة  %15مل تتجاوز 

حي  كان اعتماد اجلزائر آنذاك يف متويل حتريك االدخار وتعبئة املوارد املالية لتوجيهها حنو حتقيق تنمية اقتصادية، 
املتأتية من الضرائب واجلباية البرتولية نتيجة ارتفاع أسعار املالية وارد االستثمارات املخططة بدرجة كبرية على امل

  البرتول.
ى كانت هذه السياسة مصدر لتبذير املوارد املالية، حي  كان يتم متويل املؤسسات العمومية بطريقة غري مثل  -

،  مل تشكل حافز للرفع من املردودية وحتسني األداء فكان سببا يف عدم انضباطها ،وبتكلفة تكاد تكون منعدمة
 .كما كان متويل املشاريع االستثمارية العمومية دون دراسة جدوى املشاريع وتقييم املخاطر

التضخم وتعمق العجز  تالالت عميقة يف الوضع االقتصادي، حي  ارتفع معدلأدت هذه السياسة إىل اخ -
 املايل للمؤسسات العمومية مما أثر سلبا على النمو االقتصادي؛

هذه السياسة جتزئة القطاع املايل وصغر حجمه واعتباره جمرد أداة لتمويل االستثمارات العمومية، عن كما نتج   -
 نة وعمالء حمددين؛يكل مؤسسة مالية تتعامل مع قطاعات معكانت  حي   
عمومية للبنوك أدت إىل عدم وجود منافسة بني البنوك إىل جانب اخلربة احملدودة، مما انعكس سلبا على امللكية ال -

 دورها يف حتريك االدخار وختصيص القروض على أساس معيار املخاطر جتسيدا ملبدأ التوطني؛
النشاط املايل، حي   عدم استقاللية البنك املركزي وأتديته دور التابع دون أن تكون له سلطة االشراف على -

 احنصر نشاطه يف إعادة خصم األورا  املالية اليت كانت جمرد وسيلة لتزويد البنوك ابلسيولة؛
، غري أن حمدودية االعتماد 1980إىل بداية  1970من األجنيب خالل الفرتة  االحتياطي على الرغم من توفر -

ختصيص املوارد اليت نتج عنها اخنفاض كفاءة  أدت إىل اختالالت عميقة وسوء استغاللعلى مؤشرات السو  
 .1االستثمار وقلة استخدام الطاقات املنتجة

                                                 
1 Karim Nashashibi and others, op.cit, p. 29 
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 ممثلة ،يت اعتمدهتا احلكومة اجلزائريةومن مجلة ما تطرقنا إليه يف هذا املبو  تبني أن سياسة الكبح املايل ال 
من البناء والتشييد مل تثبت فاعليتها، على الرغم من اجلهود اليت بذلتها منذ االستقالل  نظام التخطيط املركزي يف

من وإضفاء طابع السيادة وحماولة دفع عجلة التنمية االقتصادية وختفيف فجوة التخلف االقتصادي واالجتماعي، 
تلك السياسة أدت إذ ، عليهاوإضفاء طابع التخصص وأتميمها العديد من البنوك العملة الوطنية و خالل إنشاء 

هيمنة اخلزينة على التمويل، مما جعل القطاع املايل يتميز ابلضعف واهلشاشة إىل هتميش دور البنوك يف االقتصاد و 
 ةما جعل الدولة اجلزائري ،االقتصادي ابإلضافة إىل العديد من النتائج السلبية يف الرفع من معدل النمو يساهمومل 

     ديد من االصالحات وهذا ما سنواول التطر  إليه يف املبو  املوايل.  تبادر يف تطبيق الع

 ودواعي تطبيقهاالجزائري القطاع المالي التي عرفها المالية صالحات الالمبحث الثاني: ا
، حمدودية جناعتهاخالل السبعينات ويف بداية الثمانينات أظهرت االصالحات املالية اليت وضعت لقد  

سواء من حي  منهج تسيريه أو من حي   للمنظومة املالية ضروراي،وعلى هذا األساس أصبح االصالح العميق 
ابملصادقة على قانون القرض والبنك، وكذا القانون  1986، وقد شرع يف هذا االصالح سنة املهام املنوطة به

  .1990بعد ذلك القانون املتعلق ابلنقد والقرض سنة ، ليأيت 1988 املتعلق بتوجيه املؤسسات العمومية

  1986سنة لقانون القرض والبنك : المطلب األول
نتيجة اخنفاض أسعار احملروقات يف  1986األزمة النفطية اليت تعرض هلا االقتصاد اجلزائري سنة  تسببت 

 واليت أدت إىل من عائدات الصادرات لدولةاملالية لوارد حجم املتقلص  نتج عن ،عجز مايل يفاألسوا  العاملية 
 .اختالالت يف ميزان املدفوعات وارتفاع كبري يف حجم املديونية اخلارجية ونسبة خدمات الدين

 نظرة عامة حول قانون القرض والبنك-1
احلكومة اجلزائرية، من ضمن سلسة االجراءات املتخذة  هابشرتفإن أول إجراء وحتت ضغط هذه األزمة 

قانون القرض يسمى هو إصدار قانون بنكي جديد واهلادفة إىل التوول ابلنظام االقتصادي حنو اقتصاد السو ، 
توحيد اإلطار القانوين الذي يسري كل املؤسسات املصرفية مهما كانت وضعيتها ، هدفه األساسي هو 1والبنك

مقاييس الرحبية واملردودية واألمان يف تسيري مت االعتماد على ، حي  2وإصالح جذري للمنظومة املصرفيةالقانونية، 
أنواعها ومن هنا ظهر ما يسمى ابخلطر البنكي كمفهوم  مبختلفخاصة يف جمال منح القروض  العموميةالبنوك 

 .البنوك التجارية اجلزائرية إدارةجديد دخل عامل 

 

 
                                                 

 واملتعلق ابلقرض والبنك  1986أوت  19املؤرخ يف  12-86قانون رقم  1
2Ammour ben Halima, op.cit, p. 62  
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 القرض والبنكاسية اليت استند عليها قانون القواعد األس-1-1
 يف النقاط التالية:إبجياز  منها ساسية نذكراألقواعد الو  املبادئاستند قانون النقد والقرض إىل مجلة من 

ح  البنوك على اختاذ كل التدابري الالزمة ملتابعة القروض املمنوحة إىل جانب متابعة الوضعية املالية  - 
 ابإلضافة إىل اختاذه كل التدابري الضرورية للتقليل من خطر عدم اسرتداد القرض؛للمؤسسات، 

واشراك البنوك التجارية يف توفري  ما تعلق بتطبيق السياسة النقدية، اسرتجاع البنك املركزي صالحياته، خاصة -
 تنفيذية ذلك؛الضرورية للتنمية االقتصادية، إال أن القانون مل يضع آليات املوارد املالية 

حي  كلف البنك  ،رض أخري ونشاطات البنوك التجاريةمبوجب هذا القانون مت الفصل بني البنك املركزي كمق -
 املركزي بتسيري السياسة النقدية مبا يف ذلك حتديد سقوف إعادة اخلصم؛

نوحة للخزينة حمصورة يف إعادة النظر يف العالقات اليت تربط مؤسسة االصدار ابخلزينة، إذ أصبوت القروض املم -
 .1حدود يقرها مسبقا املخطط الوطين للقرض

، األمر الذي تقليص الدور املتعاظم للخزينة يف متويل االستثمارات واشراك اجلهاز املصريف يف توفري املوارد املالية -
 مسح إبقامة نظام مصريف على مستويني؛

تعبئة االدخار وتوزيع القروض يف إطار املخطط الوطين أعاد القانون للمصارف ومؤسسات التمويل دورها يف  -
للقرض، حي  مسح هلا إبمكانية تسلم الودائع مهما كان شكلها ومدهتا ومنح االئتمان دون حتديد مدته 

 .2وأشكاله

 ملراقبةااهليئات القائمة على االشراف و -1-2
تنظيميتان ون القرض والبنك هيئتان أنشأ قان إلصالح املنظومة املصرفية ومن أجل إرساء املبادئ العامة

 :3ومها واالستشارة لإلشراف واملراقبة
، : وتتمثل مهمتها يف تقدمي التوصيات وتسجيل املالحظات اخلاصة ابلنقد والقرضاجمللس الوطين للقرض - 

 الوطين،  حتديد السياسة العامة للقرض ابألخذ بعني االعتبار احتياجات االقتصادحي  يستشار اجمللس يف 
وخصوصا ما تعلق بتمويل خمططات وبرامج التنمية االقتصادية والوضعية النقدية للبلد، ويقوم هذا اجمللس إبعداد 
 الدراسات املرتبطة بسياسة القرض والنقد، وكل األمور املرتبطة بطبيعة وحجم وتكلفة القرض يف إطار خمططات 

 اإلشارة إىل أن اجمللس عمل حتت وصاية وزارة املالية. جتدركما   ،وبرامج التنمية االقتصادية الوطنية
حمافظ جلنة مراقبة العمليات البنكية يرأس  اليت حلت حمل اللجنة التقنية للبنوك، :جلنة مراقبة العمليات البنكية -

تنظيم الوظيفة البنكية، كما تسهر االجراءات املسندة إليها ل متابعة وتعمل اللجنة على ضمان البنك املركزي،
 اللجنة على ضمان تطبيق التنظيمات والتشريعات القانونية والبنكية تبعا لسلطات املراقبة املخولة هلا، 

                                                 
1 Hocine Benissad, Algérie : restructurations et réformes économiques (1979 – 1993), OPU, Algérie, p. 124 

  184علي، مرجع سبق ذكره، ص.  بلعزوز 2
3Ammour Ben Halima, op.cit, p.59   
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 .ومراقبة وتوزيع القروض االدخارإىل تشجيع  جنةللوهتدف الصالحيات املخولة 
، خاصة ما تعلق ابستقاللية البنك املركزي واسرتجاع 1986 اليت أتى هبا قانون البنك والقرض رغم املبادئ

صالحياته يف إدارة السياسة النقدية، ومسامهة اجلهاز البنكي يف متويل النشاط االقتصادي، ابإلضافة إىل تقليص 
 إىل ظهور قواننيض النقائص واليت أدت عمن ب أحكامه مل ختلأن متويل االستثمارات العمومية، إال دور اخلزينة يف 
   إصالحية أخرى.

 1988المطلب الثاني: قانون استقاللية البنوك 
 اليتجاء قانون استقاللية البنوك كقانون إصالحي تكميلي هبدف تغطية النقائص اليت عرفتها القوانني 

  فيه. سبقته، وفيما يلي نتطر  إىل ما ورد

 1988مضمون قانون استقاللية البنوك -1
كل القطاعات   يف تطبيق برانمج إصالحي واسع، مس 1988منذ السلطات العمومية  شرعت 
جانفي  12الصادر يف  01-88وتعلق ابملؤسسات العمومية ابلدرجة األوىل، حي  منح القانون رقم االقتصادية 

 ،اخلاص بتوجيه املؤسسات العمومية االقتصادية، هذه األخرية استقاللية وأدخل مفهومي الفائدة واملردودية 1988
األحكام اليت أتى هبا مل أتخذ ابالعتبار  التكيف مع هذه القوانني كون أنمل يستطيع  12-86قانون  إال أن

كيف القانون تحي  كان من الضروري أن ياملستجدات اليت طرأت على مستوى التنظيم اجلديد لالقتصاد، 
ويف هذا  ، 01-88 مع القانون يسمح ابنسجام البنوك كمؤسساتالنقدي مع هذه القوانني ابلشكل الذي 

ليضع  ابلقرض والبنكاملتعلق  12-86املعدل واملتمم للقانون  06 -88استقاللية البنوك رقم صدر قانون اإلطار 
وحىت االلتزام ابلتدخل يف  ،القدرة يف منوهاانتقاهلا إىل االستقاللية  جيعل منو  مرحلة أساسيةيف البنوك اجلزائرية 

تتمتع بكامل استقالليتها فيما خيص مبوجب هذا القانون  أصبوت البنوك أن ذلكالسو  حسب قواعد املتاجرة، 
مؤسسات اقتصادية هتدف  ، أيمنوها للقروض ودراستها للمشاريع ومتابعتها لديوهنا وتسيريها لشؤوهنا الداخلية

  .إىل حتقيق الربح و املردودية

 مبادئ قانون استقاللية املؤسسات-2
 :1اليت استند عليها هذا القانون يفاملبادئ والقواعد ومتثلت أهم 

وهذا يعين أن نشاط البنك  يعترب البنك شخصية معنوية وجتارية ختضع ملبدأ االستقاللية املالية والتوازن احملاسيب، -
 خيضع ابتداء من هذا التاريخ إىل قواعد التجارة وجيب أن أيخذ أثناء نشاطه مببدأ الرحبية واملردودية؛

ميكن للمؤسسات املالية غري املصرفية أن تقوم بعمليات التوظيف املايل كاحلصول على أسهم أو سندات صادرة  -
 عن مؤسسات تعمل داخل الرتاب الوطين أو خارجه؛

                                                 
 195الطاهر لطرش، مرجع سبق ذكره، ص.  1
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ميكن ملؤسسات القرض أن تلجأ إىل اجلمهور من أجل االقرتاض على املدى الطويل، كما ميكنها أن تلجأ إىل  -
 ة؛طلب ديون خارجي

      على املستوى الكلي مت دعم دور البنك املركزي يف إدارة السياسة النقدية. -
رغم االصالحات اليت حاولت السلطات العمومية إدخاهلا على املنظومة املصرفية ابعتبارها قوة حمركة  

اقتصر دورها للتنمية االقتصادية، إال أنه ميكن القول أن البنوك العمومية مل ترقى إىل الدور اجلديد املنوط هبا، حي  
، كما أن التسهيالت ةملؤسسات االقتصاديإىل ازينة على اعتبارها جمرد قناة النتقال التدفقات النقدية من اخل

إدارية، األمر الذي أدى إىل ارتفاع خماطر القروض وعجز البنوك على منح السيولة  تبقرارااالئتمانية كانت متنح 
إلصدار قانون شامل ينظم العمل  ابلتدخلاملعنية  هذه الوضعية ابدرت السلطات مللمؤسسات العمومية، وأما

 املصريف وحيدد العالقة بني خمتلف مكوانت املنظومة املصرفية اجلزائرية.

 الجزائر في التحرير الماليسياسة  وبوادر 1990 قانون النقد والقرض لسنةالمطلب الثالث: 
جتسدت رغبة السلطات العمومية يف مواصلة اصالحات املنظومة املصرفية متاشيا مع مسار التوول إىل  

اخلاص ابلنقد والقرض الصادر  10-90قانون رقم  من خاللاقتصاد السو  وحماولة االندماج يف االقتصاد العاملي 
واالنفتاح على العامل  سياسة التورير املايل يف اجلزائرتطبيق مبثابة البداية احلقيقية ل الذي يعترب ،1990أفريل  14يف 

من بني القوانني التشريعية األساسية لإلصالحات، أعاد تعريف كلية هليكل النظام يعد نصا تشريعيا  فهو، اخلارجي
 رىاملصريف اجلزائري وجعل القانون املصريف اجلزائري يف سيا  التشريع املصريف الساري املفعول يف الدول األخ

أنه أخذ  محل أفكارا جديدة فيما خيص تنظيم النظام البنكي وأدائه، ابإلضافة إىلذلك أنه السيما املتطورة منها، 
ابالستناد إىل جمموعة من املبادئ والقواعد ترتجم الصورة اليت  ،1988و 1986 أبهم أفكار اليت أتى هبا قانون

 .1يكون عليها هذا النظام يف املستقبل

 قانون النقد والقرض: مبادئ-1
أفكار جديدة تصب جمملها يف منح النظام البنكي مكانته احلقيقية   بعدةوالقرض قانون النقد  أتىلقد  

املنتهج يف اجلزائر، ومن أهم  االقتصاديلنظام اجلديدة للتوجهات ا مبا يتوافق مع، لالقتصادكمورك أساسي 
 :2يما يلنذكر مبادئه 

  :بني الدائرة النقدية والدائرة احلقيقية الفصل-1-1
 تأن اختاذ القرارا ، مفادهتبىن قانون النقد والقرض مبدأ الفصل بني الدائرة النقدية والدائرة احلقيقية 

النقدية مل تعد على أساس كمي تبعا للقرارات احلقيقية على مستوى هيئة التخطيط، أين كان اهلدف األساسي هو 
على أساس الوضع النقدي اختاذ مثل هذه القرارات هو تعبئة املوارد املالية الالزمة لتمويل الربامج املخططة، وإمنا 

                                                 
1Mustapha Mekideche, L'économie algérienne à la croisée des chemins, Dahlab, Alger, p. 97  
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سب األهداف النقدية، وابلتايل فإن تبين مثل هذا املبدأ السائد الذي يتم تقديره من قبل السلطة النقدية وح
 نلخص أمهها فيما يلي:يسمح بتوقيق جمموعة من األهداف 

 اسرتجاع دور البنك املركزي يف قمة النظام النقدي واملسؤول األول عن تسيري السياسة النقدية؛ -
ني املؤسسات العمومية والعائالت واملؤسسات استعادة الوظائف التقليدية للدينار وتوحيد استعماالته داخليا ب -

 اخلاصة؛
 واحتالل السياسة النقدية مكانتها كوسيلة من وسائل الضبط االقتصادي؛تنشيط السو  النقدية  -
 توزيع القروض بشروط غري متييزية بني املؤسسات العامة واخلاصة؛ -
وجعله يلعب دورا مهما يف اختاذ القرارات املرتبطة اجياد مرونة نسبية يف حتديد سعر الفائدة من طرف البنوك،  -

 ابلقرض.

 :بني الدائرة النقدية والدائرة املالية الفصل-1-2
أصبح خيضع إىل قواعد معينة،  اخلزينةمتويل ثل هذا املبدأ الذي قام عليه قانون النقد والقرض يف أن ميو  
يف السابق تلعب دورا كبريا يف تدبري التمويل  كانتأين   ،حرة يف احلصول على القروض لتمويل عجزها وأهنا مل تعد

من خالل اللجوء إىل البنك املركزي، األمر الذي خلق تداخال بني صالحيات اخلزينة وصالحيات  وبسهولة نسبية
 السلطة النقدية وتداخال بني أهدافهما اليت مل تكن دوما متجانسة.

 ويسمح هذا املبدأ بتوقيق األهداف التالية:
 استقالل البنك املركزي عن الدور املتعاظم للخزينة؛ -
 تقليص ديون اخلزينة جتاه البنك املركزي والقيام بتسديد الديون السابقة املرتاكمة عليها؛ -
 هتيئة الظروف املالئمة كي تلعب السياسة النقدية دورها بشكل فعال؛ -
  لنقدية.احلد من اآلاثر السلبية للمالية العامة على التوازانت ا -

 دائرة ميزانية الدولة ودائرة القرض:بني  الفصل-1-3 
ابعاد اخلزينة عن منح القروض لالقتصاد وابقاء دورها  املتمثل يفاعتمد قانون النقد والقرض هذا املبدأ   

يقتصر على متويل االستثمارات االسرتاتيجية املخططة من طرف الدولة، ليصبح النظام البنكي املسؤول عن منح 
القروض يف إطار مهامه التقليدية، وهذا بعدما كانت اخلزينة تلعب دورا أساسيا يف متويل استثمارات املؤسسات 

 مية ومهش على إثرها النظام البنكي واقتصر دوره يف تسجيل عبور األموال من دائرة اخلزينة إىل املؤسسات.العمو 
 ويسمح الفصل بني هاتني الدائرتني ببلوغ األهداف التالية:

 تقليص التزامات اخلزينة يف متويل االقتصاد؛ -
 تلك املتمثلة يف منح القروض؛ استعادة البنوك واملؤسسات املالية لوظائفها التقليدية وخاصة -
 عدم خضوع توزيع القروض إىل قواعد إدارية، وإمنا على أساس مفهوم اجلدوى االقتصادية للمشاريع. -
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 سلطة نقدية وحيدة ومستقلة: انشاء-1-4
ابلذات يف هيئة  ،أنشأ قانون النقد والقرض سلطة نقدية وحيدة ومستقلة ووضعها يف الدائرة النقدية  

، ليضمن انسجام السياسة النقدية وتنفيذها ألجل حتقيق األهداف النقدية، جديدة أمساها جملس النقد والقرض
اليت كانت مشتتة بني الوزارة املالية وهبذا املبدأ يكون قانون النقد والقرض قد ألغى التعدد يف مراكز السلطة النقدية 

اخلزينة العمومية اليت كانت تلجأ إىل البنك املركزي للوصول على التمويل وكأهنا ابعتبارها السلطة النقدية وبني 
    سلطة نقدية وبني البنك املركزي الذي ميثل سلطة نقدية الحتكاره امتياز إصدار النقود.

 :النظام البنكي على مستويني وضع-1-5
يعين التمييز بني نشاط البنك الذي مبدأ وضع النظام البنكي على مستويني، و  كرس قانون النقد والقرض 

املركزي كسلطة نقدية ونشاط البنوك التجارية كموزعة للقروض، ومبوجب هذا املبدأ أصبح البنك املركزي ميثل فعال 
بنكا للبنوك يراقب نشاطها ويتابع عملياهتا، كما أصبح إبمكانه توظيف مركزه كملجأ أخري لإلقراض يف التأثري 

ومبوجب ترأسه للنظام النقدي وتواجده فو  كل اضية للبنوك وفقا ملا يقتضيه الوضع النقدي، على السياسات اإلقر 
البنوك، أصبح إبمكانه أن حيدد القواعد العامة للنشاط البنكي ومعايري تقييم هذا النشاط من أجل حتقيق األهداف 

 النقدية والتوكم يف السياسة النقدية.

 قانون النقد والقرض: أهداف-2
توقيق لأفكار اصالحية جديدة  تضمنتعلى عدة مبادئ  1990-10 ارتكز قانون النقد والقرض لقد 

 عدة أهداف نذكرها يف النقاط التالية:
 وضع حد لكل تدخل إداري يف القطاع املايل؛ -
 ؛1رد االعتبار لدور البنك املركزي يف تسيري النقد والقرض -
 الوطين؛إعادة تقييم العملة مبا خيدم االقتصاد   -
 تشجيع االستثمارات والسماح إبنشاء مصارف وطنية خاصة وأجنبية؛ -
 ؛2تطهري الوضعية املالية ملؤسسات القطاع العام -
 ؛واهليئات املاليةاملنوطة ابلبنوك  وحتديد وتوضيح النشاطاتإلغاء مبدأ ختصص البنوك  -
 ابلنسبة للمؤسسات عن طريق إنشاء السو  املايلتنويع مصادر التمويل للمتعاملني االقتصاديني، خصوصا  -

 ؛3وبورصة القيم املنقولة
 .4إجياد مرونة نسبية يف حتديد سعر الفائدة من قبل البنوك -

                                                 
1 Ammour Benhalima, op.cit, p. 73   

 
2 ibid, p. 76-77 
3 Ibid, p. 79-81 

 189بلعزوز بن علي، مرجع سبق ذكره، ص.  4
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وضع النظام املصريف اجلزائري على مسار تطور جديد،  1990-10ميكن القول أن قانون النقد والقرض هبذا و      
متيز إبعادة تنشيط وظيفة الوساطة من خالل االنتقال من اقتصاد مسري مركزاي إىل اقتصاد موجه آبليات السو ، 

نتج عنه أتسيس نظام مصريف ذو مستويني، كما أعيد للبنك املركزي  فقد املالية وإبراز دور النقد والسياسة النقدية، 
وللبنوك التجارية وظائفها التقليدية بوصفها  ،لية واسعةكل صالحياته يف تسيري النقد واالئتمان يف ظل استقال

إىل فصل دائرة ميزانية الدولة عن الدائرة النقدية من خالل وضع سقف  ابإلضافةأعوان اقتصادية مستقلة، 
مع حتديد مدهتا واسرتجاعها اجباراي يف كل سنة، وكذا ارجاع ديون  ،البنك املركزي لتمويل عجز امليزانية لتسليف 

، إىل جانب سنة 15وفق جدول ميتد على 14/04/1990خلزينة العمومية جتاه البنك املركزي املرتاكمة إىل غاية ا
من طرف البنوك التجارية لسندات اخلزينة العامة، ومنع كل شخص معنوي أو طبيعي إلغاء االكتتاب االجباري 

 غري البنوك واملؤسسات املالية من أداء هذه العمليات.
فيه، قانون النقد والقرض كل القوانني واألحكام اليت تتعارض مع األحكام الواردة  إىل ذلك، فقد ألغىابإلضافة 
كاان قانونني يف مرحلة معينة،   اللذان 1988جانفيو 1986واردة يف قانوين أوت األحكام ال ألغى صراحة حي 
 أفريليف القانون الوحيد الذي ينظم الوظيفة البنكية ويضبط قواعد العمل البنكي منذ صدوره  ابعتبارهوهذا 

1990 . 

  اجلديد للنظام املصريف على ضوء قانون النقد والقرض اهليكل-3
أدخل قانون النقد والقرض تعديالت مهمة يف هيكل النظام البنكي اجلزائري، كما مت السماح للبنوك  

 تقيم أعماال هلا يف اجلزائر، والسماح إبنشاء بنوك خاصة.األجنبية أبن 

 :اجلزائر بنك-3-1
البنك املركزي أبنه" مؤسسة وطنية تتمتع ابلشخصية  (10-90)من قانون النقد والقرض  11تعرف املادة 

املعنوية واالستقالل املايل ". ومنذ صدور هذا القانون أصبح البنك ملركزي يسمى يف تعامله مع الغري بــ " بنك 
  اجلزائر".

التجارية ابعتباره اتجر وتعود ملكية رأس ماله ابلكامل للدولة، كما ال  ةوخيضع بنك اجلزائر إىل قواعد احملاسب
املتعلق ابلقانون التوجيهي للمؤسسات العمومية  01-88للتسجيل يف السجل التجاري وال ألحكام القانون  عخيض

الرتاب الوطين  ، ابإلضافة إىل ذلك ميكن له فتح فروع أو اختيار مراسلني أو ممثلني يف أي نقطة من 1االقتصادية
 ، ويسري بنك اجلزائر جهازين مها: احملافظ، جملس النقد والقرض. 2كلما كان ذلك ضروراي

 
 

                                                 
 من قانون النقد والقرض 13املادة  1

 من قانون النقد والقرض 16املادة  2
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 ونوابه: احملافظ-أ
الرتتيب قابلة للتجديد مرة يعني احملافظ ونوابه مبراسيم رائسية ملدة ستة سنوات ومخسة سنوات على 

 .1يف حالة العجز الصوي أو اخلطأ الفادحواحدة، كما يتم إهناء مهامهم مبراسيم رائسية أيضا 
وتتمثل املهام األساسية للموافظ يف إدارة أعمال البنك املركزي، كما يقوم بتمثيله لدى السلطات العمومية والبنوك 

 املركزية التابعة لدول أخرى واهليئات املالية الدولية.

 :النقد والقرض جملس-ب
جملس النقد والقرض من العناصر األساسية اليت جاء هبا قانون النقد والقرض، انطالقا من يعترب إنشاء  

 :2ويتكون جملس النقد والقرض مناملهام اليت أوكلت إليه والسلطات الواسعة اليت منوت له، 
 احملافظ رئيسا؛ 
 نواب احملافظ كأعضاء؛ 
 سامني يتم تعيينهم مبرسوم حكومي. ثالثة موظفني 

جملس النقد والقرض وظيفة جملس إدارة بنك اجلزائر من خالل إجراء مداوالت حول تنظيم البنك املركزي،  ويؤدي 
واتفاقيات شراء األموال املنقولة وغري املنقولة وبيعها، كما حيدد كل سنة ميزانية البنك مع إدخال كل التعديالت 

ذلك يؤدي جملس النقد والقرض وظيفة  ضافة إىل، ابإل3وحتديد شروط توظيف األموال العائدة للبنك ،الضرورية
السلطة النقدية يف البالد، وذلك بتنظيم إصدار النقود، حتديد شروط تنفيذ عمليات البنك مع البنوك واملؤسسات 
املالية، تسيري السياسة النقدية، وضع شروط فتح الفروع واملكاتب التمثيلية للبنوك واملؤسسات املالية األجنبية ومنح 

لرتخيص هلا، حتديد قواعد احلذر يف تسيري البنوك واملؤسسات املالية مع الزابئن، تنظيم سو  الصرف ومراقبة ا
  من قانون النقد والقرض. 45، 44خرى حمددة مبوجب املادتني ، ابإلضافة إىل مهام أ4الصرف

    :واملؤسسات املالية البنوك-3-2
إنشاء عدة أنواع من مؤسسات القرض، يستجيب كل نوع إىل املقاييس  ةإمكاني أاتح قانون النقد والقرض       

 والشروط مبا يتوافق وطبيعة النشاط واألهداف احملددة هلا.
  التجارية: البنوك-أ

أبهنا" أشخاص معنوية مهمتها العادية واألساسية  البنوك التجارية 114عرف قانون النقد والقرض يف مادته ي      
 من هذا القانون، املتضمنة العمليات اليت تقوم هبا البنوك التجارية وهي: 113إىل  110حمددة يف املواد من 

                                                 
 من قانون النقد والقرض 22، 12 ،20املادة  1
 من قانون النقد والقرض  32ملادة ا 2
 والقرض.من قانون النقد  43املادة  3

 من قانون النقد والقرض  45، 44ملادة ا 4
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 مجع الودائع من اجلمهور؛ 
 منح القروض؛ 
 .توفري وسائل الدفع الالزمة ووضعها حتت تصرف الزابئن والسهر على إدارهتا 

  املالية: املؤسسات-ب
من قانون النقد والقرض املؤسسات املالية أهنا أشخاص معنوية مهمتها العادية واألساسية  115املادة  تعرف       

املالية تقوم مبنح القروض  تالقيام ابألعمال البنكية ما عدا تلقي األموال من اجلمهور، ومعىن ذلك أن املؤسسا
تلقي ودائع، وابلتايل املصدر األساسي لألموال املستعملة هي رأس مال املؤسسة دون على غرار البنوك التجارية 
    املالية، قروض املسامهة....

  األجنبية: الفروع-ج
لبنوك ومؤسسات مالية أجنبية يف اجلزائر ختضع للقانون  مسح قانون النقد والقرض بفتح فروع أجنبية       

اجلزائري يف شكل شركات مسامهة، وذلك برتخيص خاص مينوه جملس النقد والقرض خاضع ملبدأ املعاملة ابملثل، 
أي ميكن الرتخيص ابملسامهات األجنبية يف البنوك واملؤسسات املالية اخلاضعة للقانون اجلزائري شريطة أن متنح 

 . 1الد األجنبية املعاملة ابملثل للرعااي اجلزائريني أو الشركات اجلزائريةالب
 (10-90املالية والبنكية اليت برزت بعد قانون النقد والقرض) املؤسسات-د

صدور قانون النقد والقرض بدأ انفتاح القطاع املصريف ابجتاه القطاع اخلاص الوطين واألجنيب بتسارع  مع 
أصبح القطاع املصريف اجلزائري  2001ويف هناية  ،انتهاء اجناز برانمج التعديل اهليكلي سنة 1998وخصوصا بعد 
أصبح هيكل القطاع البنكي  2015أما مع هناية بنك ومؤسسة مالية عمومية وخاصة وخمتلطة،  26يتكون من 

مؤسسات  6مؤسسات مالية منها  9وبنك خاص وأجنيب(  14وبنوك عمومية  6بنك ) 20اجلزائري يتكون من 
 :2ومن هذه املؤسسات اليت أنشئت عقب إصدار قانون النقد والقرضعمومية، 

 كما يلي: 2001البنوك اخلاصة اجلزائرية مع هناية  كانت: البنوك اخلاصة اجلزائرية -
  27/07/1998مت اعتماده من قبل جملس النقد والقرض بتاريخ اخلليفة بنك 
 البنك التجاري والصناعي اجلزائري) BCIA)  24/09/1998مت اعتماده يف 
 اجملمع اجلزائري البنكي(CAB)  28/10/1999مت اعتماده يف 
 البنك العام للبور األبيض املتوسط (BGM)  30/04/2000مت اعتماده يف 

 جملس النقد والقرض ابعتماد عدة بنوك أجنبية وبنك خمتلط هم كما يلي: قام: البنوك اخلاصة األجنبية -
  بنكسييت) Citi bank(  18/05/1998وذلك بتاريخ 

                                                 
 ، من قانون النقد والقرض130، 129، 128، 127 1

، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية إصالح النظام املصريف اجلزائري وآاثرها على تعبئة املدخرات ومتويل التنميةبطاهر علي،  2
  45، ص.2006-2005وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 
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  البنك العريب التعاوين(ABC)  24/09/1998وذلك بتاريخ  
  انتكسي أمانة بنك(Natexis Amana Banque)  27/10/1999وذلك بتاريخ  
  الشركة العامة(Societé generale)  04/11/1999وذلك بتاريخ 
  البنك العريب(Arab bank)  15/10/2001وذلك بتاريخ  
  البنك الوطين لباريس(BNP Paribas)  31/01/2002وذلك بتاريخ  
  بنك الربكة املختلط حي  رأس ماله مشرتك بني بنوك عمومية جزائرية وبنوك سعودية خاصة وذلك

  .3/11/1990يف  اعتمادهللطرف السعودي ومت  %49للطرف اجلزائري و %51بنسبة 

 املؤسسات املالية:  -
 من طرف جملس النقد والقرض وهي: اعتمادهاالية اليت مت املؤسسات امل ومن

  البنك اإلحتادي(Union Bank)  07/05/1995وذلك بتاريخ  
  السالم(SALEM)   28/06/1997وذلك بتاريخ  

  فيناالب(Finalep)  06/04/1998وذلك بتاريخ  

  موان بنك(Mouna Bank)  08/08/1998وذلك بتاريخ  
  البنك الدويل اجلزائري (Algerian international bank) 21/02/2000وذلك بتاريخ 

  سويف انس بنك(Sofinance)  09/01/2001وذلك بتاريخ  
  للتعاونالقرض االجياري العريب (Arab Leasing corporation)  20/02/2002وذلك بتاريخ  

تنوع كبري يف القطاع املصريف  قد أحدثت االصالحات اليت جاء هبا قانون النقد والقرضوهبذا ميكن القول أن 
حميط بنكي قائم على قواعد ومعايري  إنشاءمن خالل من حي  طبيعة وعدد البنوك الناشطة يف اجملال، و 

العمل املصريف على املستوى العاملي وإرساء أسس املنافسة بني البنوك هبدف حتسني اخلدمات وتوفري التمويل 
من بنك اخلليفة والبنك الصناعي والتجاري اللذان كلفا اخلزينة  ، إال أن إفالس كاللتشجيع االستثمارات
وتسبب يف زعزعة ثقة اجلزائري  اخلاص كاان مبثابة الصدمة اليت عرفها القطاع املصريف،  العمومية خسائر كبرية

خاصة بعدما بدأت بوادر التورر املصريف يف  املتعاملني االقتصاديني يف القطاع املصريف اخلاص واألجنيب 
املصريف،  تعمل على استقرار النظاماجلزائر تظهر، األمر الذي تطلب ضرورة مراجعة القوانني والتشريعات اليت 

 عدة تعديالت. 10-90ومبوجبها عرف قانون النقد والقرض 
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 :10-90التعديالت اليت عرفها قانون النقد والقرض  أهم-4
 عدة تعديالت: 10-90عرف قانون النقد والقرض  لقد 

، وكان هذا تعديال حمدودا ميز بني جملس إدارة 20011فيفري  27 املوافق لــ 01-01األول من خالل األمر  -
 .بنك اجلزائر وجملس النقد والقرض ابعتباره سلطة نقدية

ويعد ، 2ابلنقد والقرض املتعلق 2003أوت  62 املوافق لـــ 11-03أما التعديل الثاين فجاء مبوجب األمر  - 
بغرض إعادة النظر يف القوانني بعد إفالس بنك اخلليفة والبنك الصناعي والتجاري  جاء ،تعديال شامال

 وذلك من خالل:اإلشراف والرقابة على البنوك  عمليات تنظم العمل املصريف وتدعمأن والتشريعات اليت من شأهنا 
  عن طريق الفصل بني صالحيات جملس النقد والقرض  ،مبمارسة صالحياته أحسنالسماح لبنك اجلزائر

 مع توسيع صالحيات جملس النقد والقرض؛وصالحيات جملس إدارة بنك اجلزائر 
  تقوية االتصال والتشاور بني بنك اجلزائر واحلكومة عن طريق إنشاء جلنة مشرتكة بني بنك اجلزائر ووزارة املالية

اخلارجية والدين اخلارجي، ابإلضافة إىل إثراء حمتوى التقارير االقتصادية واملالية مع التداول  لتسيري املوجودات
 اجليد للمعلومات اخلاصة ابلنشاط املصريف واملايل؛

  .توفري محاية أفضل للبنوك واملدخرين 
أوت سنة  26 لــاملوافق  04 -10أبمر  2010تعديال آخر يف سنة  10 -90 كما عرف قانون النقد والقرض  -

 ، والذي كان يهدف إىل التعريف ببنك اجلزائر وحتديد صالحياته بغرض احملافظة على استقرار األسعار 20103
اليت تعد من ضمن الـأهداف األساسية للسياسة النقدية، ومن بني التعديالت األساسية اليت تضمنها هذا األمر 

 هي:
 وضعية املالية اخلارجية للجزائر، ويف هذا اإلطار ميكنه أن يطلب من يعد بنك اجلزائر ميزان املدفوعات يعرض ال

البنوك واملؤسسات املالية واإلدارات املالية وكل شخص معين تزويده ابإلحصائيات واملعلومات اليت يراها 
 مناسبة؛

  عمليات جيب على كل بنك يعمل يف اجلزائر أن يكون له حساب جار دائن مع بنك اجلزائر لتلبية حاجات
 التسديد بعنوان نظم الدفع؛

  ال ميكن الرتخيص ابملسامهات اخلارجية يف البنوك واملؤسسات املالية اليت حيكمها القانون اجلزائري إال يف إطار
 على األقل من رأس املال. %51شراكة متثل املسامهة الوطنية املقيمة 

إال أن ملالية من خالل سن عدة قوانني وتشريعات، رغم حماولة الدولة اجلزائرية إصالح املنظومة املصرفية وا
، خاصة الرقابة القطاع املايل اجلزائري بقي مثقال إبرث العشرايت املتعددة يف التسيري االقتصادي االداري

                                                 
 .2001فيفريي سنة  28، الصادر يف 14املتعلق ابلنقد والقرض، اجلريدة الرمسية، العدد  10-90املعدل واملتمم للقانون  01-01األمر  1
 .2003أوت سنة  27، الصادر يف 52املتعلق ابلنقد والقرض، اجلريدة الرمسية، العدد  11-03األمر رقم  2
 .2010سبتمرب سنة  01، الصادر يف 50املتعلق ابلنقد والقرض، اجلريدة الرمسية، العدد  11- 03املعدل واملتمم لألمر 04-10األمر  3
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ابرتفاع آنذاك الوضع االقتصادي السائد كما متيز ،  املباشرة اليت جعلت أسعار الفائدة حتت مستواها السوقي
إىل إصدار النقد واالعتماد جلأت احلكومة ، وألجل تغطيته %13.7والذي قدر بــــ انية الدولة العجز يف ميز 

كذلك على القروض اخلارجية، األمر الذي أدى إىل زايدة الكتلة النقدية مقارنة مع الناتج احمللي االمجايل،  
 الصعبة األوضاع، وأمام هذه اخنفاضا احتياطي الصرف من العملة الصعبةو  عجزا كبريا ميزان املدفوعات سجل

لتطبيق برامج إصالحية جلأت الدولة اجلزائرية إىل مؤسسات النقد الدويل لطلب العون املايل ومساعدات 
 .   طموحة

 النقد الدولي  هيئاتالمبرمة مع المالية الرابع: االصالحات  المطلب
التسعينات، شرعت مبوجبه السلطات يف اختاذ  شهد االقتصاد اجلزائري وضعا اقتصاداي متدهورا يف بداية 

تدابري حازمة وواقعية هتدف لالنتقال من اقتصاد موجه إداراي إىل اقتصاد موجه آبليات السو  واملنافسة، وذلك 
 إببرام برامج إصالح مع مؤسسات النقد الدويل يندرجان ضمن االصالحات االقتصادية ووضعها حيز التنفيذ.

 (1991-1989)االئتماين  االستعداد برانمج-1
املالية  دخلت اجلزائر يف مفاوضات مع مؤسسات النقد الدويل بغرض احلصول على القروض واملساعدات 
 على اتفاقيتني: فوقعت
 :1وكان ضمن شروط نوجزها فيما يلي 1991جوان  03، والثانية يف 1989ماي  31األوىل يف 

 ابحلد من التدفق النقدي وختفيض عجز املوازنة العامة؛التوكم يف كمية النقد املتداول، وذلك  -
 حترير األسعار وجتميد األجور وتطبيق أسعار فائدة موجبة؛ -
 احلد من التضخم، وختفيض قيمة الدينار؛ -
 حترير التجارة اخلارجية والسماح بتدفق رؤوس األموال األجنبية؛ -

 :الربانمج االستعدادي نتائج-1-1
 :2الربانمج يف احلقائق التاليةمتثلت نتائج  

 ؛1991دينار يف هناية  26دينار ليصل إىل  21.5لقيمة سعر الصرف من  كبري  اخنفاض -
رفع املعدل املطبق على   إىل ابإلضافة، 1992سنة  % 11.5إىل  1991 سنة %10.5رفع معدل اخلصم من  -

، %17وحتديد سعر تدخل بنك اجلزائر عند مستوى السو  النقدية  ،%20إىل  %15كشوف البنوك من 
 واهلدف من هذه االجراءات هو جعل معدل الفائدة احلقيقي موجب ومن مث رفع تعبئة حجم املدخرات؛

                                                 
 63، ص. 2011، دار اخللدونية، اجلزائر، واآلفاقاالصالحات االقتصادية يف اجلزائر الواقع ، الرمحن توميعبد  1
 190 بلعزوز بن علي، مرجع سبق ذكره، ص. 2
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الكتلة وجود فائض يف الكتلة النقدية نتيجة وجود تباعد بني املؤشرات النقدية واملؤشرات العينية، إذ سجلت  -
، أما معدل منو الناتج احمللي االمجايل 1990سنة  %11.3مقابل  1991سنة  %21.3منو بــ  2Mالنقدية 

 ؛0.8%
ليصل إىل أعلى مستوى له  1990سنة  %17.9لريتفع إىل  %9.3نسبة  1989معدل التضخم سنة  سجل -
 وهو ما يؤكد التعامل بسعر فائدة حقيقي سالب؛ ،%31.7بنسبة  1992سنة 

سنة  $مليار  28.8بعدما بلغت ، 1992سنة  $مليار 26.7استقرار ارتفاع املديونية اخلارجية، حي  قدرت  -
 .1992سنة %76.5إىل  1991سنة  %73.9فقد ارتفعت من ، أما نسبة خدمات الدين 1990

 االصالح االقتصادي الشامل مع مؤسسات النقد الدويل برامج-2
بعد فشل االتفاقيتني السابقتني مع مؤسسات النقد الدولية وحتت ضغط األزمة االقتصادية واملالية،  

الدولية إلبرام اتفاقية يف إطار برانمج إىل مؤسسات النقد  أخرىأجربت السلطات اجلزائرية على اللجوء مرة 
 االصالح االقتصادي الشامل متتد على مرحلتني:

 (1995ماي  21 – 1994ماي  22)اهليكلي مرحلة التثبيت  -
 (1998ماي  21 – 1995ماي  22)اهليكلي مرحلة التعديل  -

ويهدف هذا الربانمج إىل القضاء على االختالالت العميقة يف التوازانت االقتصادية الكلية، اليت ظلت تعاين منها 
 رغم كل حماوالت االصالح اليت قامت هبا. 1986اجلزائر منذ 

 (1995 – 1994)اهليكلي التثبيت  برانمج-2-1
االقتصاد الوطين وحتقيق االستقرار  إنعاشدخلت اجلزائر مرحلة جديدة من االصالحات هبدف  

 .االقتصادي استعدادا لالنتقال إىل اقتصاد السو  وبع  النمو االقتصادي

 :برانمج التثبيت اهليكلي أهداف-أ
 :1متثلت أهداف الربانمج يف

 على عجز امليزانية العمومية أو على أقل ختفيضها؛القضاء  -
 التقليص من الكتلة النقدية من أجل ضمان تطور سليم؛ -
 إعادة التوازن إىل ميزان املدفوعات وذلك عن طريق ختفيض عبئ خدمة الديون اخلارجية؛ -
 حترير االقتصاد.االستمرار يف عملية  -
 

                                                 
، الطبعة الثانية، حبوث الندوة الفكرية اليت نظمها املركز الوطين للدراسات والتواليل اخلاصة التجربة اجلزائرية يف االصالحات االقتصاديةعبد هللا بن دعيدة،  1

 362ص. ، 2005بريوت، ت االقتصادية وسياسات اخلوصصة يف البلدان العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، ابلتخطيط حول االصالحا
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 حتقيق أهداف الربانمج: إجراءات-ب
اجلزائرية مع مؤسسات صندو  النقد الدويل يف إطار برانمج التثبيت  االتفا  الذي أبرمته احلكومةغطى  

من طرف $مليار  1حتصلت من خالله اجلزائر على مساعدات مالية قدرت بــ  ،1995 – 1994اهليكلي الفرتة 
 لتمويل استثنائي ودعم ميزان املدفوعات من طرف البنك العاملي واالحتاد  $مليون  500والصندو  النقد الدويل 
 :1التاليةاإلجراءات األساسية لتوقيق أهداف الربانمج اعتمدت اجلزائر ، و األوريب والبنك الياابين

 ألجل دعم التورير؛ %40.17ختفيض قيمة العملة احمللية إىل  -
 الناتج احمللي االمجايل؛من  %3.3تقليص عجز امليزانية إىل  -
 حترير األسعار وختفيض الدعم الضمين والظاهري؛ -
 .1993سنة  %21مقابل  1995 سنة %13وإىل  1994سنة  %14تقليص معدل تطور الكتلة النقدية إىل  -
 ؛%24ومعدل الكشوفات البنكية إىل  ،%15معدل إعادة اخلصم إىل رفع  -
للبنوك، ورفع معدالت الفائدة الدائنة على االدخار لتوقيق أسعار فائدة حقيقية حترير معدالت الفائدة املدينة  -

 يف متويل االستثمارات وحتسني فعاليته؛ موجبة إلحداث منافسة على مستوى تعبئة املدخرات للمسامهة
 البدء بتورير التجارة اخلارجية. -

   احملققة من الربانمج النتائج-ج
متثلت النتائج احملققة خالل فرتة الربانمج يف تراجع معدل النمو االقتصادي، حي  بلغ معدل منو الناتج   

 %29، كما أن معدل التضخم مل يتجاوز 1993عام  -)%2)خالل فرتة الربانمج بينما كان (0.2-)%احمللي 
، حي  1993يف أفريل  %40.17ومت ختفيض قيمة العملة احمللية بــ ، املتوقعة حبسب الربانمج %40عوض 

رافق هذا التخفيض ارتفاع كبري ألسعار املواد الغذائية قد من قيمتها خالل سنة واحدة، و  %60فقدت أكثر من 
من الناتج احمللي  %8.7والطاقوية املدعمة وحترير أسعار سلع أخرى، كما خفض عجز امليزانية العمومية من 

عملية تطهري املؤسسات  ، يف الوقت الذي اتبعت اخلزينة العمومية1994سنة % 4.4إىل   1993االمجايل سنة 
فقط من الناتج احمللي  %15.7 سجلتفقد  (2M) وتقليص استدانتها اجتاه النظام املصريف، أما الكتلة النقدية

بقيت غري أهنا  ، كما ارتفعت معدالت الفائدة الدائنة واملدينة1993يف عام  %21مقابل   1994االمجايل عام 
 .%29بعيدة عن معدل التضخم الذي ارتفع إىل 

أما على املستوى اخلارجي فقد حتسن ميزان املدفوعات نتيجة زايدة االحتياطي من العمالت الصعبة مبقدار 
 .19932 مليار دوالر عام5.1مقابل  1994عام  2.64%

                                                 
1Djamila Kasmi, Diagnostique économique et financier des programmes de stabilisation et d’ajustement 

structurel de l’économie algérienne, Thèse de doctorat en sciences économiques non publié , Université 

Lumière Lyon 2, Sciences économiques et de gestion, 2008, p. 128-129 
  364- 363، مرجع سبق ذكره، ص. عبد هللا بن دعيدة 2
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 (1998 – 1995)اهليكلي التعديل  برانمج-2-2
حتمية فرضها الوضع االقتصادي الوطين املتدهور بعد سلسلة من املعاجلات  التعديل اهليكلي ضرورةيعد  

، منذ الثمانينات، فقد مت االمجاع على ضرورة املعاجلة اجلذرية لكافة املشاكل اليت يعاين منها االقتصاد الوطين
النفتاح على متهيدا لوذلك عن طريق تعميق االصالحات يف كل امليادين استعدادا لالنتقال إىل اقتصاد السو  و 

 العامل اخلارجي.
 برانمج التعديل اهليكلي: أهداف-أ
إعادة إىل سنوات،  3ميتد إىل والذي األوسع واألمشل  (1998 – 1995برانمج التعديل اهليكلي ) عمل  

 :1فكانت أهدافه كما يلي االستقرار النقدي
حتقيق منو اقتصادي يف إطار االستقرار املايل بتوقيق معدل منو حقيقي متوسط للناتج احمللي االمجايل خارج  - 

 خالل فرتة الربانمج؛ %5احملروقات بنسبة 
إرساء نظام الصرف والعمل على استقراره مع إنشاء سو  ما بني البنوك، والعمل على حتويل الدينار ألجل  -

 اجلارية؛املعامالت اخلارجية 
 ؛خالل فرتة الربانمج %2.2وجعله يف حدود  التخفيض التدرجيي لعجز امليزان اجلاري اخلارجي -
التوضري إلنشاء سو  لألورا  املالية والسماح للمؤسسات الوطنية ذات النتائج اجليدة ابلتوسع يف رأس ماهلا  -

 .1998ابتداء من  %20بنسبة 
 حتقيق أهداف الربانمج إجراءات-ب

 من أجل حتقيق هذه األهداف اتبعت السلطات عدة إجراءات متثلت يف: 
: عملت السلطات على ضبط املوازنة العامة خالل ثالث سنوات القادمة، مما تطلب العامة سياسة املوازنة -

اعتماد نظام ضرييب فعال ومرن وشامل هبدف زايدة املردود الضرييب، والتوكم بشكل صارم يف نفقات احلكومة 
  نفقات. ال خمتلف دعمة وعقلنةاملعن طريق التوكم يف كتلة أجور الوظيف العمومي وإزالة دعم أسعار املواد 

جلأت احلكومة اجلزائرية خالل فرتة برانمج االصالح اهليكلي السياسة النقدية وإصالح النظام البنكي واملايل:  -
، ومن مث ختفيض (2M)ن التوسع يف منو الكتلة النقدية أدوات السياسة النقدية غري املباشرة للود مإىل استعمال 

الفوائد املدينة معدل التضخم إىل املستوى الذي يسمح ابستقرار األسعار، كما عملت على إلغاء السقوف على 
على كافة  كما قامت بفرض احتياطي نقدي قانوينوالسقوف على الفائدة يف السو  النقدية فيما بني البنوك،  

أما يف اجملال البنكي واملايل فقد مت تشجيع إنشاء املصارف واملؤسسات  ،%25الودائع ابلعملة الوطنية بنسبة 
، والعمل على التورير املتزايد ألسعار املالية اخلاصة، وإعادة رمسلة البنوك الوطنية لتنشيط املنافسة يف النظام البنكي

ستوايت احلقيقية املوجبة هبدف ح  املتعاملني االقتصاديني على زايدة مدخراهتم الفائدة على الودائع وجعلها يف امل

                                                 
 196بلعزوز بن علي، مرجع سبق ذكره، ص.  1
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إجناز و ابإلضافة إىل دعم التدابري االحرتازية اليت حتد من املخاطرة،  يف شكل أصول مايل ونقدية ابلعملة الوطنية،
ابملزاد العلين يف السو  النقدية كما مت إدخال أداة عمليات البيع األعمال التمهيدية إلقامة سو  رؤوس األموال،  

 .19961والعمل على تسهيل إدخال عمليات السو  املفتوحة يف  يف شكل مزايدات القروض
 :برانمج التعديل اهليكلي نتائج-ج

 :2نتائج برانمج التعديل اهليكلي كما يلي كانت 
، وهذا ما يسمح بتوقيق أسعار 1998سنة  %5إىل  1994سنة  %29سجل معدل التضخم اخنفاض من  -

فائدة حقيقية موجبة ترفع من حجم االدخار وتوفر التمويل لالستثمار، كما نتج عن ذلك اخنفاض يف معدل 
 ؛1998سنة  %9.5إىل  1994سنة  %15إعادة اخلصم من 

 ، أي تضاعف1998سنة  $مليار 7إىل  1994سنة  $مليار 1.1عرف احتياطي الصرف ارتفاع من  -
 ؛رةم 6.36بـــــــ  
 ؛1995سنة  %10.5، بعدما كانت تقدر بـــــ %19.1بنسبة  1998ارتفاع يف منو الكتلة النقدية سنة  -
  $مليار  30.47إىل  1994سنة  $مليار  29.49كما عرفت املديونية اخلارجية ارتفاعا قدر بــــ   -
، بعدما كان قد $مليار  10والذي سببه االخنفاض املفاجئ يف موارد الصادرات اليت بلغت حوايل  1998 سنة

 ؛$مليار  13.7ويف سنة  $مليار  13.8بـــ  1996سجل حتسن ملووظ يف سنة 
إىل  1997سنة  %30.3و 1996سنة  %30.9أما نسبة خدمات الدين فقد سجلت ارتفاعا كبريا، فمن  -

من جمموع الديون اخلارجية خالل مدة برانمج االصالح  %50رغم إعادة جدولة حوايل  ،1998سنة  48%
 .املوسع مع اندي ابريس ولندن نتيجة اخنفاض موارد الصادرات وارتفاع املديونية اخلارجية

 ققها برانمج االصالح الشامل مع مؤسسات النقد الدويلحواجلدول التايل يوضح نتائج اليت 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                                 

 297-296عبد اجمليد قدي، مرجع سبق ذكره، ص.  1
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 1998 – 1994(: يبني مؤشرات التوازن النقدي خالل الفرتة 11دول رقم)اجل
 الوحدة: مليار                     

 1998 1997 1996 1995 1994 املؤشر

2M 1288 1082 920 800 724 دج 

PIB 2810 2780 2565 2003 1487 دج 

 9.5 11 13 14 15 %معدل إعادة اخلصم 

 5 5.7 18.7 29.8 29 %معدل التضخم 

 10.1 13.8 13.2 10.2 8.9 ($صادرات )

 8.6 8.1 9.1 10.4 9.2 ($واردات )

 30.5 31.2 33.7 31.6 29.5 ($)ديون خارجية 

 48 30.3 30.9 38.8 47.1 % نسبة خدمات الدين

 7 8.3 4.5 2.3 1.1 ($احتياطي صرف)

 58.8 57.6 54.7 47.6 36 $سعر الصرف دج/

 
Source : Banque d'Algérie, Evolution économique et monétaire en Algérie, juillet 2002, p.97  

معظم مؤشرات التوازن النقدي سجلت نتائج اجيابية خالل فرتة الربانمج يتضح من خالل اجلدول أن  
االصالحي الذي مت ابرامه مع مؤسسات النقد الدويل، سواء على املستوى الداخلي من خالل تراجع معدل 
ض التضخم والتعامل أبسعار فائدة موجبة، أو على املستوى اخلارجي من خالل انكماش املديونية اخلارجية واخنفا

  خدمات الدين وارتفاع احتياطي الصرف.  
 وابلتايل التوسن امللووظ املسجل على مستوى متغريات االقتصاد الكلي يعين حتقيق االستقرار االقتصادي

عد األرضية الصلبة والقاعدة الـأساسية لنجاح اصالحات القطاع املايل وحتريره ت يتوال الكلية،واسرتجاع التوازانت 
ولة تطويره وجعله قطاع  وحما حسب رأي اخلرباء واالقتصاديني على رأسهم ماكينون وشاو، العراقيلمن كل القيود و 
من معدالت  ويف الرفع الوطين االقتصاد احتياجات تمويلقادر على حشد املوارد ملالية وتوجيهها لكفؤ وفعال 

   االقتصادي. النمو
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 تقييمهانواحي و  في الجزائرالمعتمدة المبحث الثالث: إجراءات سياسة التحرير المالي 
ورفع القيود والعراقيل على من دائرة االنغال   وحتريرهيف تطوير القطاع املايل سدت إرادة الدولة اجلزائرية جت 

على قوى السو  واملنافسة واالنفتاح على  واملعتمدة، من خالل سلسلة االصالحات املالية املتعاقبة نشاطه املايل
التووالت اليت يعرفها هذا األخري، حي  كان جيب حتويل القطاع املايل من جمرد قناة  متاشيا مع االقتصاد العاملي

 استقطابلنقل رؤوس األموال من اخلزينة إىل املؤسسات العمومية، إىل قطاعا يؤدي دورا حيواي وديناميكيا يف 
تعمل على  االصالحات جمموعة من االجراءات  تضمنت هذهولقد املوارد وختصيصها لتمويل املشاريع املنتجة، 

  . ارجياخلداخلي و الايل القطاع املحترير 

 تحرير المالي الداخلي في الجزائرسياسة ال األول: آلياتالمطلب  
القيود  خالل خفض من إجراءات سياسة التورير املايل الداخلي يف حترير عناصر القطاع املصريف تمتثل 
 املالية،أداء البنوك واملؤسسات  يف حتسنيمن شأهنا املسامهة  نشاء ساحة مصرفية تنافسيةإل، على نشاطه والعراقيل

 .دورها يف متويل النشاط االقتصاديتعزيز وتقوية وابلتايل  فاعليتها يف تعبئة الودائع وتقدمي االئتمان،الرفع من و 

 أسعار الفائدة:  حترير-1
اعتمدت السلطات النقدية سياسة التورير التدرجيي ألسعار الفائدة، حي  مت حترير أسعار الفائدة على  
للبنوك التجارية اليت ضلت خاضعة أسعار الفائدة على القروض و ، 1990للبنوك التجارية منذ مطلع ماي الودائع 
، إال أن هاذين النوعني من أسعار حىت ال تؤثر على الطلب على القروض سنواي% 20قدر بـــــ  سقف أعلىإىل 

الفائدة بقي بقيم حقيقية سالبة نتيجة ارتفاع الضغوطات التضخمية، وكنتيجة لذلك مت اختاذ خطوة مهمة يف سنة 
مبوجب برانمج االصالح اهليكلي إبلغاء تسقيف أسعار الفائدة على القروض مرفوقة بفرض سقف مؤقت  1994

هذا اإلجراء يف ديسمرب  وألغي، مبقدار مخس نقاط مئوية على الفار  بني نسبة الفائدة على االيداع والقروض
ياسة إدارة الطلب احملكمة، واليت ، ويف األخري مت حترير أسعار الفائدة مع تراجع معدالت التضخم بفضل س1995

 .وفيما يلي سنقوم بعرض قيم أسعار الفائدة ،  71991أدت إىل حتقيق أسعار فائدة حقيقية موجبة منذ بداية 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1Karim Nashashibi and others, op.cit, p. 31  
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 (2015 – 1990(: يبني تطور أسعار الفائدة على الودائع خالل الفرتة )12دول رقم )اجل
 %الوحدة:                 

 
Source: 
- unctad 

- Mebarek  Benzair, and Zouaoui Chikr-el-Mezouar, Co-Integration Relationship between Interest 

Rates and Inflation Rate(Case on Algeria), 3rd International Conference on Humanities, Economics 

and Geography (ICHEG'2014), Abu Dhabi (UAE), March 19-20, 2014, p. 3 

أسعار الفائدة االمسية مقارنة بفرتة التخطيط املركزي يف ارتفاع تسجيل  يبني اجلدول املقدم أنه مت 
أسعار  إال أننفس الفرتة،  خالل %18.58و %16.88حي  تراوحت بني  (،1996 – 1990)خالل الفرتة 

حي  وصل إىل أعلى مستوى له  كانت مرفوقة مبعدالت مرتفعة من التضخم،  لكوهنا فائدة حقيقية ضلت سالبة 
، وهي السنوات اليت عرف فيها الوضع االقتصادي تدهورا كبريا واختالالت كبرية يف  %31.67بـــــ   1992سنة 

غري أنه بتطبيق سياسة نقدية ومالية صارمة تبعا لشروط صندو  النقد الدويل هبدف التوكم يف التوازانت الكلية، 
 %6.1معدل  1997 سجلت سنة أين منو الكتلة النقدية وختفيض النفقات احلكومية اخنفضت معدالت التضخم

حتققت خالهلا أسعار فائدة حقيقية موجبة ألول مرة ، واستمرت املستوايت املوجبة ألسعار الفائدة احلقيقية بني و 
وحتفز  وهي املستوايت اليت تعرب عن حترير أسعار الفائدة على الودائعاالرتفاع واالخنفاض تبعا ملعدالت التضخم 
  .على تعبئة أكرب قدر من املدخرات املالية

 
 
 
 
 

 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنوات
 11.5 16.25 18.58 20.42 20.13 17.5 17.5 17.5 16.88 سعر الفائدة االمسي
 4.95 5.73 18.68 29.78 29.05 20.54 31.67 25.89 16.65 معدل التضخم

 6.55 10.52 -0.1 -9.36 -8.92 -3.04 -14.17 -8.39 0.63 سعر الفائدة احلقيقي
 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 السنوات

 8 8 8 8 8.13 8.58 9.5 10 10.75 سعر الفائدة االمسي
 3.52 2.53 1.64 3.57 2.58 1.42 4.23 0.34 2.65 معدل التضخم

 4.48 5.47 6.36 4.43 5.55 7.16 5.27 9.66 8.1 سعر الفائدة احلقيقي
 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنوات

 08 8 8 12 8.32 10.3 8.04 8 سعر الفائدة االمسي
 4.8 2.92 3.25 8.89 4.52 3.91 5.74 6.65 معدل التضخم

 03.92 5.08 4.75 3.11 3.8 6.39 2.3 1.35 سعر الفائدة احلقيقي
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 (2015 – 1990(: يبني تطور أسعار الفائدة على القروض خالل الفرتة )13دول رقم)اجل
 %الوحدة:                 

 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنوات
سعر الفائدة 

 االمسي
11.17 12.67 14 14 16.44 17.25 17.25 16.67 9.33 

 4.95 5.73 18.68 29.78 29.05 20.54 31.67 25.89 16.65 معدل التضخم
سعر الفائدة 

 احلقيقي
-5.48  -13.22 -17.67 -6.54 -12.61 -12.53 -1.43 10.94 4.38 

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 السنوات
سعر الفائدة 

 االمسي
9.25 08 9.5 8.88 8.5 7.5 7.25 7.25 7.25 

 3.52 2.53 1.64 3.57 2.58 1.42 4.23 0.34 2.65 عدل التضخمم
سعر الفائدة 

 احلقيقي
6.6 7.66 5.27 7.46 5.92 3.93 5.61 4.72 3.73 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنوات
سعر الفائدة 

 االمسي
7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 08 

 4.8 2.92 3.25 8.89 4.52 3.91 5.74 6.65 معدل التضخم
سعر الفائدة 

 احلقيقي
0.6 1.51 3.34 2.73 -1.64 4 4.33 3.2 

Source: 
- Unctad 

- IMF, Algeria: Statistical Appendix, Country Report, No12/21, January 2012, p31. 

- la banque mondiale. 

 
الفائدة االمسية على القروض عرفت ارتفاعا مستمرا خالل  أسعارمن خالل اجلدول أ ن يتضح  

الفائدة  أسعارلكن يف املقابل سجلت  %17.25إىل  %11.17، حي  ارتفعت من (1996 – 1990)الفرتة 
وحبلول  احلقيقية على القروض قيما سالبة خالل نفس الفرتة، ويرجع السبب يف ذلك إىل ارتفاع معدالت التضخم

على إثر تبين الدولة عرفت أسعار الفائدة احلقيقية قيما موجبة نتيجة اخنفاض معدالت التضخم  1997سنة 
، واستمرت هذه املستوايت املوجبة يف ارتفاع واخنفاض حبسب تغريات معدل اجلزائرية سياسة نقدية صارمة

 االصالحات املالية.املندرجة ضمن  لتبني حترير أسعار الفائدة اجلزائرالتضخم، 

 

 



 املايل يف اجلزائر  التحرير.حتليل نظري لسياسة ...........................................................الفصل الثالث 

167 

 

 :القروض حترير-2
  نيالتالي نيمن خالل بياانت اجلدولالتورير املايل  ظل سياسةميكن تتبع حترير القروض يف         

 القروض حسب القطاعات  توزيع-2-1
 (2014 – 1990(: يبني توزيع القروض بني القطاع العام واخلاص خالل الفرتة )14دول رقم )اجل

  % الوحدة:                                          
 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنوات

قروض مقدمة 
 للقطاع العام

91   83.3 81.6 80 79.4 82.88 84.43 81.7 81    80.8 

قروض مقدمة 
 للقطاع اخلاص

9   16.7 19.8 20 21.6 18.12 16.57 18.3 19 19.2 

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات
قروض مقدمة 
 للقطاع العام

70.6 68.7 56.5 57.3 56 49.6 44.5 44.8 46 48.1 

قروض مقدمة 
 للقطاع اخلاص

29.4 31.3 43.5 42.6 44 50.4 55.5 55.1 54 51.9 

 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات
قروض مقدمة 
 للقطاع العام

44.7 46.7 47.6 47.2 52 

قروض مقدمة 
 للقطاع اخلاص

55.3 53.2 52.4 52.8 48 

Source : - Banque d'Algérie, Evolution économique et monétaire en Algérie, (1997-2015). 

         - Banque d'Algérie, Bulletin statistique de la Banque d'Algérie Série rétrospective, juin 

2006 

 يتضح من خالل اجلدول أنه ميكن التمييز بني فرتتني:
واليت يالحظ من خالهلا أن معظم القروض املقدمة لالقتصاد كانت موجهة  (1999 – 1990)الفرتة األوىل

ملوجهة ، وبقي مسيطرا خالل هذه الفرتة مع ثبات نسيب للقروض ا %81للقطاع العام واليت بلغت يف املتوسط 
فقد سجلت نسبة القروض املوجهة  (2014 – 2000)، أما الفرتة الثانية  %19يف حدود للقطاع اخلاص 

من إمجايل القروض  %55.5أعلى نسبة قدرت بــــ  2006للقطاع اخلاص ارتفاع مستمرا، حي  بلغت سنة 
املقدمة لالقتصاد وهذا من أجل توسيع مشاركته يف النشاط االقتصادي وتعزيز دوره ومسامهته يف حتقيق النمو 

وهبذا تعد هذه العملية نقلة نوعية للنظام املايل اجلزائري وهناية القروض التفضيلية للقطاع العام،  ،االقتصادي
 للمشاريع املمولة.ية االقتصادية والرتكيز على املردود
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 القروض حسب درجة االستحقاق توزيع-2-2
 ( 2014 – 1997)يبني توزيع القروض حسب درجة االستوقا  يف اجلزائر خالل الفرتة  :(15) جدول رقم

 %الوحدة:                              
 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 السنوات

 51.9 54 56 49.6 47.6 47.6 48 - 60.7 قروض قصرية األجل
 42 40.2 40.5 47.6 49.1 49.6 49 - 38.6 قروض متوسطة األجل
 6.1 5.8 3.4 2.8 3.3 3.4 2.9 - 0.7 قروض طويلة األجل

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 لسنواتا
 24.7 27.6 31.8 36.6 40.1 42.8 45.5 46.5 48.1 قروض قصرية األجل
 21.7 23.8 22.8 22.8 25.4 29.3 34.8 37.5 41.3 قروض متوسطة األجل
 53.5 48.6 45.4 40.7 34.5 27.9 19.7 15.9 10.7 قروض طويلة األجل

 
Source : - Banque d'Algérie, Evolution économique et monétaire en Algérie, (1997-2015). 

         - Banque d'Algérie, Bulletin statistique de la Banque d'Algérie Série rétrospective, juin 

2006. 

 
 – 1997)يالحظ من خالل اجلدول أن القروض قصرية األجل عرفت اخنفاض مستمر خالل الفرتة  

ونفس األمر ابلنسبة للقروض متوسطة األجل،  2014سنة %24.7إىل  %60.7، حي  اخنفضت من (2014
طويلة األجل ارتفاعا   وهذا يف املقابل سجلت القروض ،خالل نفس الفرتة% 21.7 إىل %49فضت من إذ اخن
من  أبكرب حصةحتظى  لتصبح بذلك، 2014سنة  %53.5إىل  1997سنة  %0.7، إذ ارتفعت من كبريا

مرتفعة  ردوديةموهذا ما يوضح توجه الدولة حنو متويل االستثمارات املنتجة واملشاريع ذات  املقدمة، إمجايل القروض
، كما يؤكد من جهة أخرى دخول القطاع اخلاص يف النشاط والذي يتطلب متويلها قروض طويلة األجل

ية يف منح القروض اجلهاز املصريف وظائفه التقليدواستعادة واالنتقال إىل االعتماد على قوى السو  االقتصادي 
 تعلى أساس مفهوم اجلدوى االقتصادية للمشاريع، وابلتايل ارتفاع نسبة القروض املوجهة لتمويل االستثمارا

 .مؤكدة يف نفس الوقت متديد مدة نضج التمويل املصريف
لة تعتمد ، ففي ظل سياسة التخطيط املركزي كانت الدو من القيود حتريرهامرة أخرى  إن تغري هيكل القروض يبني
     واملشاريع أقل خماطرة وذات مردودية منخفضة.  لتمويل دورة االستغالموجهة لعلى القروض قصرية األجل 

 األدوات غري املباشرة للسياسة النقدية استعمال-3
 ،1990تطبيقا لسياسة التورير املايل اليت انتهجتها الدولة اجلزائرية منذ صدور قانون النقد والقرض سنة         

 مر، ومن واقع الفرتة االنتقالية اليت ومن أجل تفعيل دور السياسة النقدية يف حتقيق أهدافها خاصة استقرار األسعار
 ، فإن األمر تطلب استخدام أدوات التدخل غري السو  مبين على قوى حنو اقتصاد هبا االقتصاد الوطين
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  ثلت هذه األدوات يف:ومت، 19941منذ سنة  اليت أرسيت دعائم تطبيقها املباشر للسياسة النقدية

 إعادة اخلصم: معدل-3-1
يعترب أحد األدوات األساسية يف السياسة النقدية يستعمله بنك اجلزائر للتأثري يف القدرة االئتمانية للبنوك  

معدل التجارية ابلزايدة أو النقصان، حي  كان يفرض أبسعار تفاضلية بني القطاعات بتطبيق على كل قطاع 
ليشهد بعد ذلك  ،%2.75بــــــمعدل  1986، وبقي هذا املعدل اثبتا منذ االستقالل إىل غاية إعادة خصم خاص

أين مت توحيد معدل إعادة عدة تغريات متاشيا مع التطورات النقدية خاصة بعد صدور قانون النقد والقرض، 
 .شهر 12اخلصم وأصبح قابل للتغيري كل 

لنمو الكبري الذي عرفته الكتلة النقدية، والتخفيف من حدة التضخم وحتقيق االستقرار قام هبدف التوكم يف او 
وهي سنوات االصالح املربمة مع مؤسسات  ،1994سنة % 15إىل  1990سنة  %10.5بنك اجلزائر برفعه من 

معدل إعادة ليشهد بعد ذلك ،  %29.78سجل معدل التضخم مستوايت قياسية وصلت إىل  النقد الدويل أين
وذلك بفعل  ،2016وبقى يف هذا املستوى إىل غاية سنة  %4إىل  2004اخنفاض مستمرا ليصل سنة  اخلصم
األمر الذي دفع البنوك إىل اإلحجام عن طلب التمويل،  2001ض السيولة الذي عرفه السو  النقدي منذ فائ

  .السيولة امتصاصوجعل بنك اجلزائر يستعمل آليات 
 .1990واجلدول التايل يقدم عرض لتطور معدل إعادة اخلصم منذ 

 ( 2016 – 1990)معدل إعادة اخلصم خالل الفرتة يبني تطور  :(16) دول رقماجل
 % الوحدة:                     

 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنة

 11 13 14 15 11.5 11.5 11.5 10.5 إ. خمعدل 

 2016إلى غاية  2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 السنة

 04 04 4.5 5.5 06 06 8.5 9.5 معدل إ. خ

 19، ص. 2016، مارسالنشرة اإلحصائية الثالثيةاملصدر: بنك اجلزائر، 

 األمانة ومزادات القروض ابملناقصة: أخذ-3-2
جديدة للسياسة النقدية من ، خاصة بعد اخرتاع أدوات 1994عرفت السو  النقدي تطورا منذ سنة 
، واليت تعد إحدى آليات إعادة التمويل يعتمدها بنك اجلزائر هبدف بينها أخذ األمانة ومزادات القروض ابملناقصة

 ضخ السيولة يف السو  النقدي.

                                                 
، دراسة قدمت إىل االجتماع السنوي السابع والعشرين جمللس حمافظي املصارف الوضعية النقدية وسري السياسة النقدية يف اجلزائرلكصاسي،  حممد 1

 16، ص. 2004العريب، أبو ضيب، املركزية ومؤسسات النقد العربية، صندو  النقد 
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وتتمثل عملية أخذ األمانة يف تنازل البنك املقرض على سندات عمومية أو خاصة يف شكل ضماانت لبنك 
يقوم البنك املقرض ، وعند انقضاء أجل القرض أايم( 7سا،  24) مقابل احلصول على قروض ممنوحة ملدةاجلزائر 

، وجيب أن تكون قيمة األمانة تعادل قيمة التمويل خمصوما منها الفوائد إبرجاع السندات للبنك املقرتض
  .1املستوقة

، وتتمثل يف عملية شراء بنك اجلزائر 1995اي أما آلية مزادات القروض ابملناقصة فقد دخلت حيز التطبيق يف م
أبسعار فائدة موجهة من قبله ويعلن عنها قبل املزاد، لتتقدم بعدها البنوك واملؤسسات لسندات عمومية أو خاصة 

 املالية العاملة يف السو  النقدي بعروضها يف شكل أحجام االئتمان وأسعار الفائدة.
أسابيع، وهذا لفعاليتها يف  3أصبوت تعقد كل  1996أسابيع ومنذ  6وكانت هذه العملية يف البداية تعقد كل 

 .2إعادة متويل السو  النقدي، وتتم هذه املناقصات عن طريق التلكس أو الفاكس
وهذا ، 2001بواسطة هذه األدوات منذ شهر ماي توقفت تدخالت بنك اجلزائر يف السو  النقدي غري أنه 

      وعدم تعهدها يف مزادات القروض. (سا وألجل 24) بسبب عدم جلوء البنوك إىل أخذ أماانت

 املفتوحة: السوق-3-3
تتمثل السو  املفتوحة يف تدخل البنك املركزي يف السو  النقدي للتأثري على سعر السيولة البنكية           

سيولة للبنوك مقابل سندات بصفة غري مباشرة، فهي تعد تقنية إعادة التمويل يقدم من خالهلا البنك املركزي 
حر يف شراء أو عدم شراء السندات يشرتيها أو أيخذها كضمان، حي  كل يوم حيدد املبالغ وسعر تدخله ويبقى 

  .  3وكسيولة البن، وابلتايل ميكنه تضييق أو بسط من البنوك فهو غري مقيد أبي اتفا  تعبئة الديون
أو  إمكانية جلوء البنك املركزي إىل السو  النقدي ابئعا أو مشرتاي للسندات العموميةالسو  املفتوحة كما تعين 
هبدف ضخ أو امتصاص السيولة، حي  يؤدي استخدام هذه األداة إىل تغيري حجم النقد املتداول الذي  اخلاصة

ورغم ، 1996ومتت أول عملية السو  املفتوحة يف اجلزائر يف ديسمرب  .4يؤثر على القدرة االئتمانية للبنوك التجارية
مل  بنك اجلزائر إال أن عامة،وارد البرتولية بصفة الناجتة عن امل 2001فائض السيولة الذي عرفه السو  النقدي سنة 

، وذلك سبب ضعف سو  السو  النقدييف  2002وسنة  2001من استعمال هذه األداة يف سنة  يتمكن
األداة قواي وذو أمهية بداللة اجلزء النسيب اهلام للسندات العمومية   السندات احلكومية ومع ذلك يبقى دور هذه 

 .5ابلنسبة ألصوهلايف حمافظ البنوك 
 

                                                 
 املتعلق بتنظيم السو  النقدي. 1991أوت  14الصادر بتاريخ  08-91نظام بنك اجلزائر رقم  ،18، 17، 16املادة  1

2Article4, instruction N°28/95 du 22 Avril 1995 portant organisation du marché monétaire.  
  166ص.  خبراز يعدل فريدة، مرجع سبق ذكره،3

 90عبد اجمليد قدي، مرجع سبق ذكره، ص.  4

 14حممد لكصاسي، مرجع ذكره، ص.  5
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 االجباري: االحتياطي-3-4
تؤدي آلية االحتياطي االجباري دورا مهما يف التوكم يف السيولة املصرفية، ابرتكازها على جتميد جزء 
من ودائعها اليت حتصلت عليها البنوك التجارية يف حساب لدى البنك املركزي، وتعتمد آلياهتا على رفع نسبة 

ص العرض النقدي، يف حني يلجأ إىل فرض االحتياطي االلزامي يف احلاالت اليت يريد فيها البنك املركزي تقلي
 معدالت متدنية يف احلاالت اليت يريد فيها زايدة حجم املعروض النقدي. 

  أن على ،10-90وتعترب سياسة االحتياطي االجباري يف اجلزائر من اآلليات الرقابية اليت استودثها القانون 
أن حتدد  يكأساس الحتسابه، إال أنه جيوز للبنك املركز من املبالغ املعتمدة   %28يتعدى االحتياطي االجباري ال 

لغرامة مالية نسبة أعلى يف حالة الضرورة املثبتة قانوان، وكل نقص يف هذا املعدل يعرض البنوك واملؤسسات املالية 
  ويستويف البنك املركزي هذه الغرامة. من املبلغ املنقوص %1تعادل 

على البنوك التجارية من  %2ومبعدل  1994نوفمرب  28ولقد كانت بداية اعتماد هذه اآللية الرقابية يف اجلزائر يف 
املتعلقة بنظام االحتياطي  73-94طرف بنك اجلزائر على إمجايل الودائع وألول مرة وذلك مبوجب التعليمة 

، حي  مت استخدامها 2001، إال أنه مل يتم استخدامها نظرا لضعف سيولة السو  النقدي إىل غاية 1االجباري
نتيجة ارتفاع حجم االحتياطات احلرة لدى البنوك، وألجل امتصاص هذا  2002، 2001بطريقة نشطة يف سنة 

حي  بلغ حجم  ،2002خالل سنة  %6.25إىل  %4.25الفائض قام بنك اجلزائر برفع هذا املعدل من 
  .20012هناية سنة مليار دينار  53.5مقابل  2002مليار دينار هناية سنة  122.6االحتياطي االجباري 

ابعتبارها  كأداة غري مباشرة للسياسة النقدية  2003بنك اجلزائر يف استعمال هذه اآللية الرقابية خالل سنة واستمر 
وسيلة مؤسسية مميزة ال ترتجم بتدخالت بنك اجلزائر ولكن عن طريق وجوب تشكيل ودائع من طرف املصارف 

من خالل مت إعادة تنشيطها من طرف جملس النقد والقرض لذا ، لدى بنك اجلزائر على أساس معدل شهري
، من خالل العمليايت لالحتياطي االجباريدد اإلطار حالذي   2004ديسمرب  4املؤرخ يف  02-04النظام رقم 

االجبارية واملتمثلة يف املصارف، املعدل  تحتديد املبادئ العامة املتمثلة يف اهليئات اخلاضعة لتشكيل االحتياطا
األقصى ووعاء التكوين املمثل يف الودائع ابلدينار، فرتة التكوين واملكافأة املتصلة بذلك، فضال على العقوبة 

إذ  حالة عدم القيام بتكوين االحتياطات االجبارية التنظيمية أو يف حالة ما إذا كان تكوينها غري كاف، املطبقة يف
 امتصاص فائض سامهت يف اليت، ومبواصلة بنك اجلزائر استعمال هذه األداة 20043 يف ماي %6.5بلغ املعدل 
من السيولة البنكية لدى  %20و  %17 نيما ب  2007خالل سنة شكلت  فقديف السو  النقدي، السيولة 

داة هامة يف السياسة هذه األوبقيت ، %12رفع معدل االحتياطي االجباري إىل  2013بنك اجلزائر، ويف سنة 
 1023.96، مببلغ قدر بــــــ 2014سنة  %37.7و 2013من السيولة البنكية سنة  %31.7النقدية، حي  مثلت 

                                                 
 85 -84عبد اجمليد قدي، مرجع سبق ذكره، ص.  1

2 Banque d'Algérie, Evolution Economique et monétaire en algérie, rapport 2002, p. 13 
3 Banque d'Algérie, Evolution Economique et monétaire en algérie, rapport 2011, p. 153 
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مليار دينار يف  754.10و  2013مليار دينار يف ديسمرب  891.38مقابل  2014مليار دينار يف ديسمرب 
 . 20121ديسمرب 

  اسرتجاع السيولة ابملناقصة: آلية-3-5
تعترب آلية اسرتجاع السيولة ابملناقصة إحدى األدوات اليت استودثها بنك اجلزائر إىل جانب االحتياطات  

، وهذا يف إطار التسيري املرن 2001االجبارية، كأسلوب المتصاص فائض السيولة اليت عرفها السو  النقدي منذ 
، 2003أوت  26املؤرخ يف 11-03واملعدل واملتمم ابألمر  10-90للسياسة النقدية املنصوص عليه يف قانون 

هبدف تعزيز قواعد حسن السري يف جمال صياغة وإدارة السياسة النقدية، من خالل تنويع األدوات الرقابية غري 
 املباشرة يف السو  النقدي.

الل استدعاء بنك على البياض من خ وتعتمد، 2002ولقد دخلت هذه اآللية حيز التنفيذ منذ شهر أفريل سنة 
 اجلزائر البنوك التجارية املكونة للجهاز املصريف على ايداع اختياراي حجما من سيولتها يف شكل ودائع 

ل استوقاقها معدل فائدة اثبت حيسب على أساس فرتة االستوقا  ب( مقاأشهر6، أشهر 3، أايم 7)ملدة 
(360/n) أصبوت هذه اآللية متثل أداة  2002ومنذ سنة ، 2عرب مشاركتها يف مناقصة يعلنها بنك اجلزائر وذلك

إدارة السياسة النقدية من طرف بنك اجلزائر، لتميزها ابملرونة من خالل احلرية اليت متنوها لبنك اجلزائر يف يف  هامة
حتديد سعر الفائدة املتفاوض عليه، ويف حجم السيولة اليت يرغب يف سوبها من السو  واليت قد ال يتم حتقيقها 

 .زائر يتدخل يف السو  النقدي أسبوعياأصبح بنك اجل بواسطتهاإذ عرب سياسة االحتياطي االجباري، 
، وقد سامهت هذه األداة يف امتصاص حجم كبري من السيولة مما جعلها أداة فعالة يف تسيري السياسة النقدية

ابمتصاص جزء كبري من فائض  2002سنة  أشهر 3أايم و 7آلية اسرتجاع السيولة ابملناقصة لــ حي  مسوت 
مليار  200ارتفع املبلغ إىل  2003مليار دينار، وخالل جوان من سنة  160إىل  100السيولة تراوح املبلغ من 

متكن بنك اجلزائر ابمتصاص  2004مليار دينار، ويف هناية سنة  250دينار ليصل يف سبتمرب من نفس السنة إىل 
بلغت  فقد 2006أما سنة  مليار دينار، 450مقدار   2005مليار دينار وبلغ سنة  400حجم من السيولة يقدر 

 .3%49.43مليار دينار بنسبة  449.7
 أايم  7هذا وقد كثف بنك اجلزائر تدخالته يف السو  النقدي ابستخدامه أداة اسرتجاع السيولة ابملناقصة لـــ 

، حي  تزايد دورها بشكل معترب يف إدارة السياسة النقدية خالل السداسي الثاين 2007خالل سنة  أشهر 3و
إىل  %1.25الفائدة من  معدل بعد رفعمليار دينار،  802.28ليعادل املبلغ املسرتجع  2007من سنة 

1.75%4. 

                                                 
1Banque d'Algérie, Evolution Economique et monétaire en algérie, rapport 2014, p. 127 
2 Instruction Banque d'Algérie, no. 02-2002 du 11 avril 2002 portant Introduction de la reprise de liquidité sur le 

marché monétaire 
3Banque d'Algérie, Evolution Economique et monétaire en algérie, rapport 2005, p. 162-163  
4Banque d'Algérie, Evolution Economique et monétaire en Algérie, rapport 2007, p. 161 
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أشهر 3سامهت اسرتجاع السيولة ملدة   حي ،2011سنة  خاللوبقيت هذه اآللية فعالة يف إدارة السياسة لنقدية 
 أدخل %)8.89) 2012ولالرتفاع الذي سجله معدل التضخم خالل سنة  ،%75بنسبة  أايم 7 ولـــ %25بنسبة 

مبعدل فائدة  أشهر 6 أداة اسرتجاع السيولة لـــوهي  2013منذ جانفيأداة جديدة للسياسة النقدية  بنك اجلزائر
 السيولةيف اسرتجاع من حي  مسامهتها  أايم أدت دورها 7غري أن أداة اسرتجاع السيولة ابملناقصة لــــ  ،1.5%1
 .2%49و %47بنسبة ترتاوح ما بني  2014سنة  خالل

                تسهيلة الوديعة املغلة للفائدة  آلية-3-6
املتضمن تطوير وتنويع أدواهتا غري املباشرة اليت أثبتت  اإلطار العمليايت للسياسة النقدية يف إطار تعزيز 

، ابشر بنك اجلزائر يف استعمال أداة جديدة المتصاص فائض السيولة الذي يشهده السو  النقدي مدى جناعتها
تعرب هذه األداة حي  ، 2005ابتداء من شهر جوان يف تسهيلة الودائع املغلة للفائدة  واملتمثلة، 2002منذ سنة 

عن توظيف لفائض السيولة للبنوك التجارية لدى بنك اجلزائر، وذلك يف شكل عملية على بياض أتخذ صورة 
حتسب على أساس فرتة استوقاقها تستوق عليه فائدة ، سا 24قرض متنوه البنوك التجارية لبنك اجلزائر ملدة 

 .3ومعدل فائدة اثبت حيدده بنك اجلزائر
اجلزائر من خالل آلية تسهيالت الوديعة املغلة للفائدة من سوب حجم معترب من السيولة من  ولقد متكن بنك

، حي  بلغت نسبة السو  النقدي منذ بداية تطبيقها، وهو ما يؤكد أمهية هذه األداة يف إدارة السياسة النقدية
فقد سجلت  2007مليار دينار ويف ديسمرب  243 ومببلغ %26.72 مبعدل 2006مسامهتها خالل سنة 

   .20094يف جوان %38.7و 2008يف جوان  %39.7و 124%.
إذ سامهت يف ختفيض ، 2011يف دورها كأداة نشطة يف السياسة النقدية خالل سنة كما عرفت هذه اآللية ازدايد 

يف  %39.9، بينما بلغت 2011يف جوان  %42.9قابل م 2011ديسمربيف  %44.2بنسبة  فائض السيولة
   . 20095يف ديسمرب  %41.8و 2010يف جوان  %33.4مقابل  2010ديسمرب 

مقابل  %25.77بنسبة  2014استمر بنك اجلزائر يف استخدام هذه اآللية، إذ سامهت يف امتصاص السيولة سنة 
 .20136سنة  26.23%

 

 

                                                 
1Banque d'Algérie, Evolution Economique et monétaire en Algérie, rapport 2013, p. 16 2 
2Banque d'Algérie, Evolution Economique et monétaire en Algérie, rapport 2014, p. 126 
3Instruction Banque d’Algérie, no. 04-05 du 14 juin 2005 relative à la facilité de dépôt rémunéré.  
4Banque d'Algérie, Evolution Economique et monétaire en Algérie, rapport 2010, p. 182 
5Banque d'Algérie, Evolution Economique et monétaire en Algérie, rapport 2011, p. 182  
6Banque d'Algérie, Evolution Economique et monétaire en algérie, rapport 2014, p. 126   
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 يف اجلزائر حترير حساب رأس املالاملطلب الثاين: 
الدولة اجلزائرية  واصلتاستكماال ملسار االصالح وحترير القطاع املايل واالعتماد على قوى السو ،  

برفع ته تقويل سعيا منها بتورير قطاعها املايل اخلارجيعلى االقتصاد العاملي،  تطبيقها سياسة التورير واالنفتاح
ومسايرة التطورات العاملية واالندماج يف  اخلارجيةجملاهبة كل الصدمات  والضوابط على نشاطه القيود والعراقيل
 تمثلت يف:ف، االقتصاد العاملي

 :واملعامالت اجلارية سعر الصرف حترير-1
حي  كان الدينار خيضع لسياسة الرقابة  الصرف يف اجلزائر بعدة مراحل منذ االستقالل، نظام سعرمر  

تتم إداراي وبطريقة  نظام السعر الثابتختضع إىل تسعرية الدينار اجلزائري كانت   فقد، 1994قبل أن مت حتريره يف
الدينار إصدار  منذوذلك ، أي منفصلة عن الواقع االقتصادي ،تعكس الكفاءة واألداء االقتصادي مركزية ال

ملغ من  180فرنك فرنسي الذي يعادل  1دينار جزائري =  1للتعامل به على أساس  1964اجلزائري يف أفريل 
يازة العملة الصعبة وإجراء التوويالت حبالذهب اخلالص، فكان الدينار مراقبا بقوانني صارمة خاصة فيما يتعلق 

مل يكن الدينار قابل للتوويل ومل يكن هناك سو  داخلي للصرف يتودد عن طريقه سعر الصرف  إذالدولية، 
   .1الدينار

الفرنسي مقابل وهو اتريخ ختفيض قيمة الفرنك  1969مقابل الفرنك الفرنسي إىل غاية سنة  وظل الدينار اثبتا
والذي أدى إىل اخنفاض الدينار  ،(1969-1967)الذي تزامن مع تطبيق خمطط الثالثي األول الدوالر األمريكي 

عنه إعادة تقييم تكاليف  وهو ما ترتب ،اجلزائري مقابل أهم عمالت البلدان املتعامل معها يف تسديد الواردات
                                               .2(1973-1970)مشاريع االستثمار الذي انطلقت يف إطار املخطط الرابعي األول 

مت إقرار مبدأ تعومي أسعار صرف العمالت وعدم ربطها ابلذهب  ،1971وعقب اهنيار نظام بروتون وودز يف سنة
من العمالت وأصبوت قيمة الدينار اجلزائري أخذت اجلزائر بنظام التسعري اجلديد ف ،وإلغاء نظام الصرف الثابت

، مرجوة مبعامالت مرتبطة ابلواردات 3عملة دولية 14على أساس سلة تتكون من مثبتة  1974من جانفي  ابتداء
 .هبدف احملافظة على استقرار الديناروهذا وزهنا يف التسديدات اخلارجية أي على أساس 

من ، االحتياطي الصرف األجنيبفرغم اإلجراءات التقييدية اليت مارستها الدولة على سعر الصرف بغرض محاية 
ت األجنبية، اهلادفة إىل إعادة توجيه الواردات حسب لكل العمليات املسددة ابلعمالنظام احلصص خالل 

للدولة حتكار املباشر االالقدرات واحلد من السلع الكمالية واقتصاد املوارد احمللية من العملة األجنبية، ابإلضافة إىل 
                                                 

 جامعة الشلف، اجلزائر، ،04 العدد جملة اقتصادايت مشال افريقيا، ،الدينار اجلزائري بني نظرية أسلوب املروانت وإعادة التقوميحممد راتول، 1
   244ص.  

  155مرجع سبق ذكره، ص. حممود محيدات، 2
الكورون الدمناركي، املارك األملاين، الفرنك الفرنسي، الدوالر األمريكي، الشيلينغ النمساوي، الفرنك البلجيكي، الدوالر الكندي،  :هذه العمالت هي 3

 ي.اللرية االيطالية، الفلورة اهلولندية، الكورون النروجيي، اجلنيه االسرتليين، البيزينا االسبانية، الكورون السويدي، الفرنك السويسر 
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هذه اإلجراءات أدت و إال أن العملة الصعبة مل تستعمل بصورة عقالنية،  للتجارة اخلارجية، احلواجز اجلمركية ...اخل
 .إىل ظهور السو  السوداء للصرف األجنيب
فكرة الدينار كوحدة قياس يف حميط التطهري املايل  ، مت ترسيخ1982ويف إطار إعادة اهليكلة املالية لعام 

من توسيع الشيء الذي زاد  1983للمؤسسات العمومية، كما مت السماح ابسترياد السيارات من اخلارج يف سنة 
  السعر الرمسي والسعر املوازي.الفار  بني

يف ابلعملة الصعبة املورد الرئيسي لإليرادات الذي يعد  1986كما أدى االهنيار املفاجئ ألسعار احملروقات سنة 
 ،إىل دخول االقتصاد اجلزائري يف أزمة حادة من جهة أخرى وتدهور قيمة الدوالر األمريكي من جهة  اجلزائر
االقتصادي، وخاصة يف ميزان املدفوعات نتج عنه تباطؤ خطري يف النشاط  ميزانية الدولةت بعجز مزدوج يف متيز 

إثر تدين الواردات يف خمتلف املدخالت اليت حيتاج إليها اجلهاز االنتاجي الذي ظل اتبعا للسو  العاملية، ومبوجب 
معدل صرف الدينار ( تعديل طفيف يف حساب 1987مارس  – 1986ذلك مت إدخال خالل الفرتة )سبتمرب 

 .1987لتسيري احلركي ملعدل صرف الدينار الذي شرع يف العمل به انطالقا من مارس اجلزائري متهيدا لسياسة ا
ولقد بني هذا الوضع بوضوح أن اخللل هيكلي ويستوجب ادخال اصالحات جذرية يف خمتلف اجملاالت لالقتصاد 

ثل مضمون هذه االصالحات يف االنتقال التدرجيي وخبطى ويتم .الوطين من حي  املضمون والتسيري والتنظيم
تقريب أخذ موضوع كما آليات السو  احلرة،   تتوكم فيهاقتصاد  إىلإداراي  سريعة من اقتصاد خمطط ومسري

مكانة معتربة يف الربامج االصالحية، ومبوجب ذلك مت تعديل معدل الصرف قيمته احلقيقية  زائري منالدينار اجل
الرمسي بغية ايصاله إىل مستوى توازن الطلب الوطين على السلع واخلدمات األجنبية مع املتاح من العمالت 

إىل  1987ية خالل فرتة طويلة نسبيا من هناالصعبة، ومتثل هذا التعديل يف تنظيم انزال  تدرجيي مراقب مت تطبيقه 
دينار لكل دوالر أمريكي واحد يف هناية  4.936، انتقل خالهلا معدل صرف الدينار اجلزائري من 1991بداية 

تسريع تطبيق ومتاشيا مع ، 1989واحد مع هناية  دينار جزائري مقابل دوالر أمريكي 8.032 إىل 1987
دينار  12.1191تسريع عملية االنزال  بشكل ملووظ، حي  انتقل سعر الصرف الدينار إىل االصالحات مت 

السريع خالل هذه الفرتة هبدف الوصول إىل املستوى واستمر االنزال  ، 1990للدوالر األمريكي الواحد يف هناية 
 22.5ى اخلصوص، ليصل إىل الذي يسمح ابستقراره وإمكانية حترير التجارة اخلارجية على العموم والواردات عل

وعلى إثر ، 1994، واستقر حول هذه القيمة إىل غاية 1991سبتمرب  30يف  دينار للدوالر األمريكي الواحد
 36ليصل إىل % 40.17االصالحات املربمة مع صندو  النقد الدويل عرف سعر الصرف اخنفاض آخر مبقدار 

      .1دينار مقابل الدوالر األمريكي الواحد
تخفيضات تكون اجلزائر قد خطت خطوات متهيدية ملرحلة السو  الذي حيدد قيمة والوهبذه االنزالقات التدرجيية 

 .الدينار اجلزائري وفق قواعد العرض والطلب وحتضريا لتورير فعلي للصرف األجنيب

                                                 
 218، مرجع سبق ذكره، ص. بلعزوز بن علي 1
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مت اختاذ قرار التخلي عن نظام الربط إىل سلة من العمالت، ليعوض بنظام جلسات  1994ويف أواخر سبتمرب 
ممثلي املصارف التجارية حتت إشراف بنك  حي  تضم جلسات التثبيت، 01/01/1994 التثبيت بداية من

لدوالر األمريكي( اجلزائر يتم من خالهلا عرض املبلغ املتاح من العمالت الصعبة معربا عنها بداللة العملة احملورية )ا
على أساس سعر صرف أدىن، مث تقوم املصارف بطلب املبلغ املراد احلصول عليه، ليتم تعديل سعر الصرف الدينار 
تدرجييا من خالل عرض بنك اجلزائر للعمالت الصعبة وطلب املصارف التجارية عليها عن طريق املناقصة، وهبذا 

ع األخذ بعني االعتبار وضعية االقتصاد الوطين ووضعية االقتصاد م يتم حتديد سعر صرف الدينار عند أقل عرض،
  العاملي.

من أجل التوكم يف الطلب على النقد األجنيب من طرف البنوك مت حتويل كل مداخيل الصادرات النفطية من 
       .  1994إىل بنك اجلزائر يف أكتوبر  كسوانطرا

خالهلا سعر صرف شبه حقيقي انتج عن تضارب قوى  برزمبثابة مرحلة انتقالية ثبيت وهكذا تعترب جلسات الت
العرض والطلب الرمسية، إال أن عرض العمالت بقي حكرا على بنك اجلزائر فكان البد من ترك اجملال للسو  

 الصرف البينية يف حتديد قيمة الدينار.
أصدر بنك ويف إطار تبين برانمج التعديل اهليكلي ونظرا ألمهية سو  الصرف األجنيب يف حتديد أسعار الصرف، 

تتضمن إنشاء سو  صرف بني البنوك لبيع وشراء العمالت  08-95الئوة رقم  23/12/1995اجلزائر يف 
يع البنوك التجارية مبا فيها البنك املركزي األجنبية القابلة للتوويل مقابل الدينار اجلزائري، بشكل حر ويوميا بني مج

تتودد  االعالن عن تبين نظام التعومي املدارأين مت  02/01/1996املالية، انطلق نشاطه رمسيا يف  واملؤسسات
 :1وفق العرض والطلب وأصبح من املمكن للبنوك واملؤسسات املالية أن تقوم مبا يلي أسعار الصرف فيه

 للبنوك غري املقيمة مقابل العمالت األجنبية القابلة للتوويل؛بيع العملة الوطنية  -
 ؛بيع العمالت األجنبية القابلة للتوويل مقابل العملة الوطنية املودعة يف حساب الدينار احملول -
 جنبية أخرى قابلة للتوويل؛بيع وشراء العمالت األجنبية القابلة للتوويل مقابل عمالت أ -
    وشراء بني املتدخلني يف سو  الصرف البينية للعمالت القابلة للتوويل حبرية مقابل العملة الوطنية. عبي -

وهكذا يف ظل االصالحات االقتصادية واملالية من أجل االنتقال إىل اقتصاد السو ، مت حترير التجارة اخلارجية 
عملية حتويل الدينار من أجل املعامالت اخلارجية اجلارية واليت شرع  وكان من ضمنها، 1990واملدفوعات يف أوائل 

 تزامنا مع حترير املدفوعات للواردات. 1994، إال أهنا دخلت حيز التنفيذ يف 1991فيها منذ 
بتوويل الدينار إىل عمالت صعبة إذا تعلق األمر ابلنفقات على الصوة مت السماح للمقيمني  1995ويف جوان 
على أن تكون مرفوقة ببياانت تثبت الوجهة والغرض مع وضع سقوف للتوويل ال ميكن للمستفيد والتعليم، 

هبذا مسح بنك اجلزائر للمسافرين القيام بعملية التوويل من أجل السفر للخارج، و  1997أوت  28جتاوزها، ويف 

                                                 
1 Règlement Banque d'Algérie N° 95-08 du 23 décembre 1995 relatif au marché des changes portant présentation 

du marché interbancaire des changes.  
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سبتمرب  15اإلجراء مت إكمال عملية حتويل الدينار اخلاصة ابملعامالت اجلارية اخلارجية واليت مت تطبيقها منذ 
     على مستوى شبابيك البنوك واملؤسسات املالية الوسيطة املعتمدة يف حدود مبلغ سنوي.  1997

م املدفوعات أو التوويالت اخلاصة تكون لغرض إمتاكما خول بنك اجلزائر بطلبات العمالت األجنبية شرط أن 
 .1ابملعامالت اجلارية، وعدم إجراء التوويالت الرأمسالية

ومنذ اتريخ االعالن الرمسي عن تبين نظام التعومي املدار )املوجه( استمر تطبيقه إىل غاية يومنا هذا، ففي سنة 
واصل بنك اجلزائر اتباع السياسة النشطة لسعر الصرف )التعومي املدار( هبدف حتقيق استقرار سعر الصرف  2014

من  ابتداءعلى الرغم من التقلبات احلادة ألسعار صرف العمالت الصعبة الرئيسية احلقيقي عند مستواه التوازين 
بلدان الناشئة خاصة املصدرة للبرتول، يف طياهتا ضغوط قوية على عمالت ال، واليت محلت 2013منتصف سنة 

 .2ويف ظرف كهذا تدخل بنك اجلزائر يف السو  ما بني البنوك هبدف احملافظة على االستقرار املايل اخلارجي

 حركة رؤوس األموال: حترير-2
مت حترير حركة رؤوس االموال من خالل ما تضمنه قانون النقد والقرض الذي أعطى دفعا قواي لتدفقات  

رؤوس األموال، إذ مسح للمقيمني وغري املقيمني بتوويل رؤوس األموال من وإىل اجلزائر هبدف متويل خمتلف 
 القتصاد الوطين.اليت تراعي حاجات ااألنشطة االقتصادية، كما حدد إجراءات هذه التوويالت 

منه أنه " يرخص لغري املقيمني بتوويل رؤوس األموال إىل اجلزائر لتمويل أي نشاطات  183فقد جاء يف املادة 
اقتصادية غري خمصصة صراحة للدولة أو املؤسسات املتفرعة عنها أو ألي شخص معنوي مشار إليه بنص 

  . 3القانون"
يرخص للمقيمني يف اجلزائر حتويل رؤوس األموال إىل من نفس القانون على ما يلي "  187كما نصت املادة 

 .4اخلارج لتأمني متويل نشاطات خارجية متممة لنشاطاهتم املتعلقة ابلسلع واخلدمات يف اجلزائر"
اإلجراءات التوفيزية و  التسهيالت املتضمن جمموعة من 1993هذا وابإلضافة إىل صدور قانون االستثمار سنة 

واإلعفاءات الضريبية حول االستثمار احمللي واألجنيب، الرامي إىل حتسني مناخ االستثمار يف اجلزائر الستقطاب 
   االستثمارات وخمتلف رؤوس األموال األجنبية.  

املعدل واملتمم ابألمر  1993متكنت اجلزائر فعال مبوجب حترير حركة رؤوس األموال وقانون االستثمار بذلك و 
انتعاشا ودفعا قواي لتدفق االستثمار األجنيب املباشر إىل اجلزائر، واجلدول املوايل من إعطاء ، 2001سنة  01/03

 يبني ذلك:
 

                                                 
1Banque d'Algérie, la convertibilité du dinar, note sur le contrôle de change et la convertibilité du dinar, mars 

2001.  
2Banque d'Algérie, Evolution Economique et monétaire en Algérie, rapport 2014, p.44 

 .541، ص.1990أفريل سنة  14، الصادر يف 16اجلريدة الرمسية، العدد ، من قانون النقد والقرض183املادة  3
 542من قانون النقد والقرض، مرجع سبق ذكره، ص.  187املادة  4
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 (2014 – 1990)(: يبني تدفق االستثمار األجنيب املباشر إىل اجلزائر 17دول رقم )اجل
 الوحدة: مليون دوالر                                                                                                                   

 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنوات
ا. األجنيب 

 املباشر 
40 80 30 0 0 0 270 260 607 

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 السنوات
ا.األجنيب 

 املباشر
292 280 1113 1065 638 882 1145 1888 1743 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنوات
ا.األجنيب 

 املباشر
2632 2754 2301 2580 1499 1693 1507 

Source: unctadstat.unctad.org/wds/Table Viewer/tableView.aspx 

خالل فرتة  اإىل اجلزائر كان منخفض اجلدول أن تدفق االستثمارات األجنبية املباشرةخالل يتبني من 
يسمح بتوويل رؤوس الذي على الرغم من صدور قانون النقد والقرض ، 2000التسعينات وإىل غاية سنة 

مليون  607اليت حققت فيها  1998خالل كل السنوات ماعدا سنة  مليون دوالر 300إذ مل تتجاوز األموال، 
ومع  ،دوالر، ومرد ذلك إىل عدم توفر مناخ االستثمار املالئم أين كانت اجلزائر متر أبوضاع اقتصادية وأمنية صعبة

خوض الدولة اجلزائرية جتربة تنموية جديدة من خالل تطبيق سياسة االنعاش االقتصادي القائمة على االنفا  
متيزت  يف ظروف تمتواليت خصصت هلا مبالغ مالية ضخمة ، 2001من سنة احلكومي االستثماري انطالقا 

خاصة ما تعلق منها مبعدالت تضخم منخفضة واستقرار  ،ابستعادة االقتصاد الوطين للتوازانت االقتصادية الكلية
ابإلضافة إىل الفوائض احملققة يف ميزان املدفوعات نتيجة ارتفاع أسعار احملروقات وتسجيل  ،نسيب يف سعر الصرف

اليت كانت متر هبا البالد  كل ، ابإلضافة إىل حتسن األوضاع األمنية اخنفاض حمسوس يف حجم املديونية اخلارجية
وارتفاع حجم  ار األجنيب املباشراستقطاب االستثم ساهم يفتوفري مناخ استثمار مالئم سامهت يف هذه الظروف 

لتسجل فيما بعد دوالر  ليونم 2754 ما يعادل  2009التدفقات االستثمارية األجنبية إىل اجلزائر، إذ بلغت سنة 
 فاع واخنفاض.تتذبذابت بني ار 
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 المطلب الثالث: نشأة وتطور سوق األوراق لمالية في الجزائر
بكل  اوالديناميكية على مستوى القطاع املايل وجعله قطاعا فعاال وكفؤ بغرض إضفاء مزيد من االصالح  
الندماج يف ومتماشيا مع التطورات العاملية ل، توفري وتنويع مصادر التمويل من خاللآلياته هياكله و مؤسساته و 

غري ويل االقتصاد كآلية مت  ،سو  االورا  املالية يف اجلزائر لفكرة إنشاءبدأ الظهور املتنامي  ،االقتصاد العاملي
 مقابل التنازل عن مدخراته للمدخر ابحلصول على منتجات حتقق له عوائد حقيقية موجبة تضخمية تسمح

 .أبقل تكلفةبشكل سريع ومرن ووللمستثمر من احلصول على التمويل الالزم 

   سوق األوراق املالية يف اجلزائر  نشأة-1
االقتصاد اجلزائري على العامل نفتاح وايف إطار سياسة التورير  يمت إنشاء سو  األورا  املالية اجلزائر  
لية خوصصة املؤسسات عمل اوتنفيذغرض تلبية االحتياجات املتزايدة واملتعلقة بتمويل االستثمارات باخلارجي، 
أو  سواء على املستوى الداخلي التمويليف ظل حمدودية احلصول على وهذا رف السلطات العمومية، املربجمة من ط
وتوجيهها لالستثمار بعيدا من طرف اجلمهور العام  الثابتة رؤوس األموال املسامهة يف الرفع منمن خالل ، اخلارجي

، حي  مينح رهان هذا التطور لألعوان االقتصاديني امتالك العديد من االمكانيات القروض ابستخدامعن التمويل 
ستخدام املوارد االقتصادية وجعلها عند أكرب مستوى ممكن من بني خمتلف أشكال وأنواع التمويل الللمفاضلة 

      االنتاجية وأبقل التكاليف.
صدور قوانني تزكي استقاللية املؤسسات العمومية هو فكرة انشاء سو  األورا  املالية يف اجلزائر  ولعل ما عزز

من األسهم ومت إنشاء مثانية صناديق إىل عدد وصناديق املسامهة، واليت من خالهلا قسم رأس املال االجتماعي 
املسامهة، وبذلك حتولت الشركات العامة إىل شركات أسهم واليت فرضت ضرورة انشاء سو  مالية تتبادل فيها 

 .متت على عدة مراحل األسهم

     إنشاء بورصة اجلزائر: مراحل-1-1
 مرت بورصة اجلزائر ابملراحل التالية: 

معظم  حصولاختذت احلكومة يف هذه املرحلة عدة إجراءات بعد  :(1992-1990) املرحلة األوىل -
املؤسسات العمومية على استقالليتها وانشاء صناديق املسامهة، ومن مجلة هذه االجراءات إنشاء مؤسسة تسمى 

يديرها جملس  ،1ألف دج بفضل صناديق املسامهة الثمانية 320يقدر رأس ماهلا مببلغ  S.V.Mشركة القيم املنقولة 

                                                 
 822، ص.  2006 – 2005، أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة اجلزائر، املالية العربية وسبل تفعيلهامعوقات سوق األوراق بوكساين رشيد،  1
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نصت القوانني األساسية  كما  املسامهة،االدارة املتكون من مثانية أعضاء على أن ميثل كل عضو أحد الصناديق 
  .1يف أفضل الشروط بورصة األورا  املالية إبنشاءهلذه الشركة أبن هدفها األساسي يكمن يف تنظيم يسمح 

 التنفيذية التالية:قد عرفت هذه الفرتة إصدار املراسيم فوألجل ذلك 
 والذي يشمل تنظيم العمليات على القيم املنقولة. 1991ماي  21الصادر يف  169مرسوم تنفيذي رقم  -
يوضح أنواع وأشكال القيم املنقولة وكذلك شروط االصدار من طرف شركات  91 -177مرسوم تنفيذي رقم  -

 رأس املال.
الصعوابت اليت اعرتضت هذه الشركة اخلاصة بضعف رأمساهلا االجتماعي وابلدور غري الواضح الذي جيب  غري أن

كما مت تغيري امسها وأصبوت تسمى بورصة  1992ألف دج يف فيفري  932فقد مت رفع رأمساهلا إىل أن تلعبه، 
 .BVM)2(القيم املتداولة 

: يف هذه املرحلة مت إدخال بعض التعديالت على القانون التجاري مبوجب (1996 – 1993)املرحلة الثانية  -
الذي نص بوضوح على إمكانية أتسيس شركات  1993أفريل 25املؤرخ يف  08 – 93املرسوم التشريعي رقم 

األسهم، والشروع يف العرض العمومي لالدخار سواء عند أتسيس الشركة أو عند تقرير رفع رأمساهلا، كما نص هذا 
أما فيما يتعلق ابهليئات العاملة ببورصة القيم املرسوم التشريعي على إمكانية إصدار أنواع جديدة من القيم املنقولة، 

 :3لة فتتمثل يف اهليئتني التاليتنياملنقو 
 تشكل سلطة سو  القيم املنقولة؛ وهي (COSOB)جلنة تنظيم ومراقبة العمليات البورصية -
  مكلفة ابلسهر على ضمان السري احلسن للعمليات املتداولة يف البورصة. (SGBV)القيم بورصة شركة تسيري  -
كانت كل الظروف القانونية والتقنية مهيأة  1996يف هناية : إىل وقتنا احلايل( – 1996املرحلة الثالثة ) -

يف فيفري  COSOBلالنطال  الفعلي لبورصة القيم املنقولة، حي  مت تشكيل جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة 
توالت عملية إصدار عدد  اإلطار، ويف هذا مع حتديد خمطط عملها SGBVالقيم بورصة ركة تسيري شإىل جانب 

 من املراسيم واألنظمة القانونية منها:
املتعلق بنظام هيئات التوظيف اجلماعي لألورا   1996جانفي  10املؤرخ يف  08 – 96املرسوم التنفيذي رقم  -

 املالية؛
ممارسة السهم وط اللذان حيددان شر  ،1996أفريل  13املؤرخني يف  96/134واملرسوم  96/133املرسوم رقم  -

اليت  النوعي وكيفيتها، ابإلضافة إىل شروط متلك اجلمهور لألسهم والقيم املنقولة األخرى يف املؤسسات العمومية
 ستخوصص وكيفيات ذلك؛

                                                 
، امللتقى الدويل حول سياسات التمويل وأثرها على -واآلفاق املعوقات-دور السوق املايل يف متويل التنمية االقتصادية ابجلزائر زيدان حممد، نورين بومدين،  1

 06، ص. 2006نوفمرب  22 – 21دراسة حالة اجلزائر والدول النامية، بسكرة، يومي –واملؤسسات االقتصادايت 
 80ص.  ،1999 اجلزائر، هومة،دار  ،الثانيةالطبعة  اجلزائر،بورصة  البورصة:مشعون مشعون،  2
 1993ماي  23الصادر بتاريخ ، 34، اجلريدة الرمسية، العدد 1993ماي  23املؤرخ يف  10 – 93املرسوم التشريعي رقم  3
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 املتضمن شروط اعتماد الوسطاء يف عملية البورصة؛ 1996جويلية  03املؤرخ يف  03 -96النظام رقم  -
  املتضمن قواعد سري البورصة.  1997ديسمرب  18يف املؤرخ  03 – 97النظام رقم  -

مت  1997، حي  مع بداية سنة اسبة لقيام بورصة القيم املنقولةهذه القوانني واملراسيم بتوفري الشروط املنمسوت 
 اختيار الوسطاء يف العمليات البورصية ميثلون خمتلف املؤسسات املالية )بنوك وشركات التأمني(.

 على حتضري كل اهليئات املعنية قصد الشروع 1997ولقد عملت جلنة تنظيم ومراقبة العمليات البورصية طوال سنة 
 1998جانفي  2، وابلفعل مت إصدار أول قيمة منقولة يف اجلزائر بتاريخ 1997ابلتاريخ احملدد وهو هناية  يف العمل
 :ثالث شركات قامت ابإلصدار الفعلي لألورا  املالية وهي ، إىل جانبكيف القرض السندي لسوانطرا واملتمثلة

   شركة الرايض، شركة فند  األوراسي، جممع صيدال. 
 شروط اإلدراج يف بورصة اجلزائر: – 2 – 1

يف بورصة اجلزائر إىل جمموعة من الشروط منها ما هي عامة تتعلق ابملؤسسة ومنها  دراجختضع عملية اال 
 : 1واليت تتمثل يف ما هو خاص بتطبيق القيم املنقولة

 شروط خاصة ابملؤسسة حمل طلب االدراج: -
  مليون دينار؛ 100احلد األدىن لرأس املال 
  من رأس ماهلا يف شكل قيمة منقولة على األقل؛ %20إصدار 
 نشر الوضعية املالية للسنتني األخريتني قبل طلب الدخول إىل البورصة؛ 
 تقدمي مجلة من املعلومات حتددها جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة؛ 
  املؤسسة قد حققت أرابحا خالل الدورة السابقة لتاريخ ايداع طلب الدخول؛أن تكون هذه 
 بتوويالت أو التخلي عن بعض األصول قبل دخوهلا  إعالن شركة تسيري بورصة القيم يف حالة قيامها

 البورصة؛
 .تقدمي تقرير عن تقييم أصوهلا من طرف خبري حماسيب 

 شروط خاصة ابلقيم املنقولة حمل طلب االدراج: -
 البد أن تكون هذه القيم اليت مت إصدارها من طرف شركات ذات أسهم؛ 
 البد من حتديد قيمة كل سهم؛ 
 حامل على األقل وآخر أجل يوم دخوهلا ابلتفاوض  100راد جيب أن توزع على األسهم املعروضة لألف

 يف البورصة؛
  .القرض السندي الذي يصدر من طرف الدولة ليس له حد أدىن ال يف عدد األسهم وال يف عدد املالك 

 
                                                 

 229، ص. مرجع سبق ذكرهبوكساين رشيد،  1
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 :بورصة اجلزائر أداء-2
 التالية:لدراسة أداء بورصة اجلزائر البد أن نعتمد يف ذلك على املؤشرات   

 رأس مال السوق: نسبة-2-1
متثل نسبة رأس املال السو  قيمة األورا  املالية املدرجة يف سو  األورا  املالية إىل الناتج احمللي  
 .1اإلمجايل
 ( 2014-1999)تطور نسبة رأس مال السو  يف بورصة اجلزائر خالل الفرتة (: 18) دول رقماجل

 % PIBرأس مال السوق/ مليار دج PIB رأس مال السوق )مليار دج( السنوات
1999 19.175 3238.2 0.59 

2000 21.495 4098.8 0.52 

2001 14.720 4241.8 0.35 

2002 10.990 4455.4 0.25 

2003 11.100 5124 0.22 

2004 10.100 6126.7 0.16 

2005 10.400 7563.6 0.18 

2006   6.71 8520.6 0.08 

2007 4.3 9379 0.04 

2008 6.5 10993.8 0.07 

2009 6.55 10135.6 0.06 

2010 7.9 12049 0.06 

2011 14.96 14385 0.10 

2012 13.03 16044.127 0.08 

2013 13.82 16657.361 0.08 

2014 14.79 17205.1 0.08 

Source : les rapports annuels du SGBV et COSOB 

، وذلك من خالل ضعيفجد خالل اجلدول أن دور بورصة اجلزائر يف متويل االقتصاد يعترب من  يتبني 
مث عرفت هذه  1999سنة   %0.59، حي  بلغت هذه النسبة نسبة رأس مال السو  إىل الناتج احمللي االمجايل

 4.3حي  بلغ رأس مال السو  ، 2007سنة  %0.04إىل أن وصلت إىل أدىن قيمة هلا ا مستمرا جعالنسبة ترا
ذلك إىل انسواب  يعزىو ، 1999مليار دينار جزائري خالل سنة  19.175كان مليار دينار جزائري بعد أن  
واقتصر التعامل منها،  بسبب الوضعية املالية احلرجة اليت كانت تعاين 2006سنة  مؤسسة الرايض من البورصة
ضعيفة وذلك  هذه النسبة وبقيتاألوراسي وأسهم جممع صيدال، سهم فند  فقط أب ابألسهم يف بورصة اجلزائر
نتيجة اجلمود الذي يسود  أسهمهاكذلك اخنفاض أسعار و الشركات املدرجة يف البورصة راجع إىل قلة عدد 
، حي  أنه إذا كان هناك ارتفاع يف نسبة رأس املال السو  فسببه ارتفاع طفيف يف األسعار وليس حصص التداول

مليار دينار نتيجة دخول  14.96عرف رأس مال البورصة منوا، إذ بلغ  2011، ويف سنة أسهم جديدةإدراج 

                                                 
 100عاطف وليم أندرواس، مرجع سبق ذكره، ص.  1
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من إمجايل أسهم رأمسال الشركة  %31متعامل اثل  جديد واملتمثل يف شركة التأمني أليانس اليت طرحت ما يعادل 
تراجع حجم  2013و 2012، ويف سنيت سهم 194475يف البورصة للتداول وبلغت عدد األسهم اليت مت تداوهلا 

وهي السنة اليت حازت مليار دينار  13.82 ما يعادل 2013يف سنة  سو السجل رأس مال  كما،  تداول أسهمها
من  %25رويبة على أتشرية الدخول من طرف جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، إبصدار  NCAفيها شركة 

   إمجايل رأمساهلا لالكتتاب والتداول.

 :التداول حجم-2-2
حجم التداول يف سو  األورا  املالية إىل مستوى السيولة يف االقتصاد الوطين. واجلدول التايل يشري  

 يوضح ذلك:
   ( 2015 – 1999(: تطور حجم التداول يف بورصة اجلزائر خالل الفرتة )19دول رقم )اجل

 قيمة املعامالت دج حجم املعامالت عدد املعامالت السنوات
1999 1056 35348 108079690 

2000 4559 323990 720039160 

2001 2898 361445 533217905 

2002 2071 80161 112060345 

2003 393 39693 17257700 

2004 30 22183 8400000 

2005 - 13487 4200000 

2006 234 63561 23756950 

2007 353 130443 960417115 

2008 545 184110 1218511505 

2009 488 143563 896650625 

2010 125 27420 11985965 

2011 413 231997 185118435 

2012 143 49471 36038865 

2013 1323.1 120681 49116990 

2014 251 90111 41410610 

2015 259 2213143 1251956825 

Source : les rapports annuels du SGBV et COSOB 

بطريقة غري كافية وغري منظمة يف عدد  يتمداخل البورصة  حصص التداوليتضح من خالل اجلدول أن 
إذ وصل  2000حي  يالحظ ارتفاع عدد املعامالت يف بورصة اجلزائر خالل عام ، وحجم وقيمة املعامالت

، ابإلضافة إىل االدراج كويعزى ذلك إىل االقبال الكبري للمستثمرين على سندات سوانطرا 4559عددها إىل 
 2004اجلديد ألسهم فند  األوراسي، بعد ذلك عرفت عدد املعامالت اخنفاض كبريا ومستمرا إذ وصل يف سنة 

ومرد ذلك الخنفاض أسعار أسهم الشركات املدرجة ابإلضافة إىل  ،%99.34معاملة أي ابخنفاض نسبته  30 إىل
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األورا  املالية متذبذب بني ارتفاع   داولحجم توبقي  ، 2003م حبلول عا كانتهاء مدة القرض السندي لسوانطرا
 مما يبني أن مستوى السيولة يف االقتصاد الوطين ضعيف.  ،طفيف واخنفاض ولكن على العموم يبقى ضعيف

إال أهنا بقيت  ،%6.07والذي قدر بــــــ  2013ورغم االرتفاع الطفيف الذي سجله رأس املال بورصة اجلزائر يف 
 177مليار دينار أي  13.82بـــــ  MENAاألكثر ضعفا يف األسوا  املالية لدول مشال افريقيا والشر  األوسط 

 مليار دوالر  9، ومبقارنتها مع بورصة تونس فقد بلغ رأمساهلا بــــ PIBمن  %0.1مليون دوالر وهو ما ميثل أقل من 
مليار دوالر، األمر الذي يبني مدى بعدها عن القدرة احلقيقية  60وبورصة الدار البيضاء فقد قدر رأس ماهلا بــــ 

 . 1مليار دوالر 40لالقتصاد الوطين واملقدرة بـــــ 
مليار  15.43بــــــ الذي قدر  ضعيفة جدا من انحية رأمساهلا 2015وهكذا بقيت بورصة اجلزائر وإىل غاية هناية 

 .سامهة ضعيفة يف الرفع من معدل النمو االقتصاديمبأي ، PIB %0.1ميثل حوايل ما دينار 
القيم املنقولة يف اجلزائر يتكون سو  بورصة للجنة تنظيم ومراقبة العمليات البورصية  2015السنوي تقرير الحسب و 
  :2من

  من : تتكونسندات رأس املال سوق-1
( شركات ُمدرجة يف تسعرية السو  05) مخسة: املوجهة للشركات الكربى. ويوجد حالياً الرئيسية السوق-أ 

 :الرئيسية، وهي
 ؛1999الصناعة الصيدالنية مت ادراجه يف سبتمرب صيدال: الناشط يف  جممع- 
 ؛2000فيفريي  14مت ادراجها يف  مؤسسة التسيري الفندقي األوراسي: الناشطة يف قطاع السياحة- 
 ؛2011مارس  7مت ادراجها يف  الناشطة يف قطاع التأمينات :أليانس للتأمينات- 
  ؛2013جوان 3الغذائية مت ادراجه يف  رويبة: الناشطة يف قطاع الصناعات-أ-سي–أن - 
 .2016أفريل  18: الناشط يف الصناعة الصيدالنية مت ادراجها يف مبيوفار جممع  -
املخصصة للشركات الصغرية واملتوسطة، وقد مت إنشاء هذه السو   :سوق املؤسسات الصغرية واملتوسطة -ب

املوافق  1433صفر  18املؤرخ يف  01-12مبوجب نظام جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم  2012يف سنة 
 1997نوفمرب  18املوافق  1418رجب  17املؤرخ يف  03-97، املعد ل واملتم م للن ظام رقم 2012يناير  12
وميكن هلذه  2012يوليو  15بتاريخ  41صادر يف اجلريدة الرمسية رقم ، التعل ق ابلن ظام العام لبورصة القيم املنقولةامل

ما يتيح  ،السو  أن توفر للمؤسسات الصغرية واملتوسطة عند انطالقتها مصدراً بدياًل للوصول على رؤوس أموال
فرصة ممتازة للنمو ابلنسبة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة من خالل توفري سو  حُمكمة التنظيم للمستثمرين من 

 .أجل توظيف استثماراهتم
                                                 

1Rabah Kara, Mohand Ouamar ALI-ZIANE, Les Incidences des Politiques de Libéralisation Financière sur 

le Développement Financier en Algérie, Revue académique des études humaines et sociales, Sciences 

économiques et droit, N°16, juin 2016, p.20 
2 Cosob, Rapport annuel2016 
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 : سنداتال سوق-2
 :من يتكون

  .اليت تصدرها الشركات ذات األسهم واهليئات احلكومية والدولة :سندات الدين سوق-أ
املخصصة للسندات اليت تصدرها اخلزينة العمومية اجلزائرية.  (OAT): كتل سندات اخلزينة العمومية  سوق-ب

سند للخزينة العمومية مدرجة يف التسعرية إبمجايل أكثر  28وحتصي حاليًا  2008وأتسست هذه السو  يف سنة 
 .مليار دينار جزائري 400من 

، من خالل الوسطاء يف عاماً  15و 10و 7بني  استوقاقهاويتم التداول على سندات اخلزينة، اليت تتنوع فرتات 
 .عمليات البورصة وشركات التأمني اليت حتوز صفة "املتخصصني يف قيم اخلزينة" مبعدل مخس حصص يف األسبوع

لتطوير سو  األورا  املالية، إال أنه توجد العديد من العوامل اليت  من طرف الدولة اهلادفةورغم اجملهودات املبذولة 
 :1تعيق تطورها ولعل أبرزها

من الدخول إىل اجلزائرية حي  متانع املؤسسات اخلاصة  لالكتتاب يف البورصة:الدخول الضعيف للخواص  -
توجد فملؤسسات العمومية أما ا، وتفضل ممارسة نشاطها خارج السو لطرح أسهم وسندات للتعامل هبا  البورصة

 عدةالعديد من الشروط املعيقة خلوصصتها جزئيا، على الرغم من تشريع احلكومة العديد من النصوص ووضع 
  العملية تتم على حنو بطيء. الربامج إال أن

، واألمن الضعيف املوسومة بعدم االستقرار املتمثل يف الوضعية السياسية للدول :ابملناخ السائداخلطر املتعلق  -
املستثمرين خاصة األجانب رغبة ثبط ي ، والذيالدولية تمت تقييمه خالل سنوات طويلة من طرف الوكاال حي 

مما يساهم يف عرقلة النشاط الفعلي لبورصة كفؤ بشكل كاف، السو  املايل غري حنو اللتوويل رؤوس أمواهلم 
هذه وقد صنفت عامل األمان واملردودية ابلدرجة األوىل،  األورا  املالية، حي  أن املستثمر يبو  دائما على

يف املدى  70على  37وبعالمة  1مبستوى ب 28على  11.6توسط واملقدر بـــــ ابملالوكاالت خطر اجلزائر السياسي 
      .القصري

تعرض فرص معتربة وأكيدة توجيه السيولة حنو الدوائر غري الرمسية: واملتمثلة يف األسوا  السوداء واملضاربة اليت  -
مشرتايت السلع توجيه السيولة حنو  إمكانية إىل ومرحبة )بدون مصاريف ورسوم على العمليات املالية(، ابإلضافة

راسخة يف النسيج االقتصادي واالجتماعي اجلزائري ال....اخل، هذه التطبيقات الثمينة.املنقولة، عقارات، املعادن 
 ج.تعرقل بقوة االستثمار املنت

البورصة لدى املؤسسات العمومية واخلاصة،  جالمبيف غياب الثقافة االدارية اخلاصة الثقافية: وتتمثل  العوائق -  
ابإلضافة إىل غياب  ،يةالتطور  تهاالسرتاتيجية املالية ضمن سياساب يةكافالاخلربة هذه األخرية حبي  ال متلك 

                                                 
1
Chabha Bouzar, les contrainte de développement du marché financier algérien, revue campus, l’université 

Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, N°18, juin 2010, p. 13 - 15  
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ونقص ثقافة املؤسسة وثقافة املخاطرة إىل جانب احملرمات  تطبيقات البورصة لدى اخلواص عند اختيار األصول،
 .  ، كلها عوامل تعيق عملية االستثمار يف البورصةالدينية واالجتماعية

الشروط املعلن عنها ألجل الدخول يف البورصة أهنا  تتصف إدراج املؤسسات يف البورصة:شروط ب املرتبطة عوائق -
 املايل اجلزائري كوهنا ال تفي ابلشروط العامة واخلاصة للدخول يف السو ،  لكثري من املؤسساتابلنسبة معيقة 

تنوصر يف االطار العائلي، أو يف اجلزائر يف حني معظم املؤسسات اخلاصة  واملتمثلة يف أن تكون مؤسسة أسهم،
 الوجودكما يشرتط سنتني من أهنا أتخذ شكل شركة ذات املسؤولية احملدودة أو شركات ذات الشخص الواحد،  

حتقيق أرابح يف السنوات الثالث حول إثبات تقدمي واحلد األدىن لرأس املال االجتماعي حمرر، ابإلضافة إىل 
       األخرية. 

الذي يقوم عليها نشاط يف نشاط البورصة: يعد هذا املبدأ من ضمن املبادئ األساسية  الضروريمبدأ الشفافية  -
 علوماتاملمتتنع عن نشر اصة اجلزائرية اليت املؤسسات اخل ما مييزوهذا  ها،تطور البورصة وعدم توفره يعد من عوائق 

تفادي التوسع اجلبائي واملنافسة، ابإلضافة إىل قصور النظام  بغرضوعدم توضيح وضعيتها املالية  اخلاصة هبا
البورصة لكي يتوصل على يف حني املستثمر ينتظر تقارير سنوية اليت تصدرها هذه املؤسسات املقيدة يف احملاسيب، 

  .بعض البياانت املالية اليت تعترب سطوية وعامة مقارنة مع البورصات املتقدمة ال تسمح له ابختاذ قرار االستثمار
التنويع أحد أهم الركائز اليت تقوم عليها األسوا  املالية يف الدول املتقدمة، إذ يعد  عدم تنوع األورا  املالية: -

املستثمرين تشكيلة متنوعة ومتعددة من األدوات املالية احلديثة تفسح اجملال واسعا الختيار منها ما تعرض أمام 
يف حني بورصة اجلزائر هي حديثة النشأة وال يتم التداول فيها إال ثالثة الشخصية،  رغباهتميالئم إمكانياهتم و 

د من رغبة املستثمرين على االستثمار يف األورا  ، ما جيعلها ضعيفة وتفتقر للكفاءة وحيأصناف من األورا  املالية
   املالية.
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   المطلب الرابع: تقييم التجربة الجزائرية في تحرير القطاع المالي
مقارنة حناول من خالل هذا املطلب تقييم التجربة اجلزائرية يف حترير القطاع املايل، وذلك من خالل  

مؤشرات تطور القطاع املايل قبل وبعد التورير، أي قبل وبعد قانون النقد والقرض ابعتباره نقطة التوول والتوجه 
 حنو مسار التورر ورفع القيود.

 واجلدول املوايل يوضح تطور مؤشرات القطاع املايل يف اجلزائر.
  (2015 – 1964)ل الفرتة (: مؤشرات تطور القطاع املايل يف اجلزائر خال20دول رقم )اجل

 فرتة ما قبل التحرير (%) املؤشر
(1964-1989) 

 فرتة ما بعد التحرير
(1990-2015) 

 58.45 59.96 "العمق املايل()"الناتج احمللي  / السيولة احمللية

 10.43 6.28 الناتج احمللي / االئتمان املمنوح للقطاع اخلاص

 157.37 109.14 الضيقالنقود مبعناه  / السيولة احمللية

 28 39 السيولة احمللية / النقد خارج البنوك

  0.9 4.64هامش أسعار الفائدة

  -5.87 2.76أسعار الفائدة احلقيقية

 21.03 5.27 /الناتج احمللي االمجايلمعدل امجايل أشباه النقود

 الدويلوالبنك  بنك اجلزائرمن إعداد الطالبة اعتمادا على بياانت املصدر: 

ميثل هذا املؤشر جمموع الكتلة النقدية : )PIB2M/ العمق املايل )السيولة احمللية/ الناتج الداخلي اخلام -
هذه النسبة )الودائع ألجل والودائع اجلارية والنقود السائلة( إىل الناتج الداخلي اخلام، ويرى ماكينون أن ارتفاع 

 .1يعرب عن الدور الكبري للوساطة املالية
جاءت النتائج املعروضة يف اجلدول معاكسة ملا كان متوقع، حي  مل تتوسن النسبة بعد تطبيق سياسة التورير 

بوترية أقل من القطاع املايل اجلزائري يسري  مما يعين أن ،%58.45إىل  %59.96 مناملايل، بل سجلت اخنفاض 
قبل التورير وبعده، تضاهي تلك القيم يف الدول  األنشطة االقتصادية، غري أنه ابلتدقيق يف القيمة جندها مرتفعة

املتقدمة اليت تتميز بتطور القطاع املصريف ومسامهته الكبرية يف التمويل القطاع اخلاص، إال أن هذه القيم يف اجلزائر 
ألن السيولة احمللية يف  ،قطاع اخلاصال متويلوليس  خاصة قبل التورير جندها تعكس ارتفاع حجم نفقات الدولة

، والدولة تعتمد على اإلصدار لتمويل خمتلف املشاريع هذا كبرية  بنسبةالنقود الورقية تتكون من تلك الفرتة كانت 
 وفضال عن توسع السو  املوازي.

                                                 
  وهذا لعدم توفر البياانت حول ابقي السنوات. 1985إىل غاية  1970فيما خيص اهلامش على أسعار الفائدة قبل التورير فقد مت حساهبا انطالقا من 
  وذلك لعدم توفر البياانت قبل سنوات السبعينات 1970مت حساهبا انطالقا من سنة.  
 149، ص. 2004، أفريل أفاق االقتصاد العامليصندو  النقد الدويل،  1
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، مسامهة القطاع املصريف يف متويل القطاع اخلاصحتسن  عنبعد التورير فهي تعرب نوعا ما  %58.45أما النسبة 
إىل ، فيها متثل جزء كبري سواء اجلارية أو ألجلالودائع أصبوت  بعد التورير السيولة احملليةذلك أن وتطور أدائه 
 الدولة يف االنفا . جانب استمرار

، 2015سنة  %81.57واجلدير ابلذكر أن هذا املؤشر عرف حتسن كبري يف السنوات األخرية إذ وصل إىل مستوى 
هذه النسبة وبشكل كبري يف  ضعدم حتسن العمق املايل يف اجلزائر بعد التورير املايل إىل اخنفاوابلتايل ميكن تفسري 

 السنوات األوىل من التسعينات، وهي السنوات اليت عرف فيها االقتصاد الوطين ضعفا وأزمة على كل املستوايت.

مدى  يقيس هذا املؤشر :(CP/PIB)نسبة االئتمان املمنوح للقطاع اخلاص على الناتج الداخلي اخلام -
البنوك احمللية يف منح قروض وتسهيالت للقطاع اخلاص، حي  كلما ارتفعت هذه النسبة دل ذلك على  مسامهة

 الدور الكبري للبنوك يف الرفع من النمو االقتصادي.
يتضح من اجلدول أن القروض املوجهة للقطاع اخلاص ال متثل إال نسبة قليلة من الناتج احمللي اخلام، خاصة قبل 

يف املتوسط وهذا يدل على ضعف اجلهاز املصريف على متويل القطاع اخلاص يف تلك  %6.28إذ مثلت التورير 
       %10.43 تقدر بــــــبعد التورير إذ أصبوت الفرتة وضعف مسامهته يف النمو، غري أن هذه النسبة عرفت حتسنا 

وهذا نتيجة اإلصالحات ، مما يعين حتسن دور البنوك يف متويل القطاع اخلاص ومن مث مسامهته يف الرفع من النمو
اليت طبقتها الدولة اجلزائرية السيما على القطاع املصريف فتجلى ذلك يف حتسن النسبة، إال أن هذه النسبة تبقى 

 أما يف الدول %53ضعيفة إذا ما قورنت مع دول أخرى، ففي الدول املتقدمة وصلت هذه النسبة إىل مستوى 
 العربية فقد حققت قيم مرتفعة.

  (1995-1990)خالل الفرتة  (/PIB) CPملؤشر  (: يبني مقارنة بعض الدول العربية21رقم)دول اجل
                                              % :الوحدة                                                                                                          

 اجلزائر املغرب تونس األردن مصر الدولة

 CP/PIB 23.4 64.6 53.1 23.3 7املؤشر 

Source : Garip Turunç, Développement du secteur financier et croissance le cas des pays emergent 

Méditerranéens, Revue Région et Développement n° 10, 1999, p. 102 

 ابالعتماد على بياانت البنك اجلزائري.مت حساهبا من طرف الطالبة 

أن القطاع املايل اجلزائري مل يرقى بعد إىل مستوى تطور الذي يسمح له بلعب  اجلدولمعطيات يتبني من 
املالية حىت بعد اتباع سياسة التورر املندرجة يف إطار اإلصالحات  ،االقتصادي دور كبري يف الرفع من النمو

 هذه النسبة احملققة يف اجلزائر، وهذا مبقارنة النشاط املايل وحماولة خلق بيئة عملية تنافسيةرفع القيود على ب املطبقة،
 مع بقية قيم الدول األخرى.
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من  هذه النسبة ارتفعت حي  ،)M2M/1( يعرب عنه بنسبة السيولة احمللية/املفهوم الضيق للنقود :التطور املايل -
خالل الفرتة ما بعد  يف املتوسط %157.37يف املتوسط خالل الفرتة ما قبل التورير املايل إىل  109.14%

. يف املتوسط% 193.5(، قدر بــــ 2003 – 1997التورير، كما سجلت ارتفاعا كبريا ومستمرا خالل الفرتة )
اجلارية إىل وسائل أخرى أكثر القطاع املايل املصريف من وسائل الدفع استعمال ويدل هذا االرتفاع على حتول 

، مبعىن آخر زايدة األمهية النسبية ملالية املطروحة للجمهور املتعاملني االقتصادينياوتعدد اخليارات  ابتكارا
 للمدخرات املالية مقارنة مع وسائل الدفع اجلارية يف ظل اتساع حجم القطاع املايل.

يف املتوسط  %39من هذه النسبة نوك / السيولة احمللية، اخنفضت د خارج البكما يعرب عن التطور املايل بنسبة النق
يف املتوسط خالل فرتة بعد التورير املايل، واملالحظ كذلك أن هذه النسبة  %28خالل فرتة قبل التورير إىل 

، وهذا ما %21.43مبعدل  2007أن وصلت إىل أدىن قيمة هلا سنة إىل 1997عرفت اخنفاض مستمر منذ سنة 
  تقلص حجم التداول هبا وزايدة االجتاه حنو االعتماد على بطاقات االئتمان يف املعامالت.على دل 

ومبقارنة اجلزائر مع دول الشر  األوسط ومشال افريقيا، جندها قد صنفت يف مراتب متوسطة التطور املايل، حي  
ضمن الدول املتطورة ماليا، السودان  اعتربت على سبيل املثال األردن والكويت وقطر واململكة العربية السعودية من

       .1وليبيا من ضمن الدول اليت صنفت يف مراتب ضعيفة التطور املايل

قدرة النظام  هذا املؤشر يقيس: (QM/PIB)معدل امجايل أشباه النقود إىل حجم الناتج الداخلي اخلام  -
املصريف على جذب املدخرات الطويلة واملتوسطة األجل، والذي يعرب على مدى قدرة البنوك على توفري التمويل 

 للعمليات االستثمارية طويلة األجل، ويعترب من أهم املؤشرات اليت تقيس تطور النظام املصريف.
ىل حجم الناتج الداخلي اخلام واليت تعرب عن يتضح من خالل معطيات اجلدول أن نسبة امجايل أشباه النقود إ

يف املتوسط  %21.03يف املتوسط خالل الفرتة قبل التورير املايل إىل  %5.27االدخار املايل، قد ارتفعت من 
وهذا ما يعين حتسن  ،%33.6مبعدل  2003يف سنة  حي  وصلت إىل أعلى قيمة هلا، خالل فرتة بعد التورير
، والسبب يف ذلك هو ارتفاع املدخرات الطويلة واملتوسطة األجل ممثلة يف الودائع ألجلقدرة البنوك يف جذب 

أسعار الفائدة واخنفاض معدالت التضخم، اليت جعلت أسعار فائدة حقيقية موجبة حتفز األفراد على التنازل على 
 السيولة مقابل حيازة أصول مدرة للعوائد.

أصبوت استجابت أسعار الفائدة االمسية بصورة إجيابية لسياسة التورير املايل، حي   :أسعار الفائدة احلقيقية -
يف املتوسط خالل فرتة ما قبل  (%5.87-)يف املتوسط مقابل  %2.76أسعار الفائدة احلقيقية موجبة مقدرة بــــــ 

ر الذي جعل أسعار الفائدة عزى إىل فرض قيم منخفضة واثبتة مع ارتفاع معدالت التضخم، األمتالتورير، والذي 
 احلقيقية تظهر بقيم سالبة مبينة بذلك السياسة الكاحبة املطبقة على القطاع املايل يف اجلزائر. 

                                                 
 10، ص. 2003، صندو  النقد الدويل، التطور املايل يف منطقة الشرق األوسط ومشال افريقياسوزان كرين وآخرون،  1
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اجلدول يتضح يعرب عن سعر اإلقراض مطروحا منه سعر اإليداع، ومن خالل بياانت  هامش أسعار الفائدة:  -
يف املتوسط بعد التورير، وهذه النتائج  %4.64يف املتوسط خالل فرتة قبل التورير إىل  %0.9أهنا ارتفعت من 

سياسة التورير املايل مل حتسن من ااتحة  نتعترب معاكسة ملا كان متوقع، إذ أن ارتفاع هذا املؤشر يدل على أ
   األموال لإلقراض. 

املقارنة بينه وبني عدد من الدول األخرى مثل وللوكم على مدى تطور القطاع املايل اجلزائري، فيمكن  
. وبصفة عامة، يالحظ تدين مؤشرات التطور املايل يف اجلزائر مقارنة مع تونس واملغرب يف عدد من املؤشرات

 املغرب خاصة. على الرغم من وجود حتسن جوهري يف مؤشرات اجلزائر خاصة خالل السنوات األخرية.
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 :الفصل الثالث خالصة
للمالية العامة،  كسياسة  بتطبيق سياسة الكبح املايلاالقتصاد اجلزائري خالل فرتة التخطيط املركزي  اتسم

ابإلضافة  يف التوديد اإلداري ألسعار الفائدة واالئتمان االنتقائي، وتسقيف القروض وامللكية العامة للبنوك ةممثل
املبنية على  هذه السياسة ولقد أدت .ركة رؤوس األموالوتقييد حإىل معدالت مرتفعة من االحتياطي االجباري، 

حي  مل دائرة من الضعف والتخلف،  إىلنتائج سلبية وأدخلت القطاع املايل  إىل أساس التسيري اإلداري املمركز
تسببت يف كما تسمح له أبداء دوره بفعالية يف االقتصاد وتنويع مصادر التمويل ملختلف املشاريع االستثمارية،  

ابملوازاة مع تدين إيرادات الدولة النامجة عن اخنفاض كان ذلك   التوازن االقتصادي،شرات يف مؤ اختالالت عميقة 
الدولة أن ختطو خطوات التصويح  مما دفع، وصعوبةالوضع أتزما من  زاد هو ماو  1986أسعار احملروقات سنة 

اخلاصة ابملنظومة ايت، فكانت من ضمنها اإلصالحات بتبين عدة إصالحات متعاقبة مست كل اجلوانب واملستو 
ورفع القيود على النشاط املايل متهيدا املالية اليت محلت بني طياهتا املفهوم اجلديد املتمثل يف سياسة التورير املايل 

املتطور لالندماج يف االقتصاد العاملي والتوول حنو اقتصاد السو ، وهذا على اعتبار أن القطاع املايل احملرر و 
االستثمار عن طريق متويل خمتلف املشاريع وتعبئة املدخرات وتنويع املخاطر، مما يؤدي إىل ختصيص على يشجع 

صدور قانون النقد ب، فكان ذلك ومن مث حتفيز النمو االقتصادي واستدامته أكثر كفاءة للموارد وتراكم رأس املال
الذي اعترب مبثابة البداية احلقيقية حنو التورر املايل، حي  بدأ انفتاح القطاع املصريف ابجتاه القطاع  1990والقرض 

، ابإلضافة إىل حترير أسعار فائدة وظهورها أبسعار حقيقية موجبة 1998اخلاص واألجنيب بتسارع خصوصا بعد 
ارتفعت نسبة القروض املوجهة للقطاع كما مت حترير القروض، حي    حمفزة بذلك على االدخار 1997منذ سنة 

، ومن مث الرتكيز على معيار املردودية االقتصادية اخلاص لتضع بذلك حدا للقروض التفضيلية املوجهة للقطاع العام
للمشاريع يف توزيع لقروض، كما سجلت القروض طويلة األجل ارتفاعا خالل فرتة التورير املايل بعدما كانت شبه 

 مت استخدام أدوات التدخل غري املباشر يف إدارة السياسة النقدية.منعدمة، هذا وقد 
بعدما كان نظام الصرف  املوجهأما يف اجملال اخلارجي فقد مت حترير سعر الصرف واعتماد نظام الصرف املرن 

اخلاضع للرقابة الصارمة، حي  مت انشاء سو  الصرف األجنيب بني البنوك لبيع وشراء العمالت و  الثابت إداراي
 187و183كما مت حترير حركة رؤوس األموال يف اجلزائر وكان ذلك بنص صريح يف املادتني   ،1996األجنبية منذ 

 .من قانون النقد والقرض
و أسواءا من انحية رأس املال  اال ضعيفيز بورصة اجلزائر ال أداء ن ، فإأما يف جمال حترير سو  األورا  املالية اجلزائر

الشركات املدرجة، إذ أن مسامهتها تعد ضعيفة جدا يف االقتصاد الوطين، وابلتايل عدد اإلصدار أو التداول أو 
 .ااحلدي  عن حترير سو  األورا  املالية يف اجلزائر ليس مطروح

يف جمال سياسة التورير املايل وحققت بعض النتائج اإلجيابية،  إىل األمام وعليه نقول إن اجلزائر خطت خطوات
العمق املايل خالل فرتة التورير املايل خاصة خالل السنوات األخرية، وهو  وجتلى ذلك من خالل حتسن مؤشر

التداول ابلودائع  األمر نفسه ابلنسبة ملؤشر التطور املايل الذي شهد حتسن مقارنة بسنوات الكبح املايل، أين أصبح
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للقطاع اخلاص على الناتج اإلمجايل  من إمجايل الكتلة النقدية، كما عرف مؤشر نسبة االئتمان املمنوح %70ميثل 
 اخلام هو اآلخر ارتفاعا، مبينا حتسن دور البنوك ومسامهتها يف منح القروض والتسهيالت للقطاع اخلاص.

إذا ما مت مقارنتها مع بقية الدول، وابلتايل فإن القطاع املايل حيتاج إىل إن هذه النتائج اإلجيابية غري كافية خاصة 
 املزيد من التطوير واإلصالح.

اجلزائرية وفيما يلي سنواول التطر  فيما إذا كان لسياسة حترير القطاع املايل أثر على سلوك الوحدات االقتصادية 
  يف الفصل املوايل. وذلك يف حيازهتا للنقود
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 متهيد:
البداية  انكعرف القطاع املايل يف اجلزائر عدة تغريات وتطورات منذ تطبيق قانون النقد والقرض الذي   

ية تطبيق سياسة التحرير املايل، املندرجة يف إطار االصالحات املالية اليت ابدرت هبا اجلزائر على غرار بقيف احلقيقية 
الت الكاحبة لتدخلوضع حد ل، وذلك واالنتقال حنو اقتصاد السوقمتهيدا لالندماج يف االقتصاد العاملي  ،الدول

متويل يف  خدامأفضل است توجيهها حنوو  ،رؤوس األموال استقطاب يفتطويره وتعزيز قدرته ل سعيا منها لنشاطه
تحرير سياسة ال أن ،التجارب يف دول العاملالدراسات و بعدما أثبتت الكمري من  خاصة املنتجة.شاريع االستماارية امل

معدل الناو ع من الرف يف شكل كبريوبتساهم ابجلانب املايل،  املتعلقة السيااوحرية النشاط االقتصادي املايل 
الية مبتكارات ا رظهو و ، املصرفية وحتسني اخلدمات بتحرير القطاع املصريف زايدة املنافسةمن خالل ، االقتصادي

 ابإلضافة إىل ،ام بطاقات االئتاان والتحويالت املالية االلكرتونيةتعزيز استخدب ديدة للنقوداجلبدائل ال متمل حديمة
 .زايدة حركة رؤوس األموال الدولية

بيئة اقتصادية  لتشكيتؤدي إىل  تطوراتحتال كوهنا لقيت الكمري من التأييد واملساندة،   وعلى هذا األساس
لبها على طينعكس ذلك على سلوكها يف ا مم ،نقودلل تغري من نظرهتا الوحدات االقتصادية جتعل ،جديدة ومالية
تب عنه عدم ، األمر الذي يرت ، وزايدة رغبتها يف حيازة أصول بديلة حتقق عوائد أو وسائل أكمر سهولة وآمانالنقود

، الكلي من الدوال اهلامة يف االقتصادتعد استقرار اجملاميع النقدية ومن مث الطلب على النقود، هذه الدالة اليت 
لذا ، الستقرار النقديااملؤدية إىل حتقيق فعالة النقدية السياسة معامل ال صياغة ووضعالقاعدة األساسية يف  ابعتبارها

 .متاشيا مع خمتلف التغريات والتطورات ضرورة حتاية االتطبيقي ابستارار وتقديره ايكون فحصه
ق سياسة التحرير املايل تطبيقد أتثر ب ،قودطلبها على النأن سلوك الوحدات االقتصادية اجلزائرية يف  ومما ال شك فيه

ر الفائدة وسعر خاصة بعد حترير سعوالتقليل من احتكار الدولة ملختلف األنشطة االقتصادية السياا النشاط املايل، 
لنقدي تكون سببا ودافعا لإلحالل ا قد اليت، بتكارات ماليةبعض االوظهور  حركة رؤوس األموال الصرف وحترير
 .استقرار دالة الطلب على النقودومن مث عدم 

لفعلية ومعاجلتها من البياانت ا الكايالقياس على يف ذلك  مستندينابلدراسة والتحليل  إليهوهذا ما سنحاول التطرق 
. وذلك بتقسيم ريشرح هذا التأثتساح باقتصادية قياسية  وتقدميها يف شكل مناذج أبساليب رايضية وإحصائية

 الية:الفصل إىل املباحث الت
 .يف اجلزائر خالل فرتة الكبح ملايل سلوك الطلب النقديدراسة واقع : املبحث األول
 .أثر سياسة التحرير املايل على الطلب على النقود يف اجلزائر املبحث الثاين:

 .املعتاد يف الدراسة توصيف الناوذج القياسي املبحث الثالث:
 .رير املايل على الطلب على النقود يف اجلزائردراسة قياسية ألثر سياسة التح :املبحث الرابع
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  الكبح لمالي خالل فترةالجزائر  في الطلب النقديسلوك دراسة واقع  المبحث األول:
انمجة  كوهنا  ،التحكم فيها ومعرفة مدى استقرارها السلطات النقدية حتاول ظاهرةيعترب الطلب على النقود  

، دية وغريهااألخرى سواء مالية أو ماثروهتا بني النقود وخمتلف األصول  توزيع يفعن سلوك الوحدات االقتصادية 
املتغريات  إال أن هذه وتؤثر فيه، املتغريات اليت حترك هذا السلوكجاوعة من مب كونه مرتبطيعد حتديده أمرا صعبا  و 

 .التسيري ابلظروف االقتصادية للبلد وبنظم مرتبطةهي األخرى 
ومن بينها تصادية واليت عرفت خالهلا القطاعات االق، الدولة اجلزائرية تبنتهاركزي اليت التخطيط امل في ظل سياسةف 

عل طلب جغلق حميط مايل ضيق وم مسح بتشكيل، سيطرة حمكاة من طرف الدولة ورقابة صارمةالقطاع املايل 
  تلك لفرتة.  جة يفعكس خصائص السياسة املنتهألغراض ودوافع ت يف اجلزائر الوحدات االقتصادية على النقود

  الكبح المالي في الجزائر خالل فترة ومكوناتها تطور الكتلة النقدية المطلب األول:
يف  ةلقد كانت النقود خالل فرتة الكبح املايل جمرد ظاهرة حسابية فقط، ومل ينظر إليها كأداة اسرتاتيجي  
حدة نقدية وطنية حني مت إنشاء و  السيادة الوطنيةامل ، على الرغم من اعتبارها كاعلم من معالتناية االقتصاديةحتقيق 

" الدينار اجلزائري " لغرض تفادي النتائج السلبية املتأتية من التداول النقدي األجنيب، وخالهلا حتالت الدولة عبئ  
ة يكل االستماارات الوطنية، فكانت النقود يف تلك الفرتة جمرد ظاهرة عددية متكن من حساب الكايات الرأمسال

 من جراء التغري النقدي للبرتول دون أن تكون أداة لتكوين رأس املال. ،احملصل عليها
تفطنت  ،ومع االصالحات اليت ابشرهتا احلكومة اجلزائريةغري أنه ويف هناية الماانينات وبداية التسعينات 

ار النقود وسيلة يتامل يف اعتبجديد  مفهوم إعطاءالسلطات العامة إىل هذا الدور احليادي السليب للنقود، عندها مت 
لتصبح بذلك أداة للقرض والتناية بني أيدي السلطات النقدية، وبداية ظهور دورها االجيايب  ،لتداول رأس املال

والسلطات خطط هامة لدى امل ةبذلك أداة اسرتاتيجي واالستهالك لتصبحوأتثريها املباشر على اإلنتاج والتوزيع 
 .1العامة

 :مفهومها-1
لف املفهوم العام للكتلة النقدية من بلد آلخر حسب درجة التطور االقتصادي وتطور اجلهاز املصريف، خيت  

 2إذ ميكن تعريف الكتلة النقدية بصفة عامة على أهنا" كاية النقود املتداولة يف جمتاع ما خالل فرتة زمنية معينة"
 

                                                           
 .166-165بلعزوز بن علي، مرجع سبق ذكره، ص  1

  85أكرم حداد، مشهور هذلول، مرجع سبق ذكره، ص.  2
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نواع وسائل يازة األفراد واملؤسسات، أي أهنا متمل كل أوابلتايل متمل الكتلة النقدية كافة أشكال النقود اليت هي حب
 اجلزائر من العناصر ة يفالفورية اليت حبوزة األعوان االقتصاديني داخل الرتاب الوطين، وتتكون الكتلة النقديالدفع 
 التالية:

بنكنوت تكون من ال: تعترب من املكوانت األساسية للكتلة النقدية يف اجلزائر، وتFiduciaire النقود الورقية -
 والقطع النقدية؛

: وتتامل يف النقود اليت مت تداوهلا عن طريق الكتابة من حساب بنك إىل حساب Scripturaleالنقود الكتابية  -
 بنك آخر؛

: تتكون من الودائع املودعة لغرض احلصول على فوائد من الودائع ألجل (Quasi–Monnaie)أشباه النقود  -
 سرية من قبل املؤسسات وهي األموال املوظفة لعأعوان االقتصادية.والودائع اخلاصة امل

)(وجماوع األنواع المالثة يطلق عليها السيولة احمللية 2Mأما جماوع النقود الورقية  أو العرض النقدي ابملعىن الواسع
)(والنقود الكتابية يطلق عليها ابملتاحات النقدية 1Mأو العرض النقدي ابملعىن الضيق. 

 :مسار منوها حتليل-2
)(، حيث انتقلت املتاحات النقديةبعد االستقالل منوا كبريا عرفت الكتلة النقدية يف اجلزائر  1M  4.64من 

مرة،   58.21أي أن حجاها اإلمجايل تضاعف بـ  ،1990مليار دينار سنة  270.08 إىل 1964مليار دينار سنة 
)(كاا عرفت الكتلة النقدية مبعناه الواسع أي السيولة احمللية 2M  4.72حيث انتقلت من  ا،كبري   اهي األخرى تطور 

التايل يبني مرة واجلدول  72.67أي أهنا تضاعفت بـ  ،1990مليار دينار سنة  343إىل  1964 ةمليار دينار سن
 :ذلك
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  مليار دج( الوحدة        1990-1964يف اجلزائر خالل الفرتة  الكتلة النقديةيبني تطور  :(22دول رقم  اجل
 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 السنة

1M 4.64 5.13 5.55 7.06 9.31 11.01 11.62 12.95 16.74 21.49 

2M 4.72 5.25 5.77 7.55 10.14 12.12 13.07 13.92 18.14 22.93 

 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982  1983 

24.25 31.98 41.07 48.55 62.21 72.21 84.43 97.92 125.3 152.76 

25.77 33.75 43.6 51.95 67.45 79.69 93.54 109.15 137.89 165.93 

 

1984 1985 1986 1987 1988 1989   1990 

180.43 202.23 204.82 223.9 252.2 250.01 270.08 

194.72 223.86 227.02 257.9 292.96 308.146 343 

 
   Source : Bank d’Algérie, Statistiques Monétaires 1964 – 2005 et Statistiques de la                         

Balance des Paiements 1992 – 2005, Alger, avril 2006, p.13-14-28-29. 
  

عة من املخططات إىل تطبيق اجلزائر جماو  خالل هذه الفرتة  الكتلة النقدية سجلتهويعزى سبب االرتفاع الذي 
سياسة اإلصدار  على ، من خالل اعتاادهابعد احلقبة االستعاارية إىل النهوض ابالقتصاد الوطين اهلادفةالتناوية 

ادية شاملة لكل تحقيق تناية اقتصل ،ع االستماارية املربجمة يف املخططات التناويةالنقدي لغرض متويل املشاري
 مرة 1.6( بـ 1969 – 1967  حيث تضاعفت السيولة احمللية خالل املخطط المالثي القطاعات هذا من جهة،

ة للتكيف مع اإلدارياملادية والبشرية واهلياكل االقتصادية واالجتااعية و  االمكانياتتوفري منه الذي كان اهلدف و 
خصوصا  ارد مالية ضخاةاليت تتطلب مو  سياسة التخطيط املركزي اليت مت تبنيها، مع إعطاء األولوية للصناعات المقيلة

وخالل املخطط  ، %45صناعة احملروقات والصناعة امليكانيكية وصناعة احلديد والصلب اليت استحوذت على 
 1974مرة، وخالل املخطط الرابعي الماين  1.75بـ لة النقدية ارتفاعا سجلت الكت( 1973 -1970األول   الرابعي

 مرة. 2.1 تضاعف حجاها بـ( 1977 –
 وميكن متميل بياانت اجلدول يف الرسم البياين التايل:

 

 

 

                                                           
 ينار وأخذ رقاني بعد الفاصلةمت حتويل الوحدة من مليون دينار إىل مليار د 
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 2Mو1M يبني تطور الكتلة النقدية(: 28  الشكل رقم

 

 (16 بياانت اجلدول رقم  علىالطالبة، اعتاادا  املصدر: من إعداد
 

ليت ا، (1990 – 1964 خالل الفرتة  اكبري   ايالحظ من خالل الرسم البياين أن الكتلة النقدية عرفت منو 
نها واحتكارها لكل األنشطة االقتصادية ومن بييف كل القطاعات وملكيتها لكل الوسائل اتسات بتدخل الدولة 

يف 2Mوالسيولة احمللية 1Mيتضح من الرسم شبه تطابق بني املنحنيني اخلاص ابملتاحات النقدية النشاط املايل، كاا
 1Mارتفاعا بوترية أكرب من منحىن2Mىن اخلاص بـــليعرف بعدها املنح، 1973السنوات األوىل تقريبا إىل غاية سنة 

ويتضح ذلك بوضوح يف سنوات الماانينات، وللوقوف على السبب يف ذلك يكون من اجلدير االطالع على هيكل 
 الكتلة النقدية خالل هذه الفرتة.

 : حناول فياا يلي أن نتفحص تطور مكوانت الكتلة النقدية لغرض التعرف علىالكتلة النقديةهيكل  تطور-2-1
الكبرية يف هيكل الكتلة النقدية، حىت يعطينا فكرة حول الطلب على النقود خالل هذه  سبةاجلزء الذي ميمل الن

 إىل ثالث مراحل: 1990إىل  1964املاتدة من الفرتة، وحسب التاميل البياين يكون من األفضل تقسيم الفرتة 
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  1973إىل  1964: مناملرحلة األوىل  
 وذلك من خالل بياانت اجلدول التايل: دية خالل هذه املرحلةحناول دراسة تطور مكوانت الكتلة النق

 الوحدة  مليار دج(.      1973إىل  1964: يبني تطور مكوانت الكتلة النقدية خالل الفرتة من (23دول رقم  اجل
 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 السنة

 8.8 7.05 5.7 4.73 4.16 3.70 3.23 2.84 2.76 2.58 النقود االئتاانية 

 12.6 9.7 7.25 6.89 6.83 5.61 3.86 2.71 2.36 2.06 الودائع اجلارية 

 1.44 1.39 0.96 1.45 1.11 0.84 0.5 0.23 0.13 0.08 الودائع ألجل 

      Source : Banque d’Algérie, op.cit, p.13-14    
 ايل:وميكن متميل بياانت اجلدول يف الرسم البياين الت

 1973- 1964خالل الفرتة من  2Mيبني تطور مكوانت الكتلة النقدية(: 92رقم   الشكل البياين   

  
 17 بياانت اجلدول رقم على، اعتاادا من إعداد الطالبة املصدر:   

 

، 1973إىل  1964من خالل الفرتة  م أن النقود االئتاانية سجلت منوايالحظ من خالل الرسم البياين املقد
مرة، حيث   3.43 ما يعادل، أي 1973مليار دينار سنة  8.8إىل  1964مليار دينار سنة  2.58حيث انتقلت من

الودائع  سجلت 1967وانطالقا من سنة ، 1966كانت متمل اجلزء األكرب يف هيكل الكتلة النقدية إىل غاية سنة 
 ،1973مليار دينار سنة  12.6إىل  1964مليار دينار سنة  2.06حيث انتقلت من  ،منوا بوترية متسارعةاجلارية 

متمل اجلزء األكرب من هيكل الكتلة النقدية، وهذا بفعل أتميم املصارف  بذلك مرة لتصبح 6.12أي تضاعفت مبقدار 
ؤمم، م ، إذ مت أتميم املصارف األجنبية وظهور اجلهاز املصريف الوطين1966وإقامة بنوك جتارية اليت انطلقت سنة 

البنك اخلارجي  ،CPA، القرض الشعيب اجلزائري BNAحيث نتج عن ذلك إنشاء جماوعة من البنوك، البنك الوطين 
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لتعويض وسد الفراغ الناشئ عن استقالة املصارف األجنبية، فتات وتوسعت عالية فتح احلساابت  ،BEAاجلزائري 
انت الودائع اجلارية األكمر تداوال مقارنة مع ابقي مكو  ، إذ أصبحتاجلارية لدى البنوك لتاويل النشاط االقتصادي

 .الكتلة النقدية
مليار دينار إىل  0.08خالل طول الفرتة، فقد ارتفعت من أما الودائع ألجل فقد سجلت منوا بطيئا جدا 

ذلك بمتمل أين بدأت يف الربوز نوعا ما وبقيت  1968 سنة كانت شبه منعدمة إىل غاية، حيث  مليار دينار 1.44
 النقدية.اجلزء الضئيل من هيكل الكتلة 

 

 1981إىل  1974: تطور مكوانت الكتلة النقدية من املرحلة الثانية  
 من معطيات اجلدول التايل: 1981إىل  1974يتم توضيح تطور مكوانت الكتلة النقدية خالل الفرتة من 

 دج( الوحدة مليار           (1981-1974  (: يبني تطور مكوانت الكتلة النقدية خالل الفرتة24جدول رقم  
 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 السنة

 48.06 42.34 35.4 27.4 20.6 17.2 12.7 10.5 النقود االئتاانية
 49.86 42.09 36.81 34.8 27.9 23.9 19.2 13.8 الودائع اجلارية
 11.23 9.1 7.48 5.23 3.4 2.52 1.77 1.52 الودائع ألجل

     Source : Banque d’Algérie, op.cit, p. 28 - 29 

 وميكن متميل بياانت اجلدول يف الرسم لبياين التايل:
  1981إىل  1974يبني تطور مكوانت الكتلة النقدية من (: 30متميل بياين رقم  

 

 (18 بياانت اجلدول رقم  علىاملصدر: من إعداد الطالبة، اعتاادا         
 

ة خالل الرسم البياين أن هناك ثبات نسيب يف تطور النقود االئتاانية خالل هذه املرحلة مقارنة ابملرحل يتبني من
ذه ه لكاا عرفت الودائع اجلارية استقرار نسيب يف التطور خال ،%44.03السابقة، حيث استقرت يف حدود 

النقود  عاودومبالحظة الرسم جند أن  ،%45.68املرحلة وبقيت متمل اجلزء األكرب من هيكل الكتلة النقدية مبعدل 
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مما يعين أن ، 1981، 1980، 1979خاصة خالل السنوات  تقريبا متساواينالودائع اجلارية  عاوداالئتاانية و 
اجلزء الضئيل  يف حني الودائع ألجل بقيت متملأشكال النقود األكمر استعااال هي النقود االئتاانية والودائع اجلارية، 

 .%10.29تلة النقدية عند مستوى من هيكل الك

 1990إىل  1982: تطور مكوانت الكتلة النقدية من املرحلة الثالثة. 
 من خالل اجلدول التايل: 1990إىل  1982ميكن أن نتتبع تطور مكوانت الكتلة النقدية من 

 الوحدة  مليار دج(    (         1990 – 1982(: يبني تطور مكوانت الكتلة النقدية خالل الفرتة  25دول رقم  اجل
 

 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 السنة 
 134.94 119.87 109.75 96.86 89.36 76.64 67.46 60.02 49.16 النقود االئتاانية
 135.14 130.14 142.45 127.04 115.46 125.59 112.97 92.73 76.14 الودائع اجلارية
 72.92 58.13 40.76 33.99 22.2 21.63 14.28 13.17 12.59 الودائع ألجل

Source : Banque d’Algérie, op.cit, p. 28-29                                                                                           

 ويتم متميل بياانت اجلدول يف الرسم التايل:

 (1990- 1982  كتلة النقدية خالل الفرتةيبني تطور هيكل ال(: 31متميل بياين رقم  

 
 (19  بياانت اجلدول رقم علىاملصدر: من إعداد الطالبة، اعتاادا        

 

االئتاانية تشهد  دببقاء النقو هذه املرحلة  متيز خاللالكتلة النقدية  هيكلمن خالل الرسم البياين أن  يتضح
بوترية  أكرب من النقود االئتاانية فقد عرفت منوا ائع اجلارية الودأما ،  %37.03نسيب يف الناو مبعدل  ااستقرار 

شهدت وهي املرحلة اليت  ،%49.33ا يعادل مب األكرب يف هيكل الكتلة النقدية  تامل اجلزءلخالل هذه املرحلة 
مزيد من التنظيم  (1985 – 1982 الفرتة  ، حيث عرفتاإلصالحات اليت استارت اجلزائر يف تطبيقهامن مجلة 

وانبمق عنهاا  ،البنك الوطين اجلزائري والقرض الشعيب اجلزائريإعادة هيكلة  من خاللاجلهاز املصريف  يفوالتخصص 
،  ية ومجع الودائعح احلساابت اجلار ، ومها بنكان يساحان بفتبنك الفالحة والتناية الريفية وبنك التناية احمللية
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 ،1986رض املتاملة يف قانون البنك والقو فرتة الماانينات  خالل وتوالت اإلصالحات اليت مست اجلهاز املصريف
وكانت من ضان املبادئ قام عيها هذا القانون هو إعادة الدور للبنوك يف مجع الودائع مهاا كان شكلها ومدهتا، 

ل الكاا يتضح من خ  اليت كانت سببا يف ارتفاع الودائع اجلارية، 1988ابإلضافة إىل قانون استقاللية املؤسسات 
ل وذلك بفع ،النقود االئتاانية والودائع اجلارية تراجع نسيبعرفت  1990و  1989خالل سنيت  هالرسم أن

املتاملة يف  أشباه النقودأما  صالحات املربمة مع صندوق النقد الدويل اهلادفة إىل التحكم يف التوسع النقدي،اإل
خالل هذه  %13.64 طالنقدية ومبعدل منو متوس الودائع ألجل بقيت متمل النسبة املنخفضة من هيكل الكتلة

 .وهذا لعزوف الوحدات االقتصادية يف التعامل هبا املرحلة
على  1964املراحل السابقة اخلاصة بتطور هيكل الكتلة النقدية يف اجلدول التايل خالل الفرتة من  وميكن تلخيص

 كاا يلي:  1990

  %(الوحدة              1990إىل  1964من  (: يبني تطور هيكل الكتلة النقدية26رقم   جدول

 املراحل            
 هيكل الكتلة

 املرحلة األوىل
1964-1973 

 الثانيةاملرحلة 
1974-1981 

 املرحلة الثالثة
1982-1990 

 %37.03 41.8% %42.45 النقود االئتاانية

 %49.33 %50.9 51.16% الودائع اجلارية

 %13.64 7.3% 6.39% الودائع ألجل

  168ذكره، ص.  سبق: بلعزوز بن علي، مرجع املصدر 

 أن 1990إىل  1964يالحظ من خالل اجلدول املختصر لتطور مكوانت الكتلة النقدية خالل الفرتة من 
ليحتل بذلك املرتبة المانية يف هيكل  % 37.03و % 42.45النقود االئتاانية سجلت منوا مستقرا نسبيا تراوح بني 

 % 51.16أما املرتبة األوىل فتعود للودائع اجلارية اليت سجلت منوا مستقرا نسبيا تراوح بني  ،الكتلة النقدية
  % 6.39، يف حني الودائع ألجل بقيت خالل هذه الفرتة تسجل معدالت منو بطيئة بني %49.33و
 املرتبة المالمة يف هيكل الكتلة النقدية. لتكون يف % 13.65و

 ح ذلك.والرسم البياين التايل يوض
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 1990- 1964: يوضح تطور هيكل الكتلة النقدية خالل الفرتة (32 بياين رقم ال الشكل

             
 ( 07املصدر: من إعداد الطالبة اعتاادا على بياانت اجلدول رقم  

 ازةحيتفضل كانت أن الوحدات االقتصادية اجلزائرية   1990إىل  1964الفرتة من  وخاللالرسم من يتبني 
ولة املتاملة أو يف شكل قريب جد من السي تاملة يف النقود االئتاانيةمسواء كانت يف شكل نقدية حاضرة  ،السيولة

قالل ويف أن التعامل يف اجلزائر بعد االست وهذا ما يوضح، وذلك يف كل املراحلإلمتام معامالهتا يف الودائع اجلارية 
ا القطاع املايل، السيا لة واسع النطاق يف كل األنشطة االقتصاديةظل نظام التخطيط املركزي املتايز بتدخل الدو 

ما  ، أيجدا منها القريبةدام السيولة احلاضرة  اآلنية( أو واليت أطلق عليها بسياسة الكبح املايل كان يتم ابستخ
دائع ألجل أما الو  ،نقود ائتاانية %40وودائع جارية  %50ما يقارب يف املتوسط و منها  %90.9يعادل تقريبا 

، مما يبني من جهة أخرى أن االدخار كان %9.11جدا واليت كانت تقدر يف املتوسط منخفض فكانت استعااهلا
خم ، سببه هو اخنفاض أسعار الفائدة االمسية على الودائع وارتفاع معدالت التضضعيف يف اجلزائر خالل هذه الفرتة

ينون وشاو كال من االقتصاديني ماك  أكدهوهذا ما  على االدخار،اليت جعلت أسعار الفائدة احلقيقية سالبة ال حتفز 
سلبا على حجم وجودة االستماار ومن مث على معدل الناو  وتنعكسعلى أن سياسة الكبح املايل تمبط االدخار 

 .االقتصادي

 

 

 

 

 

37%

49%

14%

المرحلة الثالثة
1982-1990

النقود االئتمانية  الودائع الجارية 

الودائع ألجل

41.80%
50.90%

7.30%

المرحلة الثانية
1974-1981

النقود االئتمانية  الودائع الجارية 

الودائع ألجل

43%

51%

6%

المرحلة األولى
1964-1973

النقود االئتمانية  الودائع الجارية 

الودائع ألجل
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  خالل فترة الكبح المالي الطلب على النقود في الجزائر واقعالثاني: تفسير المطلب 
 تبني ،سعيناتاملاتدة من االستقالل إىل غاية بداية الت فرتةالخالل ومكوانهتا بع تطور الكتلة النقدية بعد تت 

جل املعامالت كانت تتم ابلنقدية احلاضرة، وهذا لتايز االقتصاد الوطين خالل تلك الفرتة خبصائص  خالهلا أن
ة إداراي بقيم كزي، أين كانت أسعار الفائدة حمددبق واملرتكز على التخطيط املر معينة ارتبطت بنظام التسيري املط

منخفضة هبدف تقدمي الدعم املايل احلكومي للاؤسسات العاومية، الرقابة على سعر الصرف وعلى حركة رؤوس 
 خمتلف املشاريع وتسيريوانعدام املنافسة ابإلضافة إىل عدم وجود أسواق رأس املال، األموال، امللكية العاومية للبنوك، 

األدوات ذلك ك  ستماارية وحتال عبئ تكاليفها ابإلضافة إىل سيادة القطاع العاومي وال وجود للقطاع اخلاص،اال
األساسية للسياسة النقدية تتامل يف االحتياطات االجبارية والرقابة املباشرة على القروض وعلى السقوف االئتاانية 

لى سلوك انعكس ع األمر الذي وعدم التطورضعف لاب هذه املتغريات جعلت القطاع املايل يتايزوغريها.....، 
 .امتام كل معامالهتا ابلسيولة احلاضرةرغبتها يف و  لوحدات االقتصادية اجلزائرية يف حيازة النقودا

 مقارنة تطور الكتلة النقدية والناتج الداخلي اخلام:-1
اجلدير  يط املركزي، يكون منألجل الوقوف على واقع الطلب على النقود يف اجلزائر خالل فرتة التخط 

تفحص مقارنة تطور الكتلة النقدية والناتج الداخلي اخلام، هبدف مقارنة التطور النقدي مع التطور احلقيقي 
 واالستطالع على الوضعية االقتصادية للجزائر خالل هذه الفرتة، وذلك من خالل بياانت اجلدول التايل:

 1990-1964نقدية والناتج الداخلي اخلام خالل الفرتة (: يبني تطور الكتلة ال27دول رقم  اجل
 % الوحدة:                                                                                                              

 منو الناتج احمللي اخلام متوسط متوسط منو الكتلة النقدية املراحل

 6.93 19.65 1973إىل  1964املرحلة األوىل من 

 19.52 23.03 1981إىل  1974من املرحلة الثانية 

 13.38 12.22 1990إىل  1982من املرحلة الثالثة 

 ، وبياانت اجمللس الوطين االقتصادي واالجتااعي16اجلدول رقم املصدر: من إعداد الطالبة اعتاادا على بياانت 

 دول يف الرسم البياين التايل:وملزيد من التوضيح نقوم بتاميل بياانت اجل
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 (1990- 1964 (: يبني تطور الكتلة النقدية والناتج الداخلي اخلام خالل الفرتة 33متميل بياين رقم 

  
 (21املصدر: من إعداد الطالبة اعتاادا على بياانت اجلدول رقم  

توسط منو الناتج البياين مل العاود البياين ملتوسط منو الكتلة النقدية يعلو العاوديالحظ من خالل الرسم أن  
حيث سجل متوسط منو الكتلة النقدية ، 1981إىل غاية  1964أي من  ،يف املرحلتني األوىل والمانيةالداخلي اخلام 

منو  متوسط مقابل %23.03املرحلة المانية إىل  يفخالل املرحلة األوىل، لريتفع  % 19.65 يقدر بـــــــ معدل منو
ما يالحظ على الرسم أن  ، غري أن19.52%املرحلة المانية  ويف% 6.93يف املرحلة األوىل  اخلام الناتج الداخلي

تغري طفيف يف املرحلة المالمة أين سجل متوسط منو الناتج الداخلي اخلام ارتفاع طفيف فاق متوسط منو الكتلة  هناك
 من و الكتلة النقدية معدالت منو أكربسجل متوسط منويف معظم سنوات هذه الفرتة  لكن على العاوم، النقدية

لى اجلزائر بعد االستقالل إىل إقامة تناية اقتصادية شاملة ع إىل رغبة مردهمتوسط منو الناتج الداخلي اخلام، وهذا 
وية والذي  برامج االستماارات التناعلى اإلصدار النقدي لتاويل  معتادة يف ذلكمنط التسيري املركزي املخطط، 

 ضعفبهلا األموال متيزت  خصصتإال أن هذه القطاعات االقتصادية العاومية اليت  ضخاة،مالية  كلفها مبالغ
مما نتج خلام اعلى إيراداهتا ابلضعف وابلتايل اخنفاض الناتج الداخلي األمر الذي انعكس إنتاجيتها وحتقيقها عجز، 

، ودخول 1امدالت أكرب من منو الناتج احمللي اخلابختالل منو الكتلة النقدية مبعمتيز  عن هذا األمر وضعا غري مستقر
 االقتصاد الوطين يف حاالت تضخاية مصحوبة ابرتفاعات كبرية يف األسعار.

 

 

                                                           
 .201-200بلعزوز بن علي، مرجع سبق ذكره، ص  1
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 :سرعة دوران النقود-2
كاا سبق وعرفنا سرعة دوران النقود على أهنا متمل متوسط عدد املرات اليت تنتقل فيها الوحدة النقدية  

عاملني االقتصاديني لغرض إمتام معامالهتم واحلصول على السلع واخلدمات إلشباع الواحدة بني األطراف واملت
 يعرب عنها ابلصيغة الرايضية التالية:احتياجاهتم ورغباهتم، حيث 

       
M

yp
V r.
 

املاتدة زمنية الة فرت لاالعنصر الرابط بني الدائرة احلقيقية والدائرة النقدية، ودراسة تطورها على امتداد  فهي تعد
 .ماستخدام األفراد للنقود لغرض إمتام معامالهت حركية النقود ومدىيساح ابالطالع على  ،(1990-1964  من

انطالقا من الصيغة الرايضية املعربة عن سرعة دوران النقود وحماولة تطبيقها على اجلزائر فإن دراسة  هلذا فإنه
ابعتباره املتغري املامل للنشاطات االقتصادية PIBطور الناتج احمللي اإلمجايلتطور هذا املتغري تتم من خالل مقارنة ت

صبح زائر اليت تضم كل من النقود االئتاانية والودائع اجلارية والودائع ألجل فتجلالسيولة احمللية يف ا2Mوالكتلة النقدية 
 العالقة السابقة كاا يلي: 

2M

PIB
V  

من خالل اجلدول  1990إىل  1964وفياا يلي سنحاول استعراض تطور سرعة دوران النقود خالل الفرتة من 
 التايل:

  مرة(الوحدة              1990إىل 1964(: يبني تطور سرعة دوران النقود يف اجلزائر من 28دول رقم  اجل

 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 السنة

 V 3.04 2.85 2.6 2.2 1.87 1.73 1.84 1.79 1.67سرعة دوران النقود 

 
 

 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

1.5 1.41 1.3 1.3 1.3 1.2 1.19 1.37 1.62 

 على بياانت بنك اجلزائر. الطالبة اعتاادا: من إعداد املصدر

، حيث 1990إىل  1964االخنفاض خالل الفرتة من قود تذبذاب كبريا بني االرتفاع و عرفت سرعة دوران الن
منو الكتلة  ، وهذا مرده إىل أن معدلمرة 1.69مرة إىل 3.04من  1973إىل  1964من خالل الفرتة  اخنفضت

التوسع النقدي الذي كان موجه لتاويل املشاريع  ذلك أن، ن معدل منو الناتج الداخلي اخلامالنقدية كان أكرب م
االستماارية املربجمة يف املخططات التناوية مل يكن له عائد كبري، نتيجة هشاشة القطاعات العاومية فكانت إنتاجيتها 

و الناتج الداخلي اخلام منخفض مقارنة مع معدل منو الكتلة النقدية، ضعيفة، وعلى هذا األساس كان معدل من

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

1.69 2.13 1.82 1.69 1.67 1.5 1.81 1.74 1.75 
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وابلتايل ميكن . مرة 1.62 معدل 1990 بعدها عرفت سرعة الدوران النقود تذبذاب بطابع منخفض إىل أن بلغت سنة
 يفرغبة األفراد  نبذلك ع مرتمجةالقول أنه يف الصورة العامة متيزت سرعة دوران النقود ابالخنفاض خالل هذه الفرتة 

 :1حيازة النقود السائلة، ويعزى سبب هذا االخنفاض إىل عدة أسباب نذكر منها
 أتثري: هذا حتتو ضعف دوران اإليداعات البنكية وذلك لضعف الوعي املصريف لدى األفراد للتعامل مع املصارف  -

  ؛خصوصااحنصار التعامل ابلنقود البنكية يف قطاع اإلنتاج 
 ؛حمدودةوك ومتركزها يف مناطق جغرافية ضعف شبكة البن 

جل أالتفضيل الكبري للسيولة بسبب ندرة السلع االستهالكية األمر الذي أدى ابألفراد إىل االحتفاظ ابلنقود من  -
 الفرص اليت يتيحها السوق. انتهاز

 .2العائالت اجلزائريةمن قبل  ظاهرة االكتنازارتفاع  -
ىل جماوعة إ ومرد ذلكيف اجلزائر خالل هذه الفرتة  جماوع السكان العاملنيضعف نسبة حاملي احلساابت إىل  -

 :3من األسباب نذكر منها
  وء الظن اجتاه س األمية،اجلبائي،   التهربعدم المقة يف املؤسسات املالية ألسباب اقتصادية واجتااعية

 (.املصرفيةاملنظومة 
 هة املستقبلومواجنونية وهذا بدافع االحتياط التفضيل الكبري للسيولة وخصوصا حلائزي النقود القا. 

 يف ظل سياسة الكبح املايل  على النقود الطلبدافع -3
 الوطين بصفة عامة وللقطاع املايل بصفة خاصة، فإن الطلب على النقود دلالقتصااخلصائص السابقة  انطالقا من

 سلوك للقطاع العاومي.خالل هذه الفرتة يتامل بسلوك األفراد و 

 الطلب على النقود لدى القطاع العمومي:-3-1
تاتع حبرية  ت كوهناطلب املؤسسات العاومية على النقود لغرض ممارسة نشاطها ومتويل مشاريعها،   لقد كان

كبرية يف احلصول على القروض والسيولة مىت دعت حاجتها إىل ذلك، دون أن تكون مضطرة  إلرجاع املبالغ  اليت 
اال نعها من اإلفالس والفشل يف استكوذلك مللى دورها التناوي داخل االقتصاد، تتحصل عليها وهذا حفاظا ع
، دون أن دةيف إطار خمطط لتحقيق أهداف حمدمن طرف السلطات يتم متويلها  فكانمهاتها التناوية والتشغيلية، 

بئة  األموال سندات قصد تعسد احتياجاهتا  املالية عن طريق  اللجوء إىل السوق املالية أو إصدار هلا امكانية تكون 
 .الكافية الستارار نشاطها، و هذا ألهنا مؤسسات عاومية انشئة تواجه دائاا ضغط الدفع عند اتريخ االستحقاق

                                                           
-2002قسنطينة ، جامعة منتوري ،، دراسة حالة اجلزائر، مذكرة ماجستري غري منشورةأثر التغريات يف كمية النقود على املستوى العام لألسعاررقية بوحيضر،  1

 .175، ص 2003
2Mourad Goumiri, op .cit, p .164 
3Chouiter Sahiri Asmahane, l'Offre de monnaie en Algérie 1962-1994, Thèse de magister non publié, Ecole 

supérieur de commerce, Alger, Algérie, 1997, p 93 
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 على النقود لدى األفراد  الطلب-3-2
كان لغرض الدفع الفوري دون استعاال عالة الكتابة ومرد ذلك إىل فأما الطلب على النقود لدى األفراد 

 أسباب: عدة
عادات األفراد واملتاملة يف ادخار النقود والذهب بدال من توظيفها يف شكل سندات أو حساابت تدر هلم عوائد،  -

حيازة السيولة  نكاا أن األفراد يفضلو   ،وهذا ملا متيزت به من انعدام المقة يف الشيك أو حيازة السندات قصرية األجل
 قدا.على األشكال األخرى وهذا لغرض الدفع ن

كاا كانت هيكلة سوق السلع واخلدمات من األسباب اليت أدت ابألفراد حيازة النقود وارتفاع الطلب النقدي   -
ستوى السوق وظهورها على م الرمسية خالل هذه الفرتة، حيث متيز سوق السلع واخلدمات بفقدان السلع من السوق

هاز الفرص،  الفوري أو القبض اآلين للحصول على السلع وانتالسوداء مما دفع األفراد لالحتفاظ ابلنقدية لغرض الدفع 
كاا شكل دافع االحتياط واحلصول على السلع اليت تظهر يف السوق الرمسية سببا لالحتفاظ ابلنقود، حيث أن 

 .1املتاجر احلكومية نفسها كانت ترفض الدفع ابلشيك
بق وتطرقنا إليها، كاا سكانت عند املستوايت السالبة    ابإلضافة إىل أن أسعار الفائدة احلقيقية على الودائع ألجل -

ال تولد الرغبة والدافعية لدى األفراد حليازهتا لتحقيق العوائد مقابل التنازل عن السيولة، حيث كان تفضيل األفراد 
 حيازة األرصدة النقدية بدال من حتال اخلسائر.    

ابالستقرار والمبات خالل هذه الفرتة، حيث تراوح يف  وأخريا سعر صرف الدينار مقابل الدوالر الذي متيز -
دج يف ظل نظام التسيري املركزي الذي يقضي بتسخري كل األدوات االقتصادية اليت هتدف إىل حتقيق  4.37املتوسط

السلع واخلدمات من اخلارج وقضية صرف العالة الوطنية، وألجل التحكم يف التيارات  لتوفري، و 2املخططات التناوية
لسلعية واملالية مع اخلارج قررت احلكومة منذ استقالل عدم حتويل العالة الوطنية وهكذا أدى هذا األسلوب املتبع ا

 يف التسيري إىل إعطاء سعر صرف الدينار قياتني:
 ؛األوىل: حتددها السلطات النقدية إداراي 
  ر الصرف ازي مرتفع مقارنة بسعالمانية: حتدد يف السوق املوازية  السوق السوداء( فكان سعر الصرف املو

 الرمسي، فيطلب األفراد كايات كبرية من النقود السائلة لتحويلها إىل عاالت أجنبية.
العاومية ع رض إمتام املشاريغلو  مرتفعا كانوابلتايل ميكن القول أن الطلب على النقود خالل هذه الفرتة  

وعدم إقبال األفراد حليازة أشكال أخرى من اآلنية  جتسد ذلك من خالل ارتفاع حيازة السيولة والدفع الفوري،
 األصول.

 
                                                           

 .146ص .  ،مرجع سبق ذكره ،أمحد هين 1
   216. بلعزوز بن علي، مرجع سبق ذكره، ص 2
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 الجزائر فيالمبحث الثاني: أثر سياسة التحرير المالي على الطلب على النقود 
واملتاملة يف ، لتسعيناتمنذ بداية ا العامل دولاجلزائر على غرار بقية  اتبعتهالقطاع املايل اليت اعلى إثر سياسة حترير 

ملالية وتوجيهها وأدائه يف تعبئة املوارد ا ة هذا القطاعوالعراقيل احلكومية على نشاطه للرفع من كفاءتفكيك القيود 
ديد من االقتصاديني أمجع الع خاصة بعدما .حنو متويل املشاريع االستماارية اليت تساح برفع معدل الناو االقتصادي

حمفزة على  دةخلق بيئة مالية جدي يفو طاع املايل الق يف تطوير هذه السياسة جناحوأثبتت الكمري من التجارب 
وهذا ما  لى النقودعلى الطلب ع يكون هلا أتثرياليت قد امتصاص املدخرات املالية، بتشكيلة متنوعة من املتغريات 

     حناول الوقوف عليه يف هذا املبحث.

 ليالمطلب األول: تطور الكتلة النقدية ومكوناتها في ظل سياسة التحرير الما
سة امكوانهتا يف ظل سيتطور حناول من خالل هذا املطلب االستطالع على مدى منو الكتلة النقدية و 

هبدف  ،ات، واليت كانت مرفوقة بتطبيق العديد من اإلجراءتطبيق قانون النقد والقرضالتحرير املايل املنتهجة منذ 
   التعرف على التغريات اليت أحدثتها هذه السياسة.

 بعد قانون النقد والقرضلة النقدية الكتتطور -1
ل خال اليت مرت هبا اجلزائرابألوضاع االقتصادية 1990ارتبط منو الكتلة النقدية بعد قانون النقد والقرض 

التحول ابلنظام تالالت و معاجلة االخاهلادفة إىل  يف سنوات التسعينات وابلربامج اإلصالحية اليت طبقتها تلك الفرتة،
طورات النقدية . وفياا يلي حناول تتبع هذه التئه وأسسه حنو اقتصاد يقوم على أسس وقواعد السوقاالقتصادي ومباد

 الفرتة. تلكواالستطالع على مستجدات الوضع النقدي يف اجلزائر خالل 
 (2015- 1990(: يبني تطور الكتلة النقدية خالل الفرتة  29جدول رقم 

 الوحدة: مليار دينار                                                                                                                          
 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنوات

1M 270.08 325 369.7 446.9 475.38 519.11 589.1 671.6 

2M 343 415.3 515.9 627.4 723.51 799.56 615.1 1081.5 
 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
826.37 905.18 1048.18 1238.51 1416.34 1630.38 2160.58 2422.73 3098.59 

1592.46 1789.35 2022.53 2473.52 2901.53 3354.42 3738.04 4146.91 4857.88 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
4233.6 4964.93 4944.16 5756.46 7141.7 7681.86 7674.56 9580.2 9261.2 
5994.6 6955.97 7173.05 8280.74 9929.2 11067.6 11258.9 13663.9 13704.5 

             

Source : Banque d'Algérie. 
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(، حيث انتقلت املتاحات 2015 – 1990سجلت الكتلة النقدية يف اجلزائر منوا واسعا خالل الفرتة   
مرة، أما السيولة احمللية  35.47أي تضاعفت بـــــ مليار دينار  9261.2مليار دينار إىل  270.08من  𝑀1النقدية

𝑀2  39.95أي ما يعادل  2015سنة  ار دينارملي13704.5إىل  1990سنة  مليار دينار 343فقد انتقلت من 

 مرة، والتاميل البياين يبني تطور الوضع النقدي يف اجلزائر خالل هذه الفرتة.
 (2015- 1990 (: يبني تطور الكتلة النقدية خالل الفرتة 34متميل بياين رقم 

 
 (23املصدر: من اعداد الطالبة اعتاادا على بياانت اجلدول رقم 

السيولة  أن املعروض النقدي واملتامل يف الكتلة النقدية ابملفهوم الواسع  املنحىن البياينيالحظ من خالل  
غري أنه ما يتضح (، 2015 – 1990 خالل الفرتة  كبرياقد عرف منوا   (املتاحات النقدية وابملفهوم الضيق  (احمللية

التسعينات وابلضبط  سنواتات النقدية يف شبه التطابق للانحىن اخلاص ابلسيولة احمللية واملنحىن اخلاص ابملتاح
  .وذلك لتقارب حجم املتاحات النقدية من حجم السيولة احمللية (1998 – 1990  خالل الفرتة

 والسيولة احمللية نسبة  %65.47 قدر بـــ( 1993 – 1990 خالل الفرتة منوا املتاحات النقدية  سجلتفقد 
مبوجبها  ليت دخلتاضاع االقتصادية الصعبة اليت مر هبا االقتصاد الوطين ، وهي الفرتة اليت تزامنت مع األو 82.91%
املتاملة يف و ملعاجلة الوضع  ،هبدف احلصول على مساعدات ماليةمع مؤسسات النقد الدويل  يف مفاوضاتاجلزائر 

اخلارجية واليت  ةبرانمج االستعداد االئتااين األول والماين وتطلبت توسع نقدي، حيث متيز ابرتفاع ضخم للاديوني
ديون  %2.7ديون متوسطة وطويلة األجل و % 97.3مليار $، منها نسبة  25.7ما يقارب  1993بلغت يف هناية 
اة هذا من جهة، ومن جهة أخرى اخنفاض قي واليت كانت مرفوقة ابرتفاع يف نسبة خدمات الدين ،قصرية األجل

 1.5حبوايل  1993قدرت يف هناية الصرف ابلعالة الصعبة اليت حتياطات إيرادات احملروقات اليت كان هلا أثر على ا

ابإلضافة إىل اخنفاض إنتاج  ،شهر 2.24مليار $ وهو ما ميمل احتياطي ابألشهر من الواردات السلعية مقداره 
مشكلة التطهري املايل للاؤسسات العاومية الذي كلف ابإلضافة إىل ، 1993سنة  % 4القطاع الزراعي مبعدل 

 نة العاومية مبالغ ضخاة.اخلزي
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الوضع  بقاء نتيجة، %120قدر بــــ كذلك منوا كبريا  الكتلة النقدية خالهلا  سجلتفقد  (1998 – 1994 أما الفرتة 
املتاملة ة مؤسسات النقد الدوليإىل قبول اإلصالحات الناطية املقرتحة من طرف دفع اجلزائر ما  امتأزماالقتصادي 

تفاع معدل وفق شروط فرضت عليها يف إطار إعادة جدولة ديوهنا، تسببت يف ار ديل اهليكلي يف برامج التمبيت والتع
    .1995سنة  %10.5بعدما كان  1998سنة  %19.1 سبة، حيث بلغ نمنو الكتلة النقدية

 احملليةالسيولة أن ما يالحظ  أن استار الناو النقدي، غري 1998كاا يتبني من الرسم البياين أنه انطالقا من سنة 
بلغت نسبة تطور الكتلة  (2005 – 1998 ، فخالل الفرتة أكرب من املتاحات النقديةمنوا مبعدالت متسارعة عرفت 
ويرجع السبب يف ذلك إىل ارتفاع حجم األرصدة النقدية الصافية اخلارجية إضافة إىل ذلك تنفيذ ، %160النقدية 

مليار دوالر أي ما  7والذي خصص له ، 2001أفريلرية يف برانمج اإلنعاش االقتصادي الذي أقره رئيس اجلاهو 
، هذا وإىل جانب ارتفاع حجم القروض املقدمة 2004إىل غاية  2001خالل مدة متتد من  مليار دينار520 يعادل

واستارت الكتلة النقدية يف االرتفاع، ، 2001سنة  من إمجايل الديون الداخلية %68لالقتصاد اليت بلغت حنو 
كشفه تقرير بنك اجلزائر سنة  حسب ما 2005سنة  %11.2مقابل  %18.67بـــ  2006سنة  تبلغحيث 
تأثر تذبذب يف الناو نتيجة ال ابملفهوم الواسع عرفت الكتلة النقدية( 2010 – 2007 أما خالل الفرتة ، 2006

أهنا  طلب، كااالائع حتت واخنفاض حجم الود واخنفاض معدل زايدة األصول اخلارجية ،ابألزمة االقتصادية العاملية
واملتامل يف الربانمج التكايلي لدعم الناو والذي  (2009- 2005 الفرتة اليت تزامنت مع املخطط اخلااسي األول 

، لتعرف بعد ذلك الكتلة مليار دوالر  114 يعادل مليار دينار أي ما 8.705خصصت له اعتاادات مالية بلغت 
 مملسنواي و % 13.4ةبنس2Mلكتلة النقدية امتوسط منو  إذ بلغ(، 2014 – 1020النقدية منوا خالل الفرتة  

 .20141االرتفاع القوي للقروض طويلة األجل أهم حمدد للتوسع لنقدي سنة 
تقرير بنك اجلزائر  حسب %0.13والذي قدر بـــــــ  2Mفقد متيزت بناو شبه منعدم للكتلة النقدية  2015أما سنة  

كاا سجلت املتاحات النقدية  ،%41.1الكبري للودائع ألجل لقطاع احملروقات بنسبة  ومرد ذلك لالخنفاض ،2015
 .% 13.3حتت أثر تقلص الودائع حتت الطلب بـــــــ  %3.6بنسبة  2015هي األخرى اخنفاضا خالل سنة 

 تطور هيكل الكتلة النقدية:-2
ت كواناملميتد التحليل النقدية لفحص  (2015-1990 بعد التطور الذي عرفته الكتلة النقدية خالل الفرتة   

ا االقتصاد ، غري أنه بعد حتليل األوضاع اليت مر هباليت تشكل اجلزء األكرب من هذا الناوالكتلة النقدية األساسية من 
  الوطين فإنه ميكن تقسيم هذه الفرتة إىل مرحلتني.

 

                                                           
، تدخل حمافظ بنك اجلزائر أمام اجمللس الشعيب الوطين، ديسارب 2015وآخر توجهات لسنة  2014ات االقتصادية والنقدية لسنة التطور حماد لكصاسي،  1

  11، ص. 2015
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 (1998-1990 خالل الفرتة تطور مكوانت الكتلة النقدية  :املرحلة األوىل -
وهي املرحلة اليت عرف فيها االقتصاد الوطين مجلة من اإلصالحات، انطالقا من قانون النقد والقرض  

 . املتأزمإىل اإلصالحات املربمة مع مؤسسات النقد الدويل، ملعاجلة الوضع االقتصادي  1990
 (1998-1990 : يبني تطور مكوانت الكتلة النقدية خالل الفرتة (30 دول رقم اجل

 الوحدة: مليار دينار                                                                                                                                             
 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنة

 390.4 337.6 290.9 249.8 223 211.3 184.8 157.2 134.9 النقود االئتاانية

 435.9 333.7 298.2 269.3 252.9 235.6 184.9 167.8 135.1 الودائع اجلارية 

 766.1 410 326 280.4 247.7 180.5 146.2 90.3 72.9 الودائع ألجل 
  Source : Banque d’Algérie 

 :لتايلوملزيد من التوضيح ميكن متميل بياانت اجلدول يف الرسم البياين ا

 (1998-1990 تطور هيكل الكتلة النقدية خالل الفرتة : (35 متميل بياين رقم 

 

 (24 املصدر: من إعداد الطالبة اعتاادا على بياانت اجلدول 

 (،1998 – 1990 يالحظ من خالل التاميل البياين أن النقود االئتاانية عرفت منوا ملحوظا خالل الفرتة  
مرة  2.89أي تضاعفت بـــــ  1998مليار دينار سنة  390.4إىل  1990دينار سنة  مليار 134.9إذ انتقلت من 

، مما من إمجايل هيكل الكتلة النقدية% 24.5نسبة  1998 سنة وأصبحت متمل يف آخر سنة من هذه الفرتة أي
السنوات املاضية  عالنقدي اجلزائري خالل تلك الفرتة، إال أنه مبقارنتها م ضو عر تشكل نسبة هامة من امليعين أهنا 

 .يتضح أهنا اخنفضت
أما الودائع اجلارية فقد سجلت هي أخرى منوا ال يقل أمهية عن منو الكتلة النقدية خالل هذه الفرتة، حيث انتقلت 

مرة لتصبح  3.22أي تضاعفت بـــــ  1998مليار دينار سنة  435.9إىل  1990مليار دينار سنة  135.1من 
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من إمجايل مكوانت الكتلة النقدية، وهي النسبة اليت عرفت اخنفاضا مقارنة  %27.37نسبة  1998تشكل يف سنة 
 السابقة.سنوات ابل

وسعا كبريا تاليت عرفت  ،إن االخنفاض املسجل على مستوى هذين النوعني من النقود كان لصاحل الودائع ألجل
 1998مليار دينار يف سنة  766.1إىل  1990 مليار دينار سنة 72.9خاصة يف هناية هذه الفرتة، إذ انتقلت من 

لتصبح متمل اجلزء األكرب، من إمجايل هيكل الكتلة النقدية  %48.10 إىل %21.26أي انتقل معدل منوها من 
اليت أبرمتها لعايقة اإىل اإلصالحات  ،هذا التغري يف تركيبة العرض النقدي يف اجلزائر خالل هذه الفرتة ايعازوميكن 

املتاملة يف برانمج التمبيت االقتصادي  (1998 – 1994 خالل الفرتة  ة مع مؤسسات النقد الدويلاحلكومة اجلزائري
و برانمج التعديل اهليكلي متوسط األجل املاتد من سنة  1995إىل سنة  1994قصري األجل الذي ميتد من سنة 

اع الرامية إىل معاجلة األوض اليت مشلت كل القطاعات ومجيع املتغريات تلك االصالحات، 1998إىل سنة  1995
يد ألسعار متت إبجراءات من بينها حترير تدرجيي ومتزاحيث االقتصادية الصعبة اليت مر هبا االقتصاد اجلزائري، 

 الفائدة ودفعها حنو مستوايت أعلى، مع تطبيق سياسة نقدية تقشفية هتدف إىل التخفيض من معدالت التضخم
ذلك بتحفيز األفراد حنو و اليت كانت سببا يف تغيري تشكيلة الكتلة النقدية ،  وحتقيق أسعار فائدة حقيقية موجبة

الودائع  تصبح بذلكلوختفيض حيازة النقود االئتاانية والودائع اجلارية،  عوائدحيازة ودائع ألجل مقابل احلصول على 
  ألجل حتتل املرتبة األوىل تليها الودائع اجلارية مث النقود االئتاانية.

         (2015 – 1999) ر مكوانت الكتلة النقدية خالل الفرتةلة الثانية: تطو املرح
وهي املرحلة اليت متيزت ابالنتهاء من اإلصالحات والشروع يف تطبيق برامج تناوية هبدف الرفع من معدل  

 الناو االقتصادي.
 التايل: مكوانت الكتلة النقدية خالل هذه الفرتة، ميكن تتبع بياانت اجلدول وملعرفة

 (2015 – 1999 (: يبني تطور هيكل الكتلة النقدية خالل الفرتة 31رقم  اجلدول 
 الوحدة: مليار دينار                                                                                                                    

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 السنة

 1081 921 874.3 781.3 664.7 577.1 484.5 440 النقود االئتاانية

 2017.5 1501.7 1286.2 849 751.6 577.1 484.5 465.2 الودائع اجلارية

 1759.3 1724.2 1577.5 1724 1485.2 1235 974.3 884.2 الودائع ألجل

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1284.5 1540 1829.4 2098.4 2571.5 2952.3 3204 3658.9 4108.1 

2949.1 3424.9 3114.8 3657.8 4570.2 4729.2 5045.8 5921.3 5153.1 

1761 1991 2228.9 2524.3 2787.5 3333.6 3691.5 4083.7 4443.3 

 Source : Banque d'Algérie 

 رتة يتم متميل الرسم البياين:ولتوضيح املكوانت األساسية للكتلة النقدية خالل هذه الف
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 (2015 – 1999 (: تطور هيكل الكتلة النقدية خالل الفرتة 36بياين رقم ال الشكل

 
 (25  املصدر: من إعداد الطالبة اعتاادا على بياانت اجلدول رقم

 الرسم البياين أن النقود االئتاانية سجلت معدالت منو منخفضة خاللمعطيات اجلدول و يالحظ من خالل 
وهذا  2006سنة  %22.14إىل  1999سنة  %24.6حيث انتقلت نسبة منوها من  ،(2008 – 1999 الفرتة 

نتيجة تنازل األفراد عن النقود املتداولة خارج اجلهاز املصريف لتصبح نسبة مسامهتها ضعيفة نسبيا مقارنة مع ابقي 
،كاا أهنا  %26.78ة منو قدرت بــــــ أين سجلت نسب 2014إىل غاية سنة وضلت يف هذا املستوى ، 1املكوانت

، أما من إمجايل هيكل الكتلة النقدية %30لتصبح متمل نسبة  2015استأنفت توسعها بوترية مرتفعة خالل سنة 
 2004لتبلغ سنة  ،2003الودائع اجلارية استارت هي األخرى يف تسجيلها معدالت منو منخفضة إىل غاية سنة 

وانطالقا % 41.53 بنسبة 2006سنة  يف تحقق معدالت منوالكتلة النقدية، ل من إمجايل هيكل %34.45نسبة 
 األخرية وأصبح التعامل به أكمر خالل السنوات من هذه السنة أصبحت متمل اجلزء األكرب من هيكل الكتلة النقدية

هذا  ،%13.3فقد عرفت تقلصا بنسبة  2015، إال اهنا خالل سنة %43.33إىل نسبة  2014لتصل يف سنة 
 %16.1اليت عرفت فيها منو بـــ  2003ويف املقابل سجلت الودائع ألجل ارتفاع خالل هذه املرحلة إىل غاية سنة 

وهذا  % 36.22نسبة  2006بدأت يف تسجيلها معدالت منخفضة إىل أن بلغت سنة  2004وانطالق من سنة 
إىل حتويل جزء من أمواهلا املوظفة من شكل اليت عادت  Sonatrach كسوانطرامرده إىل تغري تشكيلة ودائع شركة 

، %29.9لتصبح متمل  2014واستارت يف تسجيلها معدالت منو منخفضة إىل غاية  ،2ودائع ألجل إىل ودائع جارية

نتيجة ارتفاع حجم الودائع ألجل خارج قطاع احملروقات، إذ  %8.8فقد حققت ارتفاعا بـــــ  2015أما خالل سنة 
وعن الودائع ألجل للاؤسسات  %12.3عن ارتفاع حجم الودائع ألجل لقطاع اخلاص بنسبة اجنر هذا التزايد 
  %. 3.4العاومية بنسبة 

                                                           
 7، ص. 2004، صندوق النقد العريب، أبو ضيب، الوضعية النقدية وسري السياسة النقدية يف ازجاارراسي، صحماد لك 1

2Banque d’Algérie, Evolution monétaire et économique, Rapport 2004, p. 139. 
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بزايدة تداول النقود الورقية  االئتاانية( بنسبة  2015إن هذا التغري الذي عرفته تركيبة الكتلة النقدية يف سنة  
ة دائع ألجل( كان نتاج اخنفاض ودائع قطاع احملروقات بنسبعلى حساب إمجايل الودائع  الودائع اجلارية والو  30%

 . 1وذلك حتت وقع الصدمة اخلارجية اليت تعرض هلا االقتصاد الوطين بسبب اخنفاض أسعار احملروقات 41.1%
 على النحو التايل: (2015 – 2006 خالل الفرتة املكوانت األساسية الكتلة النقدية يف اجلزائر وهبذا تكون 

 أين أصبح التعامل هبا بنسبة كبرية؛الودائع اجلارية املرتبة األوىل حتتل  -
 ؛ والودائع ألجل املرتبة المانية -
والنقود االئتاانية املرتبة المالمة، أي أصبحت حيازة النقود خالل هذه الفرتة يف شكل ودائع بنوعيها حتتل الصدارة   -

 . %73.23ويتم هبا التعامل بنسبة 

 في الجزائر الطلب على النقود فيقنوات التحرير المالي المؤثرة  المطلب الثاني:
تأثر يالعديد من القنوات اليت ميكن من خالهلا أن وجود أكدت األدبيات املتعلقة ابإلصالحات املالية  

، حيث من شأن املنافسة بني املؤسسات املالية والوساطة وزايدة عدد املصارف، وإدخال الطلب على النقود
ولوجيا والتحويالت االلكرتونية وأجهزة الصراف اآليل والبطاقات املصرفية، وتوافر األدوات املالية التأثري على التكن

يؤدي إلغاء القيود املفروضة على أسعار الفائدة وإدخال وتعايق البدائل املالية واالبتكارات  كاا،  الطلب على النقود
 .2لنقودحداث تغري يف دالة الطلب على اإىل إاملالية 

  :االقتصادي النمو-1
يرى بعض االقتصاديني أن االنفتاح أمام تدفقات رؤوس األموال السياا يف الدول النامية تؤدي إىل االرتقاء   

جج يف لذي يكون ذا منافع وإنتاجية أكرب، كاا تؤيد احلمبستوى الدخل، وبصفة خاصة االستماار األجنيب املباشر ا
يساح و التكنولوجية، يؤدي إىل نقل اخلربة و منافع غري مباشرة، إذ  هلا التحرير املايلحتال مفهوم العوملة املالية اليت أن 

بتناية القطاع احمللي ويفرض االنضباط على السياسات االقتصادية الكلية، ويولد مكاسب الكفاءة بني الشركات 
   .3احمللية ومن مث منو إنتاجية عوامل اإلنتاج

 لك:والشكل التايل يوضح ذ
 
 
 

                                                           
  132 – 131، ص. 2016، نوفارب التطور االقتصادي والنقدي للجاارر 2015التقرير السنوي بنك اجلزائر،  1

2 Robert Dekle, Mahmoud Pradhan, Financial liberalization and money demand in asean countries 

implication for monetary policy, working paper97/36, Fmi, March 1997, p.04 
3 Deepak Misharm Ashoka Mody and Antu Panini Murshid, Private capital flow and growth, Finance and 

development, volume 38, no 02, fmi, junev2001, p.34 - 35 
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 (: قنوات التحرير املايل حنو زايدة الناو االقتصادي37شكل رقم ال
 
 
 
 
 
 

                                          
                                               

 
 
 
 
 

 
Source: M. Ayhane kose and others, Financial Globalization a reappraisal, working paper 12484, 

National bureau of economic research, Cambridge, August 2006, p. 30 

 

يسلم هذا االجتاه أبمهية القنوات التقليدية ولكنه يؤكد على دور العوملة املالية كاولد للانافع اإلضافية تكون أكمر 
 إلنتاج.أمهية يف زايدة منو الناتج احمللي اإلمجايل وجمال إنتاجية عوامل ا

ؤثر يوابلتايل فإن الرفع من الناتج احمللي اإلمجايل نتيجة تطبيق سياسة التحرير املايل املؤدية إىل تطوير القطاع املايل، 
على الطلب على النقود، إذ حيدث ارتفاع يف الطلب على النقود لغرض إمتام املعامالت واحلصول على السلع 

 .واخلدمات
ذ ري جند أن الناتج احمللي اإلمجايل قد سجل ارتفاعا كبريا خالل فرتة التحرير املايل، إوعلى مستوى االقتصاد اجلزائ

مرة وهو ما 30.3، أي ما يعادل 2015مليار دينار سنة  16800إىل  1990مليار دينار سنة  554.4ارتفع من 
من خالل  ،ذلك ا مسامهة يفكاا أن لسياسة حترير القطاع املايل املنتهجة كانت هليربر توسع النشاط االقتصادي،  

 .من طرف البنوك واملؤسسات املالية لتاويل النشاط االقتصادي واجلدول املوايل يبني ذلكالقروض املانوحة 

 

 

 املنافع اإلضافية احملتملة
 تنمية األسواق املالية

 التطور املؤسسايت
 حوكمةأفضل 

  انضباط االقتصاد الكلي

 العوملة املالية

 القنوات التقليدية

 ختصص دويل أكثر كفاءة رأس املال  -
 تعميق رأس املال -
 تقسيم دويل للمخاطر -

منو الناتج احمللي -
 اإلمجايل

 تقلب االستهالك -

   منو الناتج احمللي اإلمجايل /   
إمجايل منو إنتاجية عوامل 

 اإلنتاج
 تقلب االستهالك

 العوملة املالية

 منظور خمتلف
 القنوات التقليدية
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 ايلالناتج احمللي اإلمجايل اخلام يف اجلزائر خالل فرتة التحرير امل مسامهة القطاع املايل يف(: يبني 32رقم دول اجل

 2015 2010 2005 2000 1995 1990 السنة                   املؤشر

 16800 11990 7543.96 4123.5 2004.9 554.4 اإلمجايل  مليار دينار(الناتج احمللي 

 3588.3 1806.7 882.5 291.7 102.473 21.281  مليار دينار( مسامهة القطاع املايل

اتج إىل الننسبة مسامهة القطاع املايل 
 %احمللي االمجايل

3.83 5.11 7.07 11.7 15.07 21.36 

 بنك اجلزائرمن إعداد الطالبة اعتاادا على بياانت املصدر: 

يتضح من خالل اجلدول أن مسامهة القطاع املايل يف الرفع من الناتج الداخلي اخلام قد ارتفعت من  
ل ويره وتشكيوحماولة تط، مبينا مدى اهتاام الدولة هبذا القطاع 2015سنة  %21.36إىل  1990سنة  3.83%

قاعدة عريضة تضم جماوعة من البنوك واملؤسسات املالية تتسم ابلكفاءة واستخدام التقنيات احلديمة لتاويل النشاط 
بية يف العال املصريف، حيث مت السااح بفتح بنوك خاصة وأجناالقتصادي، وهذا عن طريق إضفاء طابع املنافسة 

بستة بنوك  ،ع البنكي العام املهيان على النشاط املصريف واملايلمن ذلك بقي القطا الرغم وعلى  1990منذ سنة 
 %93من املدخرات وتوزع ما يفوق  %90وكالة عرب الرتاب الوطين متتص ما يتجاوز  1050وعدد الوكالت جتاوز 

  .وكالة 37، أما القطاع اخلاص ميتلك من القروض لكل من القطاع العام واخلاص
ين مجايل اخلام واليت كان للقطاع املايل احملرر نسبة مسامهة يف ذلك، بتاويل االقتصاد الوطإن ارتفاع الناتج احمللي اإل

ود وابلضبط ن ذلك يؤدي إىل زايدة الطلب على النقإابلقروض وابلضبط خمتلف املشاريع املنتجة واملولدة للمروة، ف
 يف شكل ودائع جارية. املتاحات النقدية أي السيولة احلاضرة أو أصول قريبة جدا من السيولة 

 : أسعار الفاردة حترير-2
اا يف السنوات السيقيم حقيقة يف اجلزائر مستوايت مرتفعة وبلقد سجلت أسعار الفائدة على الودائع  

فعاال يف  جعله قطاعاهبدف  املصريف القطاعإصالح  يف إطار األخرية، وذلك منذ تطبيق قانون النقد والقرض
لتاويل هه لوتوجيكن من املدخرات املالية مممن خالل استقطاب أكرب قدر  ،ع عجلة الناواالقتصاد ومسامها يف دف

 الالزم ملختلف املشاريع االستماارية.
إن هذا ارتفاع الذي جنم عن تطبيق سياسة التحرير املايل يؤدي إىل ارتفاع الطلب على النقود يف شكل أصل مايل 

 ل ينخفض الطلب على النقود يف شكل سيولة حاضرة.أي ودائع ألجل املدرة للعوائد يف املقاب
 .وبياانت اجلدول املوايل توضح ذلك
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 أثر سعر الفائدة على أشباه النقود يف اجلزائر (: يوضح33 رقم دول اجل
 2015 2010 2005 2000 1995 1990 السنة                      القيم  

  % 0.63 -9.36 9.66 6.36 6.39 03.92الفائدة سعر

 4443.3 2524.3 1724.2 974.3 280.4 72.92 أشباه النقود

 2M 21.25 35.07 48.17 41.58 30.48 32.42 الكتلة النقديةأشباه النقود/

 املصدر: من إعداد الطالبة بناءا على بياانت بنك اجلزائر
معدالت التضخم،  اخنفاض متيزت أسعار الفائدة على الودائع يف ظل سياسة التحرير املايل بقيم مرتفعة ويف ظل

   1990منذ سنة  أشباه النقودقيم ما يبني ارتفاع هذا ظهرت بقيم حقيقية موجبة حتفز على حيازة ودائع ألجل، و 
 وأصبحت متمل نسبة معتربة من هيكل الكتلة النقدية، وذلك متاشيا مع ارتفاع أسعار الفائدة.

فاض ر قد أدى إىل ارتفاع الطلب على النقود يف شكل ودائع واخنوابلتايل نقول أن حترير أسعار الفائدة يف اجلزائ
 الطلب على النقود يف شكل سيولة آنية.

 : العملة إحالل-3
ميكن تعريف إحالل العالة على أنه الطلب على العالة األجنبية من طرف املقياني يف شكل نقود حاضرة  

العاالت  اللجوء املكمف إىلواترخييا اقتصر ، 1أو أجنبية أو ودائع ابلعالة األجنبية لدى البنوك سواء كانت حملية
األجنبية يف حاالت التضخم اجلامح، ويف حاالت ضعف المقة يف العالة احمللية. ولقد ازدادت نسبة إحالل العالة 

ن املاضي، القر  تيف العديد من الدول النامية يف السنوات األخرية نتيجة للسياسة التحرير املايل منذ منتصف الماانينا
 لغاء الرقابة على الصرف األجنيب.إوذلك بتطبيق آليات قوى السوق و 

إن ارتفاع حيازة األفراد للعالة األجنبية واعتبارها كاخزن للقياة واعتبارها أداة حلااية ثرواهتم تؤدي إىل عدم استقرار 
 اع معدالت التضخم، ويؤدي فقدانحيث تزداد قياة العالة البديلة ابلتوازي مع ارتف، 2دالة الطلب على النقود

األمر الذي وائد، وذلك حبما عن حتقيق العالقدرة الشرائية للعالة احمللية إىل حتفيز الطلب على العاالت األجنبية 
 .إىل زايدة دور النقود كأصل مايل يؤدي

، وإصابة االقتصاد داولة يفتؤدي ظاهرة إحالل العالة إىل إضعاف قدرة السلطة النقدية يف التحكم بكاية النقود املتو 
انحية يعترب عرض  ، فاننتيجة التوسع يف استخدام العاالت األجنبية كوسيط للتبادل ،السياسة النقدية ابلشلل

النقود احمللية هو اجلانب الوحيد الذي تتحكم فيه السلطات النقدية، ولكن يف ظل إحالل العالة سيضاف إىل 

                                                           
 م احلقيقية أي االمسية منقوص منها معدل التضخمميمل سعر الفائدة على الودائع ألجل ابلقي 

1Mahmoud A.T. Elkhafif, Exchange Rate Policy and Currency Substitution The Case of Africa’s Emerging 

Economies, Economic Research Papers No 71,  The African Development Bank, 2002, p. 06 
2Miles, Amerce, currency substitution some further results and conclusion, Southern ,Economic Journal, vol 

48 No1, January 1981, p. 78 – 85   
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العاالت األجنبية املوجودة داخل االقتصاد، مما يوسع النطاق الذي حتاول  النقود احمللية ذلك الرصيد منعرض 
  السلطات النقدية السيطرة عليه كجانب عرض.

رتفاعا كبريا ا   الدينار اجلزائري مقابل الدوالر األمريكي(أما على مستوى االقتصاد اجلزائري فقد عرف سعر الصرف
من مداخيل اجلزائر  %95، وهذا على اعتبار أن ما يقارب ار النفطنتيجة اخنفاض أسعخاصة يف السنوات األخرية 

والذي نية اخنفاض القوة الشرائية للعالة الوط يعيناحملروقات، وابلتايل هذا االرتفاع الذي  صادرات مصدرها مداخيل
ء الرقابة على ايف ظل سياسة التحرير وإلغحسب نظرية احملفظة فقدان المقة يف الدينار اجلزائري، فإنه يؤدي إىل 
إحالل العالة احمللية ابلعالة األجنبية والذي سيؤثر سلبا على الطلب على النقود يف  ينجم عن هذا الوضعالصرف، 

 . ارتفاع الطلب على العالة األجنبية مقابل اجلزائر
 واجلدول املوايل يقدم املزيد من التوضيح حول إحالل العالة يف اجلزائر. 

 حجم الودائع ابلعالة األجنبية يف اجلزائر(: يبني 34جدول رقم 
 الوحدة: مليار دينار                                                                                               

السنوات                                         
 القيم

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

 229.5 240.8 231.7 218.8 170.8 168.8 154.4 ابلعالة الصعبة حجم الودائع

الودائع ابلعالة الصعبة من  %
 إمجايل الودائع طويلة األجل 

12.5 11.36 9.9 13.8 13.35 13.63 13.83 

 

 

 : بنك اجلزائر املصدر

ة خالل الفرت  منوانالحظ من خالل اجلدول أن حجم الودائع طويلة األجل ابلعالة الصعبة قد عرفت  
أي ما  2016مليار دينار سنة  478إىل  2001 مليار دينار سنة 154.4حيث ارتفعت من ، (2016 – 2001)

غري أنه ابلنظر إىل ما تشكله نسبة الودائع ابلعالة األجنبية إىل إمجايل الودائع طويلة األجل جند ، %67.69يعادل 
وهذا ما يبني وجود ظاهرة . %14ها تشكل نسبة منخفضة تتأرجح بني االرتفاع واالخنفاض، حيث أهنا مل تتعدى 

 إحالل العالة يف اجلزائر إال أهنا مبستوايت منخفضة.
 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

251.2 265.7 289 303.9 339.2 370 404.8 496 478 

12.61 11.92 11.44 10.9 10.32 10.02 9.91 11.16 10.85 
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 الدفع االلكرتونية  نظمةأتطور -4
تطبيق سياسة  الباحمني االقتصاديني واليت تنجر عنجل من قبل عليها  املتفقلعل من أهم النتائج اإلجيابية  

أن  ه يؤدي نشاطه أبحدث التكنولوجيات، ذلكالتحرر املايل هي تطوير القطاع املايل وعصرنته، من خالل جعل
 لعلاية املتقدمة. والوسائل املتطورة والطرق ا تيساح بنقل اخلربات والتكنولوجيااالنفتاح املايل على العامل اخلارجي 

وإن من أهم مظاهر التكنولوجيا احلديمة اليت انبمقت عن سياسة التحرير املايل يف العال املصريف هو استعاال  
 املصرفية وحتسينها. توسائل الدفع االلكرتوين، اليت تساح بتسهيل التعامال

 اقات االلكرتونية املنتشرة يف ازجاارر:البط-4-1
غرض حتديث ل يف استخدام نظم الدفع االلكرتونيةاملصارف اجلزائرية وألجل مواكبة هذه التطورات شرعت  

 يرتكز فوعات اجلزائرينظام املدبعدما كان  .نظاها املالية وتطوير تسيري التعامالت النقدية وحتسني اخلدمات املصرفية
فكانت أول  .ى التعامل النقدي املباشر على الرغم من أنه أكمر أدوات الدفع تكلفة وأقلهم رحبيةبشكل أساسي علو 

 SATIM"Societé d'automatisation desوالنقدية البنكية املشرتكة أتلية الصفقات "خطوة إنشاء شركة 

transactions interbancaires et de monétique مبسامهة مثانية مصارف وطنية، تقوم بصناعة  1995 ةسن
سنة سد املشروع ، فتجالبطاقة املصرفية اخلاصة ابلسحب حسب املقاييس املعاول هبا دوليا وطبع اإلشارة السرية

لسحب اليت تغطي اخلدمات اخلاصة إبصدار البطاقات املصرفية اخلاصة اب إبنشاء الشبكة النقدية بني البنوك ،19971
 من املوزعات اآللية للنقود. 

 .(2003 – 1998)اليت متت خالل الفرتة  دول املوايل يبني عدد بطاقات السحب وقياة املعامالتواجل
 ومعامالهتا النقدي  ة(: تطور عدد البطاقات البنكي35دول رقم اجل
 2003 2002 2001 2000 1999 1998 املعامالت النقدية السنوية 

 216171 173131 139232 110066 63489 29192 عدد البطاقات

حجم التحويالت ابستعاال 
 بطاقة السحب دج(

- 247366 320635 501338 666184 723379 

يف العلوم  ، مذكرة مقدمة ضان متطلبات نيل شهادة املاجستريحتايتها وواقعها يف اجلزائر املصدر: مسية دميش، التجارة االلكرتونية
 .242، ص. 2011-2010االقتصادية، جامعة منتوري، قسنطينة، 

 أن بطاقات السحب يف اجلزائر عرفت منوا كبريا خالل الفرتة  يالحظ من خالل اجلدول  

                                                           
 :التوفري، القرض و ، بنك الفالحة والتناية الريفية، بنك التناية احمللية، البنك اخلارجي اجلزائري، الصندوق الوطين لالدخار البنك اجلزائري الوطين هذه البنوك هي

  الشعيب اجلزائري، الصندوق الوطين للتعاون الفالحي.

ية، ، حبث مقدم إىل املؤمتر العاملي اخلامس بعنوان حنو مناخ استمااري وأعاال مصرفية إلكرتونالصريفة االلكرتونية يف ازجااررآيت زاين كاال، آيت زاين حورية،  1
 ، متوفر على املوقع:2007يو يول 5-4، عاان، األردن، فيالديلفياجامعة 

wwwhttp://iefpedia.com/arab/?p =15920 
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ا هذ ويعدأن اجلزائر خطت خطوات حنو تطوير أنظاة السحب،  مما يعين، %640.51بنسبة  (1998-2003)
عاملني والدليل على توعلى الرغم من هذا التطور إال أهنا مل حتقق طاوح املابلتوجه اإلجيايب للجزائر يف هذا اجملال، 

احا على جنحققت ضعف إقبال اجلاهور على هذه اخلدمة هو ضعف التحويالت ابستخدام بطاقة السحب، فقد 
ل هذه من عدد البطاقات وإمجايل حجم التحويالت خال %90مستوى مكاتب الربيد فقط، إذ جتاوزت حصتها 

 CIB".  Carte"البنوك بني طاقة السحب والدفع الفرتة. األمر الذي أدى إىل إعداد مشروع جديد متمل يف ب

interbancaire la مزدوجة وهي سحب األموال من املوزعات اآللية ابإلضافة إىل دفع قياة  تؤدي وظيفة واليت
 .املشرتايت واخلدمات على مستوى أجهزة الدفع االلكرتوين

، غري أنه عرف أتخر وحتقق سنة 2002يف مشروع بعث نظام الدفع بني بنكي سنة  SATIMولقد انطلقت شركة 
   ، لتحتل بذلك البطاقة البنكية مكانة مميزة ضان وسائل الدفع احلديمة يف اجلزائر.2006

أما فياا خيص البطاقة البنكية الدولية يف اجلزائر، فقد حاولت بعض البنوك اجلزائرية إضفاء طابع الدولية على بطاقتها 
وجمرد محل البطاقة ، VISA ،Master cardة برتخيص من الشبكات العاملية البنكية، وقامت إبصدار هذه األخري 

ايته يف من التسوق عرب األنرتنت بكل حرية وتسديد مشرت لشعار هذه اهليئات الدولية سياكن املستهلك اجلزائري 
 أي مكان من العامل.

يب اجلزائري، بنك لدويل: القرض الشعومن بني هذه البنوك اليت شرعت يف تقدمي البطاقات املقبولة على املستوى ا
 التناية احمللية، البنك اجلزائري اخلارجي.

يف اجلزائر، وقام بوضع موزعات آلية للنقود  VISAأول من أصدر بطاقة  CPAويعترب القرض الشعيب اجلزائري 
ب املبالغ املالية ابلعالة حوهنائيات للدفع االلكرتوين يف املطارات والفنادق، تقبل هذه البطاقات الدولية ومتكن من س

ــ  2005الوطنية مبجرد وصوهلم اجلزائر، ومتكنهم من سداد مشرتايهتم على مستوى هنائيات الدفع واليت قدرت سنة  بـــ
 .2009جهاز سنة  287وارتفع العدد ليبلغ حوايل  182

 .1مؤخرا AGBفقد أصدرها بنك اخلليج  Master cardأما بطاقة 
يف  يات احلديمة اليت وفرهتا املصارف اجلزائرية لدعم توجهها حنو الصريفة االلكرتونية، فقد متملتأما من انحية التقن

 ."TPE"وهنائيات الدفع االلكرتوين  "DAB"املوزعات اآللية للنقود
 ،لكرتونيةاإلطاقة بالإن املوزعات اآللية للنقود هي عبارة عن أجهزة وآالت أوتوماتيكية تستخدم للسحب عن طريق 

  SATIM. تمبت خارج املصرف الذي ميوهلا ابلعالة الوطنية، أما مسؤولية صيانة هذه األجهزة وتسيريها فتتكفل هبا

                                                           
ة، جامعة قاصدي ، اجمللة اجلزائرية للتنايأتهيل النظام املصريف ازجاارري يف ظل التطورات العاملية الراهنة أي دور لبنك ازجااررسلياان انصر، آدم حديدي،  1

 19، ص.2015، 02 مرابح، ورقلة، العدد
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ولقد قامت البنوك اجلزائرية مؤخرا بتطوير كبري لشبكات السحب االلكرتوين من خالل نشر املوزعات اآللية لعأوراق 
 48موزع آيل على مستوى  574حوايل  2009جهزة املركبة سنة ، حيث بلغ عدد األالنقدية يف كافة الرتاب الوطين

 جهاز. 130مت تركيب  2010والية ويف سنة 
اليت  2008، فقد عرفت هي األخرى توسعا كبريا خاصة سنة TPEأما فياا يتعلق أبجهزة هنائي الدفع االلكرتوين 

جهاز، وبلغت عدد صفقات الدفع  1367ت سجلت فيها منوا كبريا وقفزة نوعية يف عدد األجهزة املركبة اليت بلغ
 صفقة.  1450حوايل  2009املربمة ابستعاال البطاقات البنكية سنة 

  أنظمة الدفع االلكرتوين-ب 

حيز ري الدولية تستجيب للاعايواليت بني املصارف ذات الفعالية والشفافية أنظاة الدفع العصرية  دخلت  
 Algeria Real Time (ARTS)فع اإلمجايل الفوري للابالغ الكبرية د، حيث مت إدخال نظام ال2006التنفيذ يف 

Settlements ضاان تسوية فورية من انحية وإجراء تسوايت كبرية من انحية أخرى  هبدف، 2006 يف شهر فيفري
نح هذا ميابإلضافة إىل جتنب خماطر نظامية مرتبطة بنظم الدفع وخماطر االئتاان واحلد من خماطر إدارة السيولة، كاا 

ن الكفاءة يف إدارة لتحقيق أعلى مستوى مالنظام للبنوك القدرة على مراقبة حساابهتا يف البنك املركزي بشكل حلظي 
    .1السيولة

مت إدخال نظام مكال لنظام الدفع اإلمجايل الفوري للابالغ الكبرية واملدفوعات املستعجلة،  2006ماي  15 ويف
 Algérie Télé Compensation Interbancaire (ATCI)ادفوعات صغرية احلجمواملتامل يف نظام املقاصة لل

تها التحويالت يف ألوىل مبقاصة الشيكات اليت تبعامبشاركة مثانية عشر مصرفا وبريد اجلزائر، واليت انطلقت مرحلتها 
م بشكل آيل للشيكات النظاهذا ، حيث يعال 2006، مث املعامالت املتعلقة ابلنقد اآليل يف أكتوبر 2006جويلية 

 .2والسندات والتحويالت، البطاقات واالقتطاعات اآللية
 15892مليون عالية دفع ومببلغ  20756ما يعادل  2015خالل سنة  ATCIبلغت حجم املعامالت يف نظام 

  .3مليار دينار
خارج القطاع  ةساح ابمتصاص الكتلة النقدية املتداوليإن استخدام وسائل الدفع االلكرتونية املتطورة  

كاا تساهم   ،مؤشرات التطور االقتصاديوهذا يعد من على السوق املوازي، و الرمسي، والقضاء على ظاهرة االكتناز 
 النتائج اإلجيابية هذه وتؤدي على االستماار. وحمفزةيف جلب االستماارات األجنبية كون بيئة العال تصبح متطورة 

ر حداثة ادية يف حيازهتا للنقود، إذ تصبح تتعامل ابلوسائل االلكرتونية أكمإىل التأثري على سلوك الوحدات االقتص

                                                           
، جملة البحوث والدراسات (2014- 2006يف النظام املصريف خالل الفرتة ) ARTSتقييم أداء نظام ازجاارر للتسوية الفورية محد، محيدي كلموم، زغدار أ 1

 10، ص. 2015، ديسارب 09العلاية، جامعة الدكتور حيي فارس، املدية، العدد 
2 Banque d'Algérie, Evolution économique et monétaire en Algérie, Rapport 2006, p. 110 

 112ص. مرجع سبق ذكره، ، 2015تقرير سنوي بنك اجلزائر،  3
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ري دليل ولعل خ لنقدي، األمر الذي ينعكس على الطلب على النقود ابالخنفاضاوتطور وآمان بدال من التعامل 
  .على ذلك هو االخنفاض املسجل يف نسبة النقود االئتاانية من امجايل هيكل الكتلة النقدية

يف الطلب على أبخرى  بطريقة أو أثرتمتيزت بربوز قنوات يف اجلزائر ا سبق ميكن القول أن سياسة التحرير املايل ومم
ومن مث فقد غري  ،فيه الوحدات االقتصادية تنشطالذي  املايل تطوير احمليطب قد مسحالنقود، ذلك أن االنفتاح املايل 

النقود  أدى إىل اخنفاض الطلب علىمما والتنازل عن السيولة، ى وحفزها على حيازة أصول أخر من نظرهتا للنقود، 
 خالل هذه الفرتة.

 ، ابستخدام أساليب القياس الكاي.قياس هذا التأثريوسنحاول على مستوى املبحث املوايل 

 ذج القياسي المعتمد في الدراسةو لنمتوصيف االمبحث الثالث: 
ا كايا، قياس، األمر الذي مسح بتفسري العالقات اليت حتكاهتتايز غالبية الظواهر االقتصادية بقابلية ال 

وذلك ابالستناد على خمتلف النااذج القياسية القائاة على الطرق الرايضية لتوصيف هذه العالقات، وعلى األساليب 
تصادية قاإلحصائية لتقدير معامل الصيغ واختبار الفروض، بغرض الوصول إىل نتائج دقيقة تساهم يف فهم الظواهر اال

 وبشكل كاي.

 المطلب األول: مدخل إلى السالسل الزمنية واستقراريتها
اليت تتم ة، يف بناء النااذج القياسي العنصر األساسياخلاصة ابلظواهر االقتصادية متمل السالسل الزمنية  

ستقرار والسكون مما الالظواهر وحتديد اجتاهاهتا، إال أن غالبيتها تتايز بعدم اهذه معاجلتها وحتليلها لفهم سلوك 
 ة.ويتطلب إجراء بعض التعديالت جلعل مستوايهتا قابلة للاقارن جاهزة وقابلة للتحليل مباشرة،جيعلها غري 

 تعريف السالسل الامنية ومركباهتا:-1
تكون يف  اليتسالسل الزمنية على أهنا معلومات رقاية خاصة ابملتغريات أو الظواهر املدروسة تعرف ال 

ات طابع اقتصادي اجتااعي، تغطي فرتة زمنية حمددة قد تكون قابلة للاقارنة كالسنة، الفصل، الشهر.... الغالب ذ
 .1اخل

كاا تعرف على أهنا جماوعة من القيم ملؤشر إحصائي معني مرتبة حسب تسلسل زمين، حبيث كل فرتة زمنية تقابلها 
 .2صاعداين املعطيات ممملة عرب الزمن املرتب ترتيبا تقياة عددية للاؤشر تساى مستوى السلسلة. أي أهنا جماوعة م

هي عبارة عن جماوعة من املشاهدات اجملاعة بطريقة منظاة عرب الزمن واليت تستعال يف القيام ويف تعريف آخر 
    . 3ابلتنبؤات اململى

                                                           
  16، ص. 2010، الطبعة المالمة، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون، اجلزائر، السالسل الامنية وتقنيات التنبؤ القصري املدىمولود حشاان، 1
 195، ص. 2012، الطبعة األوىل، دار حامد للنشر والتوزيع، األردن، ات وتطبيقاتحماضر  طرق االقتصاد القياسي، شيخي حماد 2

3 Sami Khedhiri, Cours d'économétrie méthodes et applications, lavoisier, paris, 2007, p. 103 
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ني يغطي شر إحصائي معملؤ واملشاهدات اجملاعة ومما سبق نقول أن السالسل الزمنية هي جماوعة من القيم الرقاية 
 .لعدة أغراض منها التفسري والتنبؤيتم استعااهلا  ...اخلفرتة زمنية معينة قد تكون سنة، فصل أو شهر

قدار تغرياهتا وحتديد م هاتساعد على معرفة سلوكتتكون السلسلة الزمنية من جماوعة من املركبات اليت و  
 :1يرات الالزمة والتنبؤات الضرورية وهيوإدراك طبيعتها واجتاهها حىت ميكن القيام ابلتقد

 االجتاه العام:-1-1
هو الناو الطبيعي للظاهرة، حيث يعرب عن تطور متغري ما عرب الزمن، سواء أكان هذا التطور مبيل موجب  

 .𝑇𝑡أو سالب والذي يكون واضحا يف الفرتات الطويلة ويرمز له ابلرمز

 التغريات املومسية:-1-2
اليت حتدث ابنتظام يف وحدات زمنية متعاقبة والنامجة عن أتثري عوامل خارجية، أو هي تقلبات  هي التغريات 

، وكامال هلذه التغريات العطل واالجازات، االقبال على 𝑆𝑡قصرية املدى تتكرر على نفس الوترية كل سنة ويرمز هلا بـــــ
 ..... اخلنوع من األلبسة يف فصل ما، استهالك املكيف يف فصل الصيف

 التغريات الدورية:-1-3
تنعكس هذه املركبة يف السالسل الزمنية طويلة املدى، واليت تربز انتقال أثر األحوال االقتصادية ممال، وهي  

ى تغريات تشبه التغريات املومسية إال أهنا تتم يف فرتات أطول نسبيا وغري معلومة، وابلتايل يصعب التعرف عليها وعل
ختتلف اختالفا كبريا من دورة إىل أخرى من حيث طول الفرتة الزمنية واتساع تقلباهتا ومداها، ويرمز  ألهنامقاديرها 
 .𝐶𝑡هلا ابلرمز

 التغريات العشوارية:-1-4
وهي تعرب عن تلك التذبذابت غري املنتظاة، ومبعىن آخر هي تلك التغريات الشاذة اليت تنجم عن ظروف  

ها أو حتديد نطاق أتثريها، حيث تنشأ عن أسباب عارضة مل تكن يف احلسبان ممل طارئة ال ميكن التنبؤ بوقوع
 .𝜀𝑡، ويرمز هلا ابلرمزالزالزل، إضراب العاال.... اخل

 يف وميكن كشف وجود مركبات السالسل الزمنية عن طريق حتليل املعلومات بيانيا، فيتامل االجتاه العام
ميل سالب(، بيناا   السلسلة عرب الزمن إىل األعلى  ميل موجب( أو إىل األسفلتلك املركبة اليت تدفع مبنحىن تطور 

تنعكس املركبة الدورية يف الشكل البياين على هيئة قام أو اخنفاضات بشكل منتظم يساح لنا بتحديد فرتة حدوث 
 .هذه الظاهرة

                                                           
1 Bernard Grais, Méthodes statistiques, 3eme Edition, Dunod, Paris, France, p. 346-347 
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نة أو اخنفاض يف  الفصل األخري لكل س أما املتغرية املومسية فتتضح من خالل االنتظام املوجود يف تسجيل قياة على
 ية سنة جديدة ممال، يف حني املتغرية العشوائية فتتامل يف التذبذب احلاصل على مستوى السلسلة.كل بدا

شف مركبة اختبار دانيال لكتوجد عدة اختبارات إحصائية خمصصة لكشف هذه املركبات منها  ابإلضافة إىل ذلك
ولكن هذه ، kruskall –walissركبة املومسية ابستخدام اختبار كريسكال واليس االجتاه العام، كاا يتم كشف امل

    االختبارات تعد غري فعالة مقارنة مع اختبار اجلذر الوحدوي.

 استقرارية السالسل الامنية:-2
ذا كانت مستقرة إالتقدير على السالسل الزمنية  اليت تتصف هبا طرقتتحقق معظم اخلصائص اإلحصائية 

تفرتض كل ذا هل ، أي على املتغريات غري املستقرة،على أي نوع من البياانت تطبيقهاال ميكن  حبيثنة، وساك
يؤدي  فة االستقرارصغياب أهنا مستقرة وساكنة، ألن دراسات التطبيقية اليت تعتاد على بياانت السالسل الزمنية ال

جتاه عام بني ابني هذه املتغريات انجتة عن وجود  عالقة معنويةوجود  يفاملتامل  إىل ما يعرف ابالحندار الزائف
 . 1هو الشيء الوحيد املشرتك بينها حىت ولو كانالسالسل الزمنية للاتغريات 

، زايدة املعنوية اإلحصائية للاعلاات 𝑅2كرب معامل التحديديف   االحندار الزائف على الدالةاملؤشرات األولية  ومن
 .DW2ارتباط ذايت بني األخطاء يظهر يف قياة داربن واتسن املقدرة بدرجة كبرية مع وجود 

 :3مستقرة إذا توفرت على اخلصائص اإلحصائية التالية𝑌𝑡وتكون السلسلة الزمنية 
𝐸(𝑌𝑡)املتوسط احلسايب اثبت عرب الزمن  - = 𝐸(𝑌𝑡+𝑚) = 𝜇    ∀𝑡 , ∀𝑚 
𝑣𝑎𝑟(𝑌𝑡)ثبات التباين عرب الزمن  - = 𝜎2 < ∞  , ∀𝑡 
 أي: ثبات التباين املشرتك -
 𝑐𝑜𝑣(𝑌𝑡, 𝑌𝑡+𝑘) = 𝐸[(𝑌𝑡 − 𝜇)(𝑌𝑡+𝑘 − 𝜇)] = 𝑐𝑜𝑣(𝑌𝑡+𝑘, 𝑌𝑡+𝑘+𝑠) = 𝑦(𝑘) 

وبتوفر هذه اخلصائص نقول أن السلسلة الزمنية مستقرة ال حتتوي ال على اجتاه عام وال على تغريات مومسية أو أي 
 لزمن.ايتطور مع عامل 

 

 

 

                                                           
جملة الغري للعلوم االقتصادية ، )2011-2003( على االقتصاد العراقي للمدة  (St.louis)مع تطبيق معادلة مناذج السياسة النقديةنبيل مهدي اجلنايب،  1

 63، ص. 2012، 22، العدد8واإلدارية، جامعة الكوفة، العراق، اجمللد 
 643، ص. 2005، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، القياسي بني النظرية والتطبيقاحلديث يف االقتصاد عبد القادر حماد عبد القادر عطيه،  2

3Isabelle Cadoret et autres, Économétrie appliquée, de Boeck&larcier, Bruxelles, Belgique, 2004, p. 304   
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 غري املستقرة: السالسلأنواع -2-1
تتايز السالسل الزمنية بعدم السكون واندرا ما حتقق عاليات عشوائية مستقرة، وألجل حتليل عدم 

 :1السريورةنوعني من  منيزاالستقرارية 
  :TSسريورة -أ
𝑌𝑡أيخذ هذا النوع من السريورة الشكل  = 𝑓(𝑡) + 𝜀𝑡حيث ،𝑓(𝑡) كمري حدود للزمن  خطية أو   متمل دالة

الناوذج األكمر انتشارا وأيخذ شكل كمري حدود من الدرجة  TSتشويش أبيض، ومتمل السريورة  𝜀𝑡وغري خطية( 
𝑌𝑡، ويكتب ابلشكلاألوىل = 𝑎0 + 𝑎1𝑡 + 𝜀𝑡ويعد من النااذج غري املستقرة ألن متوسطه احلسايب مرتبط ابلزمن ،، 

�̂�0مث طرح املقدار بطريقة املربعات الصغرى العادية �̂�1و  �̂�0يتم تقدير املعامل وجلعله مستقرا + �̂�1𝑡  من𝑌𝑡  أي𝑌𝑡 −

(�̂�0 + �̂�1𝑡). 
 :DSسريورة -ب
𝑌𝑡ضان النااذج غري املستقرة العشوائية وأتخذ الشكلمن د تع  = 𝑌𝑡−1 + 𝛽 + 𝜀𝑡مستقرة  ، وميكن جعلها

 ابستعاال الفروقات واليت غالبا ما تكون من الدرجة األوىل وأتخذ شكلني:
 إذا كانتβ = 𝑌𝑡ويكتب يساى الناوذج بدون مشتقة 0 = 𝑌𝑡−1 + 𝜀𝑡  ويطلق على الناوذج "ابلسري

 .العشوائي"، حيث يستعال كمريا يف حتليل كفاءة األسواق املالية

 وإذا كانتβ ≠ 𝑌𝑡ملشتقة ويكتبيساى الناوذج اب 0 = 𝑌𝑡−1 + 𝛽 + 𝜀𝑡. 

 :السالسل الامنية)سكون(ية ستقرار ااختبار -2-2
 واملتاملة يف: ونأو السك يةتوجد العديد من املعايري اليت ميكن االعتااد عليها يف اختبار صفة االستقرار  
 اختبار معنوية معامالت دالة االرتباط الذايت:-أ
رتباط ايت أمهية ابلغة يف ابراز بعض اخلصائص اهلامة للسلسلة الزمنية، حبيث توضح االالرتباط الذاحتتل دالة  

 ، ويتم حتديد دالة االرتباط من بياانت العينة وفق الصيغة التالية:املوجود بني املشاهدات لفرتات خمتلفة
𝑝(𝑘) =

𝑦(𝑘)

𝑦(0)
�̂�(𝑘)، حيث       =

∑(𝑌𝑖−�̅�)(𝑌𝑡+𝑘−�̅�)

𝑛−𝑘
�̂�(0)و       =

∑(𝑌𝑖−�̅�)2

𝑛
 

n و حجم العينة متملk  1  و +(1 طول الفجوة الزمنية، وترتاوح قياة معامل االرتباط الذايت بني- ). 
السلسلة الزمنية أهنا مستقرة إذا كان معامل االرتباط الذايت يساوي الصفر أو قريب منه ألي فجوة أكرب  عننقول و 

كانت السلسلة غري مستقرة إذا  ويف حالة ما ، kتنخفض االرتباطات الذاتية بسرعة كلاا ارتفع  حيثر، من الصف
الفروقات والتأكد من الرسم البياين لدالة االرتباط الذايت من استقراريتها، وإذا بقيت غري مستقرة نواصل فيتم إجراء 

 حساب الفروقات. 
 الفرضيتني: ختباراب يكون𝑝(𝑘)لتحديدة الزمنية عند حتليل دوال االرتباط الذايت للسلسلو 

                                                           
1Régis Bourbonnais, Économétrie, 9eme édition, dunod, paris, 2015,p. 245-246 
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𝐻0: 𝑝(𝑘) = 0 
𝐻1: 𝑝(𝑘) ≠ 0 

 أنه من  ،(Qunennouille  1949على ما توصل إليه و  فياكن أن نعتاد على إحصائية ستيودنت
𝑛أجل ≥ 1ذي متوسط معدوم واحنرافينتهي تقاربيا إىل القانون الطبيعي  𝑝(𝑘)فإن معامل 0

√𝑇
يعطى جمال ، ومنه 

𝑝(𝑘)بـــــ 𝑝(𝑘)المقة لـــ = 0 ∓
𝑡𝛼/2

√𝑛
خارج اجملال فهو خيتلف معنواي عن الصفر  �̂�(𝑘). فإذا كان املعامل احملسوب

 فإننا نرفض الفرضية العدمية وتكون السلسلة غري مستقرة. αبنسبة
𝑝(𝑘)حدود فرتة المقة هي %5عند مستوى معنوية ابلتايل فإنه و  = ∓1.96√1/𝑛1. 
مشرتك ملعنوية معامالت االرتباط الذايت  رإلجراء اختبا Box-Pierceكاا ميكن االعتااد على إحصائية  

 واليت تكتب ابلصيغة التالية:

𝑄 = 𝑛 ∑ �̂�2(𝑘)

𝑚

𝑘=1

 
 عدد الفجوات الزمنية  mمتمل حجم العينة و nحيث 

 .αة معنويةونسب mبدرجة حرية  2ع كاي تربيعاليت تتوزع توزيو 
 إذا كان𝑄 > 

𝛼
2(𝑚)  نرفض فرضية العدم القائلة أبن كل معامالت االرتباط الذايت مساوية للصفر وهذا

 يعين أن السلسلة غري مستقرة.
 إذا كان𝑄 > 

𝛼
2(𝑚) .)نرفض الفرضية البديلة ونقبل الفرضية العدمية على أن السلسلة مستقرة ساكنة 

وهي  Ljung-Box statisticستخدم يف إجراء اختبار استقرارية السلسلة تساى بـــــــ كاا توجد إحصائية بديلة ت
 ابلصيغة التالية: واملعطاةاملعدلة  Box-Pierceإحصائية 

𝑄∗ = 𝑛(𝑛 + 2) ∑
�̂�2(𝑘)

𝑛 − 𝐾

𝑚

𝑘=1

 

حالة العينات صغرية احلجم ميكن استخدامها يف و .αونسبة معنوية mبدرجة حرية  2كاي تربيعواليت تتبع توزيع  
 . Q2ألهنا تعطي نتائج أفضل من 

 اختبارات ازجذر األحادي:-ب
أنه عند استعاال السالسل الزمنية غري مستقرة يف النااذج  1974 سنة Newboldو Grangerأشار 

حندار الزائف، االقتصادية القياسية تكون نتائج االختبارات اإلحصائية غري صحيحة، نتيجة ظهور ما يصطلح عليه اال
من  ل الزمنيةاستقرار السالس أصبح هلذامن غري املاكن تفسري املعىن االقتصادي القياسي لالحندار،  حيث يكون

اختبارات جذر  االستقرارية املتاملة يف اتاخضاع املتغريات الختبار  ، حيث يتماملسلاات يف الدراسات التطبيقية
 .بة تكاملهاورت حتديد درجة استقراريتهاو ية للسالسل الزمنية اليت تساح بفحص اخلواص اإلحصائ ،الوحدة

                                                           
 651مرجع سبق ذكره، ص. ، عبد القادر حماد عبد القادر عطيه1

2 Damodar N. Gujarati, Économétrie, de Boeck&larcier, Bruxelles, Belgique, 2004, p.803-804  
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 Dickeyديكي فولر املطور اختبار و  Dickey Fuller (DF)ديكي فولر  ومن بني هذه االختبارات جند اختبار

Fuller Augmented (ADF)  واختبار فليبس بريونPhillips-Perron(pp)  واختبارKwiatkowski، Phillips, 

Schmidt, et Shin(KPSS). 

 Df testFuller (Dickey(ديكي فولر اتاختبار  -
 1: 

بتحديد استقرارية السلسلة الزمنية من عدمها،  Dickey Fuller (Df test)ديكي فولرتساح اختبارات 
 سواء كانت حتديدية أو عشوائية.العام وذلك بتحديد مركبة االجتاه 
 :ختبار الفرضيتنياب ويتم تطبيق هذه االختبارات

𝐻0: ∅1 = 1 
𝐻1: ∅1 < 1 

 :النااذج المالثعلى ابالعتااد 
𝑥𝑡: النموذج األول = ∅1𝑥𝑡−1 + 𝜀𝑡.وهو منوذج احندار ذايت من الدرجة األوىل 

𝑥𝑡 :الثاينالنموذج  = ∅1𝑥𝑡−1 + 𝛽 + 𝜀𝑡 لمابت. ابوهو منوذج احندار ذايت 
𝑥𝑡: النموذج الثالث = ∅1𝑥𝑡−1 + 𝑏𝑡 + 𝑐 + 𝜀𝑡 الجتاه. ابوهو منوذج احندار ذايت 

وتقوم هذه االختبارات على مبدأ بسيط مفاده أنه إذا حتققت الفرضية العدمية يف إحدى النااذج المالث فإن 
ه العام ركبة االجتام السلسلة تعترب غري مستقرة. كذلك إذا حتققت الفرضية البديلة يف الناوذج المالث وكان معامل

، وجلعلها مستقرة يتم حساب البواقي ابلنسبة إىل االجتاه املقدر ابستخدام TSمعنوي، فإن السلسلة تعترب من نوع 
 طريقة املربعات الصغرى.
فإن القواعد العادية لالستدالل االحصائي ال ميكن تطبيقها الختبار هذه الفرضية،  𝐻0وحسب الفرضية العدمية

  مبحاكاة مونيتو . 1∅هلذا عاد ديكي فولر لدراسة توزيع تقاريب للاعلاة1∅ ع ستيودنت للاعلاةخاصة ما تعلق بتوزي
قاموا جبدولة القيم احلرجة يف جداول من أجل عينات أبحجام خمتلفة شبيهة جبداول  Monte -Carloكارلو 

1̂∅) لقيمستيودنت، ومن مث يصبح ابإلمكان اختبار ا − غراض إحصائية فقط، لتصبح النااذج أل1̂∅بدال من (1
 السابقة وفق الشكل التايل:

𝑥𝑡∆                  :   األولالنموذج  = (∅1−1)𝑥𝑡−1 + 𝜀𝑡 
𝑥𝑡∆           :    الثاينالنموذج  = (∅1−1)𝑥𝑡−1 + 𝛽 + 𝜀𝑡 

𝑥𝑡∆     النموذج الثالث: = (∅1 − 1)𝑥𝑡−1 + 𝑏𝑡 + 𝑐 + 𝜀𝑡 
:𝐻0وهكذا يصبح اختبار الفرضية  ∅1 = 1∅أو1 − 1 = 0. 

 وإلجراء هذا االختبار نتبع اخلطوات التالية:

                                                           
1Régis Bourbonnais, op.cit, p. 249 
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 نقوم حبساب𝑡∅̂1
على اخلطأ  1̂∅ةبقساالناوذج األول والماين والمالث بطريقة املربعات الصغرى بعد تقدير  
𝑡∅̂1املعياري هلا، أي

=
∅̂1

�̂�∅̂1

. 

  نبحث عن𝑡𝑡اجلدولية يف جداول معدة خصيصا بواسطة Dickey &Fuller أين يوجد هبا ما يساى ،
، غري أنه عند استخدام (%10، %5، %1 ومستوى معنوية معني  (n)القيم احلرجة عند حجم عينة معني 

نها ون احلاجة للبحث عفإهنا تعطي القيم احلرجة ضان النتائج د Eviewsمتخصصة ممل إحصائية برامج 
 .يف اجلداول

 :القرار 
  إذا كانت𝑡∅̂1

:𝐻0 اجلدولية نرفض الفرضية العدمية𝑡𝑡احملسوبة أكرب من  ∅1 =           ونقبل الفرضية 1
:𝐻1 البديلة ∅1 <   على أن السلسلة مستقرة.1

 إذا كانت𝑡∅̂1
:𝐻0ة العدمية اجلدولية نقبل الفرضي𝑡𝑡أصغر من   ∅1 = ونرفض الفرضية البديلة على 1
 . حتتوي على جذر الوحدةأن السلسلة 

𝑡∅̂1جتدر اإلشارة إىل أنه إذا كانتو 
 .1موجبة فإننا نقبل الفرضية العدمية على أن السلسلة غري مستقرة 

 Dickey Fuller Augmented (ADF test) )املطور(اختبار ديكي فولر املوسع-
 من الدرجة األوىل يف حالة منوذج االحندار الذايت صاحل للتطبيقاالختبار السابق  ديكي فولر البسيط(  يعترب

AR(1)بتطوير ر قام ديكي فول ولتجاوز هذه املشكلةكاا أنه مل أيخذ حالة وجود ارتباط ذايت بني األخطاء،  ،2قطف
ديكي  مسي اختبار ،AR(p)على سلسلة زمنية  هتعاياو  نيةعدد من الفروقات ذات الفجوة الزم إبدراج ،هذا االختبار
حيال نفس خصائص اختبار ديكي حيث ، Dickey Fuller Augmented (ADF test)  املطور(أو فولر املوسع 
 .فولر البسيط
 

بعد وضع  اليت اعتادها اختبار ديكي فولر املوسع AR(p)وتتامل مناذج االحندار الذايت  = (∅1 − 1) 
 :3يلي فياا

𝑌𝑡∆                      رابعالنموذج ال = 𝑌𝑡−1 + ∑ 𝐵𝑖𝑌𝑡−𝑖+1 + 𝜀𝑡
𝑝
𝑖=2 

𝑌𝑡∆            اخلامسالنموذج   = c + 𝑌𝑡−1 + ∑ 𝐵𝑖𝑌𝑡−𝑖+1 + 𝜀𝑡
𝑝
𝑖=2 

𝑌𝑡∆    السادسالنموذج  = 𝑐 + 𝛽𝑡 + 𝑌𝑡−1 + ∑ 𝐵𝑖𝑌𝑡−𝑖+1 + 𝜀𝑡
𝑝
𝑖=2 

                                                           
1Sami Khedhiri, op.cit, p. 208  
2Isabelle Cadoret et autres, op.cit, p. 309  

 661-659مرجع سبق ذكره، ص. ، عبد القادر حماد عبد القادر عطيه 3
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 :1هي كاا يلي Harveyأما اسرتاتيجيته املقرتحة يف التطبيق من طرف 
 تتامل اخلطوة األوىل يف تقدير الناوذج يف شكله العام  -
 ∆𝑌𝑡 = 𝑐 + 𝛽𝑡 + 𝑌𝑡−1 + ∑ 𝐵𝑖𝑌𝑡−𝑖+1 + 𝜀𝑡

𝑝
𝑖=2  واستخدام اإلحصائية𝑡̂ الختبار الفرضية العدمية𝐻0:  =

 إذا مت رفض الفرضية العدمية جلذر الوحدة فإن ذلك يدل على أن السلسلة مستقرة.0
أما اخلطوة المانية فيتم تطبيقها عندما يتم قبول الفرضية العدمية، يكون من الضروري يف هذه احلالة اختبار  -

βفياا إذا كانت 𝑡𝐵اإلحصائية = ولغرض أتكيد نتائج االختبار، 0 = β = كانت مركبة االجتاه العام معنوية إذا  ، 0
:𝐻0نعيد اختبار جذر الوحدة، مبعىن نعيد اختبار الفرضية العدمية من جديد   = للتوزيع  "t"ابستعاال اختبار 0

𝑡,𝑛,𝑒إذا كان ،تم رفض الفرضية العدمية جلذر الوحدةحيث يالطبيعي،  > 𝑡∗
 أي 

  ( =  عكس إذا مت قبول الفرضية العدمية جلذر الوحدة نستخلص أن السلسلةنستنتج أن السلسلة مستقرة. والو 0
 حتتوي على جذر الوحدة.

                                                                                                                             التايل:نقوم ابخلطوة المالمة عندما تكون مركبة االجتاه العام غري معنوية يف اخلطوة المانية، نقدر الناوذج -
∆𝑌𝑡 = 𝑐 + 𝑌𝑡−1 + ∑ 𝐵𝑖𝑌𝑡−𝑖+1 + 𝜀𝑡

𝑝
𝑖=2 

:𝐻0فياا إذا كان جذر الوحدة حمقق 𝑡𝑐خنترب اإلحصائية   = 0. 
ضية العدمية، ذا مت قبول الفر إذا مت رفض الفرضية العدمية نستنتج أن السلسلة ال حتتوي على جذر الوحدة، أما إ

𝑐العدميةخنترب الفرضية  = لتأكيد النتائج واختبار الفرضية 𝑡𝑐اعتاادا على اإلحصائية 0 = c = . إذا كان المابت 0
معنوي نقوم إبجراء اختبار جذر الوحدة ابستخدام التوزيع الطبيعي، ويف هذه احلالة إذا مت رفض الفرضية العدمية 

𝑡,𝑛,𝑒 > 𝑡∗
.نستنتج أن السلسلة ال حتتوي على جذر الوحدة وإذا مت قبوهلا فإن السلسلة حتتوي على جذر الوحدة 
 لعام والمابت اإذا كان المابت غري معنوي ننتقل إىل اخلطوة الرابعة املتاملة يف تقدير الناوذج بدون مركبة االجتاه  -
 ∆𝑌𝑡 = 𝑌𝑡−1 + ∑ 𝐵𝑖𝑌𝑡−𝑖+1 + 𝜀𝑡

𝑝
𝑖=2   خنترب ابستخدام اإلحصائية𝑡̂ الفرضية العدمية جلذر الوحدة 

𝐻0: =  ، إذا مت رفضها تكون السلسلة حتتوي على جذر الوحدة والعكس تكون مستقرة.0

 :(Phillips –perron Test) بريونو اختبار فليبس -
بار أخطاء بعني االعتأخذ من أجل فولر  ديكي على التصحيح الالمعلاي إلحصائيات يقوم هذا االختبار 

 :2عدم ثبات التباين ومير أبربعة مراحل
التقدير بواسطة طريقة املربعات الصغرى العادية للنااذج المالثة القاعدية الختبار ديكي فولر وحساب  -

 االحصائيات املرافقة هلا؛
�̂�2قصري األجلابلتقدير التباين املساى - =

1

𝑛
∑ 𝜀�̂�

2𝑛
𝑡=1حيث متمل ،𝜀�̂� الباقي املقدر؛ 

                                                           
1 Isabelle Cadoret et autres, op.cit, p. 310-311 
2Régis Bourbonnais, op.cit, p. 250  



  ازجاارريف على الطلب على النقود ير املايلر ..دراسة حتليلية وقياسية ألثر التح.........................الفصل الرابع
 

231 
 

𝑆𝑡تقدير املعامل املصحح-
قي النااذج لبواستخرج من هيكل التباين املشرتك ، املساى ابلتباين طويل األجل امل2

𝑆𝑡، حيث السابقة
2 =

1

𝑛
∑ 𝜀�̂�

2 + 2 ∑ (1 −
𝑖

𝐼+1
)

1

𝑛
∑ 𝜀�̂�𝜀�̂�−1

𝑛
𝑡=𝑖+1

𝐼
𝑖=1

𝑛
𝑡=1  

ن على النحو  𝑛املقدر بداللة عدد املشاهدات الكلية𝐼 من أجل تقدير هذا التباين البد من إجياد عدد التباطؤات
𝐼التايل:  ≈ 4(

𝑛

100
)2 9⁄ 

̂∅𝑡: حساب إحصائية فيليبس وبريون-
∗ = √𝑘

(∅̂−1)

�̂�∅̂

+
𝑛(𝑘−1)�̂�∅̂

√𝑘
𝑘مع   =

�̂�2

𝑆𝐼
يف احلالة  (-1)والذي يساوي  2

 .Mackinnonتشويشا أبيض. هذه اإلحصائية تقارن مع القياة احلرجة جلدول ماك كينون 𝜀�̂�التقاربية عندما تكون 

 :KPSSاختبار -
استخدام اختبار مضاعف الجنرانج، الختبار  Kwiatkowski; Phillips; Schmidt; Shin( 1992اقرتح  

 على املراحل التالية: KPSSعدم اليت تقرر االستقرارية للسلسلة. ويكون اختبار فرضية ال
𝑆𝑡حنسب اجملاوع اجلزئي للبواقي:  (3)أو  (2)بعد تقدير النااذج - = ∑ 𝜀�̂�

𝑡
𝑖=1 

𝑆𝑡نقدر التباين الطويل األجل-
 .بنفس طريقة فليبس وبريون 2

𝐿𝑀قة: من العال KPSSحنسب إحصائية اختبار - =
1

𝑆𝐼
2

∑ 𝑆𝑡
2𝑛

𝑡=1

𝑛2
 

  نرفض فرضية العدم  فرضية االستقرار(: إذا كانت اإلحصائية احملسوبةLM  أكرب من القياة احلرجة
 .Kwiatkowski, Phillips, Schmidt, and Shin(1992)املستخرجة من اجلدول املعد من طرف 

 حصائية نقبل بفرضية االستقرار: إذا كانت اإلLM أصغر من القياة احلرجة. 

 والشكل البياين املوايل يعرض املنهجية املبسطة الختبارات اجلذر الوحدوي.
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 املنهجية املبسطة الختبارات اجلذر الوحدوي(: 38)الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Régis Bourbonnais, op.cit, p. 251 

 
 

1∅: اختبار = 1 

 ال

𝑌𝑡(:2تقدير النموذج) = ∅1𝑌𝑡−1 + 𝑐 + 𝜀𝑡 

 c=0: اختبار

 نعم

1∅ اختبار: = 1 

 ةمستقر  سلسلة

  DS منوذج

 DS منوذج

𝑌𝑡 (:1تقدير الناوذج  = ∅1𝑌𝑡−1 + 𝜀𝑡 

1∅ اختبار: = 1 

 DS منوذج

𝑌𝑡:(3)تقدير النموذج  = ∅1𝑌𝑡−1 + 𝑐 + 𝑏𝑡 + 𝜀𝑡 

اختبار b=0 

  مستقرة سلسلة

 ال

 نعم

> TS : ∅1 منوذج 1 

𝑌𝑡 = ∅1𝑌𝑡−1 + 𝑐 + 𝑏𝑡 + 𝜀𝑡 

 نعم

 ال نعم

 نعم

 ال

 ال
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 الثاني: التكامل المشترك المطلب
 منتصف يفتعترب تقنية التكامل املشرتك من أهم التطورات اليت ظهرت يف املنهج التجرييب للناذجة   

واليت بني من خالهلا إمكانية  ،Granger(1987)و Engel(1983)الماانينات من القرن املاضي على يد كل من 
ات غري غري ساكنة، يعرب عن عالقة توازنية حقيقية بني متغري توليد مزيج خطي يتصف ابلسكون من سالسل زمنية 

 وال يرتتب عن تقدير هذه العالقة احندار زائف.مستقرة 

 وخصارصهمفهوم تكامل السالسل الامنية -1

غالبية السالسل الزمنية للاتغريات االقتصادية بعدم االستقرارية والسكون، ولغرض استخدامها يف تتايز 
 ياسية البد من العال على جعلها مستقرة.بناء النااذج الق

السلسلة  𝑦𝑡وتعد الطريقة األكمر استخداما تلك اليت تقوم على عامل الفرق على السلسلة األصلية، فإذا كانت
𝑤𝑡األصلية تكون  = 𝑦𝑡 − 𝑦𝑡−1 = ∆𝑦𝑡 السلسلة اجلديدة بعد استعاال عامل التأخريL واليت تعادل 

 (1 − 𝐿)𝑦𝑡. 
 :𝑤𝑡فإذا اتضح أن السلسلة األصلية غري مستقرة يتم إجراء اختبارات االستقرارية على السلسلة اجلديدة

 أصبحت مستقرة نتوقف؛ 𝑤𝑡إذا تبني أن-
 .1ةإىل أن نتحصل على سلسلة مستقر غري مستقرة نواصل نفس الطريقة إبجراء الفرق مرة أخرى  𝑤𝑡إذا بقيت-

𝑦𝑡السلسلة املستقرة يف املستوى أهنا متكاملة من الدرجة صفر وابلتايل تعترب ∼ 𝐼(0)  والسلسلة املستقرة يف الفرق
𝑦𝑡األول أهنا متكاملة من الدرجة األوىل ∼ 𝐼(1) والسلسلة املستقرة يف الفرق الماين أهنا متكاملة من الدرجة ،

𝑦𝑡المانية ∼ 𝐼(2) وهكذا تكون السلسلة متكاملة من الدرجة .d  إذا كانت مستقرة يف الفرقd2. 
 .3هو عدد مرات تطبيق عامل الفرق جلعلها مستقرة الزمنية ومما سبق فإن درجة تكامل السلسلة

 :4وتوجد بعض اخلصائص املتعلقة بتكامل السالسل الزمنية، منها 
 إذا كان هناك متغريان𝑋𝑡 و𝑌𝑡 كل واحد منهاا كاا يلي:  ورتبة 

𝑋𝑡~𝐼(0) 
𝑌𝑡~𝐼(1) 

 اليت تشري إىل جماوعهاا تكون متكاملة من الرتبة األوىل، أي أن: 𝑍𝑡فإن السلسلة
𝑍𝑡 = (𝑋𝑡 + 𝑌𝑡)~𝐼(1) 

                                                           
 
1 Bernard Haudeville, Econométrie appliquée, Estem, paris, France, 1996, p. 146 
2Vance Martin and others, Econometric Modelling with time series, Cambridge, United state of america, 2013, 

p. 586   
3Damodar N. Gujarati, op.cit, p.795  

 670، مرجع سبق ذكره، ص. عبد القادر حماد عبد القادر عطيه 4
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 :ال يؤثر إضافة احلد المابت أو ضربه يف سلسلة زمنية على رتبة تكاملها، فلو أن 
  𝑋𝑡~𝐼(𝑑) وa ،b  اثبتني فإن𝑍𝑡 = (𝑎 + 𝑏𝑋𝑡)~𝐼(𝑑)  

  يرتتب عن طرح سلسلتني متكاملتني من رتبة واحدة احلصول على سلسلة جديدة متكاملة من نفس الرتبة فلو
 أن:

𝑌𝑡~𝐼(𝑑) 
𝑋𝑡~𝐼(𝑑) 

𝑍𝑡اثبت فإن  aو = (𝑌𝑡 − 𝑎𝑋𝑡)~𝐼(𝑑) 
  إذا مت تقدير عالقة بني متغريين(𝑋𝑡 , 𝑌𝑡) وكان كل منهاا متكامل من الرتبة األوىل وكانت البواقي متكاملة من

الرتبة األوىل، فإن ذلك معناه أن املتغريين ال يتصفان خباصية التكامل املشرتك، وميكن تبيان ذلك على النحو 
 التايل:

𝑌𝑡~𝐼(1) 
𝑋𝑡~𝐼(1) 

𝑌𝑡و  = 𝑎 + 𝑏𝑋𝑡 + 𝑢𝑡 
𝑢𝑡~𝐼(1) 

ويعين هذا أنه إذا كانت هناك سلسلتني زمنيتني متكاملتني من نفس الرتبة كل على حدى، فليس هناك ما يضان 
 اتصافهاا خباصية التكامل املشرتك.

 ملشرتكاتعريف التكامل -2
,𝑋𝑡)يعرف التكامل املشرتك أبنه تصاحب بني سلسلتني زمنيتني   𝑌𝑡)ات يف ، حبيث تؤدي التقلبأو أكمر

ي أن بياانت السالسل أإحدامها إللغاء التقلبات يف األخرى بطريقة جتعل النسبة بني قياتيهاا اثبتة عرب الزمن، 
  .1الزمنية قد تكون غري مستقرة إذا ما أخذت كل واحدة على حدى، وتكون مستقرة كاجاوعة

,𝑋𝑡)السلسلتني  كاا يكون التكامل مشرتك بني 𝑌𝑡)إذا كانت البواقي ن الرتبة األوىل كال على حدى، املتكاملة م
𝑌𝑡الناجتة عن تقدير العالقة بينهاا  − θ𝑋𝑡حيث تساى املعلاة متكاملة من الرتبة صفر ،θمعامل التكامل املشرتك ،

𝑌𝑡عندها تسلك السلسلتني اجتاها عشوائيا مشرتكا وحساب الفرق − θ𝑋𝑡 2ي املشرتكيساح إبزالة االجتاه العشوائ ،
 .مما يعين أن البواقي تقيس احنراف العالقة املقدرة يف األجل القصري عن اجتاهها التوازين يف األجل الطويل

واليت تعين الطريقة اليت يتوجه  𝑋𝑡و 𝑌𝑡ويف هذه احلالة ميكن التاييز بني نوعني من العالقة، عالقة طويلة األجل بني
عن اجتاهه طويل  𝑌𝑡رتك، وعالقة ديناميكية قصرية األجل واليت تعين العالقة بني احنرافسلوك مش هبا املتغريين حنو
 .3عن اجتاهه طويل األجل 𝑋𝑡األجل واحنراف

                                                           
 نفس املرجع السابق. 1

2 James Stock, Mark Watson, Principes d'économetrie, 3eme édition, Pearson, France, 2012, p. 485 
3William H. Greene, Econometrics Analysis, Seventh Edition, Pearson, France, p. 999 



  ازجاارريف على الطلب على النقود ير املايلر ..دراسة حتليلية وقياسية ألثر التح.........................الفصل الرابع
 

235 
 

رغم من إمكانية ، ابلصائي لعالقة التوازن طويلة األجلومما سبق ميكن القول أن التكامل املشرتك هو التعبري االح
 االجتاه يف األجل القصري.  وجود احنرافات عن هذا 

 :1جيب حتقق مايلي متكاملتني تكامال مشرتكا 𝑌𝑡و 𝑋𝑡تكون السلسلتني لكيعلى العاوم و 
 ؛dإذا تضانتا اجتاها عاما عشوائيا بنفس درجة التكامل -
 التوليفة اخلطية للسلسلتني تساح ابحلصول على سلسلة ذات درجة تكامل أقل.-

 𝑋𝑡~𝐼(𝑑)ليكن  
        𝑌𝑡~𝐼(𝑑) 
𝛼1𝑋𝑡حبيث  + 𝛼2𝑌𝑡~𝐼(𝑑 − 𝑏)  مع  𝑑 ≥ 𝑏 ≥ ,𝑋𝑡 نرمز بـــــــ:و  و0 𝑌𝑡~𝐶𝐼(𝑑, 𝑏) 

 التكامل املشرتك. ةشعساى أبت[𝛼1   𝛼2]حيث 
. حيث rعدد األشعة بـــــ متغري، ونرمز ل wوميكن إجياد العديد من أشعة التكامل املشرتك املستقلة خطيا من أجل 

𝑟يف كل احلاالت < 𝑤  أكمر من لتكامل املشرتكعدد أشعة ا ال ميكن أن يكونأو مبعىن آخر(𝑤 − املستقلة  (1
 .2خطيا
  :اختبارات التكامل املشرتك-3
 توجد العديد من اختبارات التكامل املشرتك من بينها:   
 :Engele-Granger (E G) Test للتكامل املشرتك اختبار أجنل جراجنر-3-1

 على مرحلتني: Engele and Granger ااقرتحه يتال على اخلوارزمية التكامل املشرتكاختبار  يرتكز
 اخلطوة األوىل: اختبار درجة تكامل املتغريين:

يتامل الشرط الضروري للتكامل املشرتك يف أن تكون السلسلتني متكاملتني من نفس الدرجة  الرتبة(، وإذا  
 ري متكاملتني من نفس الدرجة، فهذا يعين أهناا ال حيققان خاصية التكامل املشرتك.كانتا غ

للسلسلتني  dلكل متغري مث درجة التكامل  كاا البد من حتديد نوع االجتاه العام بعناية  اثبت أو عشوائي(
 .. فإذا كانت السلسلتان متكاملتني من نفس الدرجة، فهناك تكامل مشرتك بينهاااملدروستني

 اخلطوة الثانية: تقدير العالقة طويلة املدى:
 إذا كان الشرط الضروري حمققا، فينبغي تقدير العالقة طويلة املدى بني املتغريين 
 𝑌𝑡 = 𝑎1𝑋𝑡 + 𝑎0 + 𝜀𝑡  بطريقة املربعات الصغرىOLS. 

 اختبار االستقرارية يتم عن  مستقرة 𝜀�̂�من أجل قبول عالقة التكامل املشرتك جيب أن تكون سلسلة بواقي التقدير
 حيث ،أو متميل دالة االرتباط الذايت للبواقي( Philips-perronأو  Dickey-Fullerطريق اختبار 

 𝜀�̂� = 𝑌𝑡 − �̂�1𝑋𝑡 − �̂�0 
                                                           

1Régis Bourbonnais, op.cit, p.  301 
2Eric Dor, Econometrie, Pearson, France, 2004, p. 202 
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ة القا من العالقة الساكنألن االختبار يتم على البواقي انط Dickey-Fullerيف هذه احلالة، ال ميكن استخدام جداول 
مبحاكاة اجلداول اليت تعتاد  Mackinnon(1991)وليس على البواقي احلقيقية من عالقة التكامل املشرتك. فقد قام 

 .1على عدد املشاهدات وعدد املتغريات املستقلة اليت تظهر يف العالقة الساكنة
 للتكامل املشرتك اختبار جوهانسون-3-2
أن التقديرات ابستخدام طريقة  1986سنة  "Banerjee, Dolado, Hendry et Smith"لقد بني كال من  

أجنل وجراجنر ذات املرحلتني لعينات صغرية احلجم تكون متحيزة، كاا أهنا ال تساح ابلكشف عن الكمري من أشعة 
جوهانسون من قبل  املقرتح likelihood Ratio Testالتكامل املشرتك. هلذا يفضل أسلوب االمكانية العظاى

 ،( عندما يزيد عدد املتغريات حمل الدراسة عن متغريينJohanson and Juselius)  1988-1990  وجوسيليوس
من خالل جتارب  1990سنة  (Gonzalo) كاا أثبت "كونزالو"،  الحتاال وجود أكمر من متجه للتكامل املشرتك

جوهانسون على أسلوب "أجنل جراجنر" حىت تفضيل منهج "Monte Carlo" اعتاد فيها على طريقة مونيت كارلو
 . 2يف حالة منوذج مبتغريين

 :3التايل الناوذجولشرح طريقة جوهانسون نعتاد على 

𝑦𝑡 = 𝑎𝑦𝑡−1 + 𝑢𝑡 ⟹△ 𝑦𝑡 = (𝑎 − 1)𝑦𝑡−1 + 𝜀𝑡 
𝑎)فإذا كان- − 1) =  حتتوي على جذر الوحدة.𝑦𝑡فإن السلسلة ، 0
𝑎)ويف املقابل إذا كان - − 1) <  مستقرة.𝑦𝑡فإن 0

𝑦𝑡تصبحلوميكن تعايم النتيجة  = 𝐴𝑦𝑡−1 + 𝜀𝑡حيث ،𝑦𝑡  هو شعاع لــــــk .متغري 
𝑦𝑡∆بشكل آخر كاا ميكن كتابتها = (𝐴 − 𝐼)𝑦𝑡−1 + 𝜀𝑡حيث ، 𝐼املصفوفة األحادية ذات الرتبة𝑁. 

πبوضع و  = (𝐴 − 𝐼)تصبح املعادلة السابقة∆𝑦𝑡 = π𝑦𝑡−1 + 𝜀𝑡 ،حيثr  رتبة املصفوفةمتملπ أشعة عدد و
 .التكامل املشرتك

 :جند𝐴𝑅(𝑝)وبتعايم النتيجة على 
∆𝑦𝑡 = π𝑦𝑡−1 + 1∆𝑦𝑡−1 + ⋯ + 𝑘−1∆𝑦𝑡−(𝑘−1) + 𝜀𝑡 

 حيث:
 𝑖 = ∑ −𝐴𝑗 ,

𝑘
𝑗=𝑖+1  𝑖 = 1, … . 𝑘 − 1 𝑒𝑡 𝜋 = 𝐴1 + ⋯ + 𝐴𝑘 − 𝐼 

                                                           
1Régis Bourbonnais, op.cit, p .303 

جملة جامعة ، (1994-1974التكامل املشرتك للفرتة ) دراسة حول الطلب على النقود يف سوراي ابستخدام منوذج تصحيح اخلطأ، الكسواين حماود اخلطيب 2
 38، ص. 2001، 01، العدد17دمشق، اجمللد 

3 Sami Khedhiri, op.cit, p. 235  
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، πتبة املصفوفةيتامل يف ر التكامل املشرتك  عالقات والذي يعرب عنخالل هذا التحليل فإن العنصر األساسي  ومن
عالقة تكامل مشرتك  (k-1)متغري مستقل ومتكامل من الدرجة األوىل فإنه ميكن احلصول على  kفإذا كان لدينا 

 واليت ميكن شرحها كاا يلي:
نتائج املعادلة ، و فإن ذلك يعين أنه ال يوجد تكامل مشرتك بني املتغرياتلصفر تساوي اπإذا كانت رتبة املصفوفة -

  .ابلفرق األول VARمتمل منوذج 
 وإذا كانت رتبة املصفوفة تساوي الواحد، فإن ذلك معناه أنه توجد عالقة تكامل مشرتك.-
1أما إذا كانت- < 𝑟(𝜋) < 𝑘 ، ك.العديد من أشعة التكامل املشرت  وجودفذلك يدل على 

عالقات التكامل املشرتك اقرتح "جوهانسون وجوسيليوس" اختبار األثر واختبار القياة الذاتية عدد ومن أجل حتديد 
 العظاى.

 Trace Test األثر اختبار-أ
 :1ابلصيغة التالية(𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒)حتسب إحصائية األثر 

  𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 = −𝑛 ∑ log (1 − ̂𝑖)
𝑘
𝑖=𝑟+1 

 حيث:
n : د املشاهدات ، عدk :  ، عدد املتغريات̂𝑖 ، القيم الذاتية :r :  رتبة املصفوفةπ حيث 
 𝑟 = 0,1, … . 𝑘 − 2, 𝑘 − 1 

 :2ومن خالل إحصائية األثر يتم اختبار الفرضيات التالية
:𝐻0يساوي الصفر يكون  πإذا كانت رتبة املصفوفة- 𝑟 = :𝐻1مقابل الفرضية البديلة0 𝑟 > ، فإذا كان 0

𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 أكرب من القياة اجملدولة فإننا نرفض الفرضية𝐻0.وننتقل إىل االختبار املوايل 
:𝐻0يكون الواحد  يساوي πإذا كانت رتبة املصفوفة - 𝑟 = :𝐻1مقابل الفرضية البديلة1 𝑟 > ، فإذا مت رفض 1

 يف كل مرة. إىل االختبار املوايل وهكذا لفإننا ننتق𝐻0الفرضية 
:𝐻0، يتم يف األخري اختبار الفرضية 𝐻0إذا مت رفض مجيع فرضيات العدمو - 𝑟 = 𝑘 − مقابل الفرضية 1

:𝐻1البديلة 𝑟 = 𝑘 فإذا مت رفض فرضية العدم فإن ذلك يعين عدم وجود عالقة تكامل مشرتك ألن كل املتغريات ،
 .𝐼(0)متكاملة من الدرجة صفر

 Maximum Eigenvalue Test اختبار القيم الذاتية العظمى-ب

 :3تساح هذه اإلحصائية ابختبار القيم الذاتية األكرب وتعطى هذه اإلحصائية ابلشكل التايل
𝑚𝑎𝑥 = 𝑛𝑙𝑜𝑔𝑙(1 − ̂𝑟+1), 𝑟 = 0,1, … . 𝑘 − 1 

                                                           
1Katarina Juselius, the Cointegrated VAR Model, Oxford, New-York, 2006, p. 133  
2 Régis Bourbonnais, op.cit, p. 311 
3Roman Kozhan, Financial Econometrics with eviews, ventus, denmark, 2009, p. 112  
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:𝐻0يتم من خالل هذه اإلحصائية اختبار فرضية العدم  𝑟 = :𝐻1مقابل الفرضية البديلة0 𝑟 =  ، مث خنترب1
 𝑟 = 𝑟ة  ضد الفرضي 1 = :𝐻0إىل غاية آخر قياة ا.... وهكذ 2 𝑟 = 𝑘 − :𝐻1ضد الفرضية  1 𝑟 = 𝑘 

للسريورة  pوجتدر اإلشارة إىل أنه قبل تطبيق طريقة جوهانسون للتكامل املشرتك جيب حتديد عدد فرتات االبطاء 
VAR معياري  ابالعتااد علىSchwarz وAkaike ،بطاءحيث يتم اختبار فرتة اإل p  من قيايت هاذين اليت تقلل

هو االبطاء األكرب املقبول ابلنسبة للنظرية h   hإىل  0لفرتات ابطاء من  VARاملعيارين من خالل تقدير منوذج 
 االقتصادية(.

 :1ابلطريقة التالية Akaike(p(و Schwarz)(pوحيسب هذين املعيارين 
AIC(p) = ln(det ∑𝑒 ) +

2𝑘2𝑝

𝑛
 

𝑆𝑐(𝑝) = ln(𝑑𝑒𝑡 ∑𝑒 ) +
2𝑘𝑝𝑙𝑛(𝑛)

𝑛
 

 حيث:
k ، عدد املتغريات :n، عدد املشاهدات : ∑𝑒مصفوفة التباين والتباين املشرتك املقدرة لبواقي الناوذج :. 

 :والتحليل الهيكليالمطلب الثالث: نموذج تصحيح الخطأ 
تكون منها تقدير العالقة بني املتغريات اليت ت يعترب منوذج تصحيح اخلطأ من النااذج األكمر مالئاة يف 

الظاهرة ملا تتصف خباصية التكامل املشرتك، حيث يستخدم هذا الناوذج للتوفيق بني السلوك قصري األجل والسلوك 
تقرار . فاملتغريات االقتصادية يفرتض أهنا تتجه يف األجل الطويل حنو حالة من االسطويل األجل للعالقات االقتصادية

طلق عليها يف االقتصاد وضع التوازن. ويف اجتاهها هلذا الوضع قد تنحرف عن املسار املتجه إليه ألسباب مؤقتة، ي
 ولكن ال يطلق عليها صفة االستقرار إال إذا ثبت أهنا متجهة لوضع التوازن طويل األجل.

لناوذج املناسب ك كاجاوعة، فإن اوابلتايل إذا كانت السالسل الزمنية غري مستقرة وتتصف خباصية التكامل املشرت 
 دار زائف.احن قياس هذه العالقةير العالقة بني املتغريات هو منوذج تصحيح اخلطأ، وال يرتتب عن دلتق

   تصحيح اخلطأ منوذجتقدير -1
 صيغة منوذج تصحيح اخلطأ-1-1

األجل. أما عن   قصريةأتخذ صيغة منوذج تصحيح اخلطأ يف االعتبار كل من العالقة طويلة األجل والعالقة  
كوهنا أتخذ يف االعتبار العالقة طويلة األجل، فذلك يتم ابحتوائها على متغريات ذات فجوة زمنية. وفياا يتعلق 

 القيم من فرتة فروق السالسل الزمنية فيها واليت تعرب عن التغري بني إبدراجابشتااهلا على العالقة قصرية األجل فيتم 
 . 2زمنية ألخرى

                                                           
1Régis Bourbonnais, Exercices pédagogiques d'économétrie, 2eme édition, Economica, paris, 2012, p. 185 

 876، مرجع سبق ذكره، ص. عبد القادر حماد عبد القادر عطيه 2
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 وضيح صيغة منوذج تصحيح اخلطأ كاا يلي:وميكن ت
 البسيطة:ابستخدام الصيغة 𝑌𝑡و  𝑋𝑡لتكن العالقة املقدرة بني املتغريين

𝑌𝑡 = �̂�0 + �̂�1𝑋𝑡 + 𝜀𝑡 
 : املتغري املستقل.𝑋𝑡: املتغري التابع، و𝑌𝑡حيث

  ابلشكل التايل: 𝜀𝑡تصحيح اخلطأ والذي ميمل البواقيومن هذه الصيغة ميكن استخراج متغري جديد يساى حد 
𝜀𝑡 = 𝑌𝑡 − �̂�0 − �̂�1𝑋𝑡 

 وابستخدام هذا احلد ميكن صياغة منوذج تصحيح اخلطأ على النحو التايل:

∆𝑌𝑡 = 𝐵0 + ∑ 𝐵𝑗∆𝑋𝑡−𝑗 + 𝛾(𝑌𝑡 − �̂�0 − �̂�1𝑋𝑡)𝑡−𝑗 + 𝑢𝑡

𝑘

𝑗=1

 

 حيث:
∆𝑌𝑡 = (𝑌𝑡 − 𝑌𝑡−1) .ميمل الفرق األول للاتغري التابع : 

𝑗 = 1,2, … … . . 𝑘 رقم الفجوة الزمنية لفروق املتغري املستقل :𝑋𝑡. 
𝑘.عدد الفجوات الزمنية املدرجة ابلناوذج : 

(∆𝑋𝑡−𝑗).الفروق األوىل للاتغري التفسريي : 
 هلا ثري معنوي فقط يف الصيغة املقدرة لقياس العالقة قصرية األجل، أما الفروق اليتويتعني إدراج الفروق اليت هلا أت

 أتثري غري معنوي فيتم استبعادها.
 (𝛾) : ل يف األجل إىل مقدار التغري يف املتغري التابع نتيجة احنراف قياة املتغري املستقمعامل سرعة التعديل وهو يشري

جل الطويل مبقدار وحدة واحدة. ويتوقع أن يكون هذا املعامل معنوي وسالب، ألنه القصري عن قياته التوازنية يف األ
 يشري للاعدل الذي تتجه به العالقة قصرية األجل حنو العالقة طويلة األجل.  

كاا أنه ليس من الضروري أن تكون الفجوة الزمنية حلد تصحيح اخلطأ هي نفسها لفرق املتغري التفسريي املدرج 
 .1فهذا متغري وذاك متغري آخر ابلناوذج،

 طرق تقدير منوذج تصحيح اخلطأ-1-2
يكون عن قة تقدير العال إنإذا متيزت السالسل الزمنية بعدم االستقرارية وكانت متكاملة تكامل مشرتك، ف

 توجد طريقتني للتقدير.حيث ، منوذج تصحيح اخلطأ طريق

 

 

                                                           
 688املرجع السابق، ص.  1
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  طريقة أجنل وجراجنر:-أ
وحيد للتكامل املشرتك، وتتم على شعاع  وجد إذا ECM وذج تصحيح اخلطأيف تقدير منيتم استخدامها 

 :1مرحلتني
 :التقدير بواسطة طريقة املربعات الصغرى  املرحلة األوىلOLS  العالقة طويلة األجل وحساب البواقي𝑒𝑡 

𝑒𝑡 = yt − B̂0 − B̂1X1t − ⋯ … … … … − B̂kXkt 

  :واسطة طريقة املربعات الصغرى التقدير باملرحلة الثانيةOLS  قصرية األجل(لعالقة الناوذج الديناميكي  
∆yt = α1∆X1t + α2∆X2t + ⋯ … . +αk∆Xkt + γ1et−1 + ut 

، لكن املالحظ أنه يف غالب األحيان ال جيب أن يكون سالب ومعنويوالذي قوة اجلذب حنو التوازن  𝛾1املعامل
ذلك طريقة ب فتصبح، وذلك لوجود أكمر من متغري مفسر مل مشرتك واحد بل عدة أشعة تكامليوجد شعاع تكا

Engele and Granger ام منوذج هلذا يتم استخد، ، وتكون املقدرات غري متسقة وغري كفؤةلالستعاال صاحلة غري
 .قديرلتقدير العالقة وتستخدم طريقة املعقولية العظاى يف الت VECMتصحيح اخلطأ الشعاعي 

 طريقة املعقولية العظمى زجوهانسون-ب
 واملعرف كاا يلي:متغري  kذي  VAR(p)ليكن املسار 

𝑋𝑡 = 𝐴0 + 𝐴1𝑋𝑡−1 + 𝐴2𝑋𝑡−2 + ⋯ + 𝐴𝑝𝑋𝑡−𝑝 + 𝜀𝑡 

 حيث:
𝑋𝑡 شعاع ذو البعد :(𝑘 × ,𝑋1𝑡)متغري kواملشكل من (1 𝑋2𝑡, … . . 𝑋𝑘𝑡)؛ 
𝐴0: شعاع ذو البعد(𝑘 ×  ؛(1
𝐴𝑖مصفوفة ذات البعد :(𝑘 × 𝑘). 

 على النحو التايل:إبدخال الفروقات األوىل  VECMوميكن كتابته على شكل 
𝑋𝑡 − 𝑋𝑡−1 = 𝐴0 + (𝐴1 − 𝐼)𝑋𝑡−1 + 𝐴2𝑋𝑡−2 + ⋯ + 𝐴𝑝𝑋𝑡−𝑝 + 𝜀𝑡 

∆𝑋𝑡 = A0 + (A1 − 𝐼)(𝑋𝑡−1 − 𝑋𝑡−2) + (𝐴2 + 𝐴1 − 𝐼)𝑋𝑡−2 + ⋯ + (𝐴𝑝−1 + ⋯ + 𝐴2 + 𝐴1

− 𝐼)∆𝑋𝑡−𝑝+1 + 𝜋𝑋𝑡−𝑝 + 𝜀𝑡 
 كاا ميكن كتابته بشكل خمتصر كاا يلي:

∆𝑋𝑡 = 𝐴0 + 𝐵1∆𝑋𝑡−1 + 𝐵2∆𝑋𝑡−2 + ⋯ + 𝐵𝑝−1∆𝑋𝑡−𝑝+1 + 𝜋𝑋𝑡−1 + 𝜀𝑡 

 حيث:
𝐵𝑖 :بداللة متمل مصفوفات𝐴𝑖 و .π = (∑ 𝐴𝑖 − 𝐼)𝑝

𝑖=1 
                                                           

1Régis Bourbonnais, op.cit, p. 308  
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πوفق الشكل  πوميكن كتابة املصفوفة = α𝛽′حيث الشعاعα  وميمل قوة اجلذب حنو التوازنβ  شعاع الذي ميمل
  .1معامالت العالقة طويلة األجل للاتغريات هي عبارة عنعناصره 

 :التحليل اهليكلي-2
 السببية:-2-1

هم احملاور يف حتديد صيغ النااذج االقتصادية، إذ يهدف إىل البحث عن أسباب من أيعترب مشكل السببية 
 الظواهر االقتصادية وفهاها للتاييز بني الظاهرة التابعة من الظواهر املستقلة املفسرة هلا.

 :Grangerاختبار السببية وفق -أ

ودة بني قة الديناميكية املوجمعيار حتديد العالقة السببية اليت ترتكز على العال Granger(1969)اقرتح 
من مدى وجود عالقة تغذية مرتدة أو اسرتجاعية أو للتأكد Granger يستخدم اختبارالسالسل الزمنية، حيث 
 عالقة تبادلية بني متغريين.

لسلسلة ، وكانت اtسلسلتني زمنيتني تعربان عن تطور ظاهرتني اقتصاديتني خمتلفتني عرب الزمن 𝑌2𝑡و 𝑌1𝑡إذا كانتف
𝑌1𝑡  حتتوي على املعلومات اليت من خالهلا ميكن حتسني التوقعات ابلنسبة للسلسلة𝑌2𝑡 يف هذه احلالة نقول أن ،
𝑌1𝑡  تسبب𝑌2𝑡 إذن نقول عن متغرية أهنا سببية إذا كانت حتتوي على معلومات تساعد على حتسني التوقع ملتغرية ،

 أخرى.
جد يف هذه احلالة هو وجود ارتباط ذايت بني قيم املتغري الواحد عرب الزمن، والستبعاد أثر هذا ومن املشاكل اليت تو 

االرتباط الذايت إن وجد، يتم ادراج املتغري التابع لعدد من الفجوات الزمنية وقيم املتغري التفسريي اآلخر لعدد من 
 قياسها. يف العالقة السببية املرادكاتغريات تفسريية الزمنية  الفجوات 

 ، وليكن:Schwarzو AICوالختيار الفجوات الزمنية يتم االعتااد على معياري 
 𝑌2𝑡 ال يسبب𝑌1𝑡  إذا كانت الفرضية𝐻0: ∅11

2 = ∅12
2 = ⋯ = ∅1𝑃

2 = 0 

 𝑌1𝑡 ال يسبب𝑌2𝑡  إذا كانت الفرضية𝐻0: ∅21
1 = ∅22

1 = ⋯ = ∅2𝑃
1 = 0 

 إحصائية فيشر للقيام ابالختبار وهو اختبار انعدام املعامالت، أو مباشرة إجراء مقارنة بني منوذج ميكن استعاال 
VAR  غري املقيدUVAR  مع منوذجVAR  املقيدRVAR. 

∗𝐿حنسب نسبة املعقولية  = (𝑇 − 𝑐)(𝑙𝑛 ∑𝑅𝑉𝐴𝑅 − 𝑙𝑛 ∑𝑈𝑉𝐴𝑅 ) 

 حيث: 2𝑝بدرجة حرية 2اليت تتبع توزيع
∑𝑅𝑉𝐴𝑅التباين املشرتك لبواقي الناوذج املقيد؛-: مصفوفة التباين 

 ∑𝑈𝑉𝐴𝑅التباين املشرتك لبواقي الناوذج غري املقيد؛-: مصفوفة التباين 

                                                           
1 Ibid, p. 309 
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𝑇 :عدد املشاهدات؛ 
𝑐 :.عدد املعامل املقدرة يف كل معادلة للناوذج غري املقيد 

∗𝐿إذا كانت > 
𝛼
2 (2𝑝)لة نرفض فرضية وجود القيود، أي هناك سببية وفق ، ففي هذه احلاGranger

1. 

 :املعتمدة على البواقي التكرارية الامنيةاختبارات االستقرارية -2-2
أو الفرتة ديد اتريخ حتبالناوذج، معلاات االستقرارية الزمنية يف اختبار درجة استقرارية  اختبارات تستعال 

 .ل الفرتةيصبح مبوجبها الناوذج غري صاحل لالستعاال خالل كاليت و  ،األحداثأو  الزمنية اليت وقعت فيها التغريات
,𝛽)ففي منوذج احندار خطي نفرتض أن املعلاات  𝜎2).اثبتني مع الزمن 

 بصيغة رايضية كاا يلي:عن ذلك وميكن التعبري 
𝑦𝑖 = 𝑥𝑖

′𝛽 + 𝜀𝑖                   𝑖 = 1, … . . 𝑛 

𝑣𝑎𝑟(𝜀𝑖) = 𝜎2   

𝛽1      نفرتض               = ⋯ = 𝛽𝑡 … = 𝛽𝑁 = 𝛽 
            𝜎21 = ⋯ = 𝜎2𝑡 = ⋯ = 𝜎2𝑁 = 𝜎2 

,𝛽𝑡)حيث  𝜎2𝑡) معلاات الناوذج خالل الفرتة متملt ولقد مت تطوير اختبارات االستقرارية على يد كل من .
Brown، Durbin، Evans  أن شعاع املعلااتعلى ابفرتاض الفرضية العدمية  وذلك ،1975سنةβ   واحد خالل

𝜎21كل الفرتة يف ظل فرضية  = ⋯ = 𝜎2𝑡 = ⋯ = 𝜎2𝑁 = 𝜎2 

 : التاليتنيلفرضيتني ببناء ا
      𝐻0: 𝛽

1 = ⋯ = 𝛽𝑡 … = 𝛽𝑁 = 𝛽 
               𝐻1: 𝛽

𝑡 ≠ 𝛽    أو 𝜎2𝑡 = 𝜎2 

واختبار اجملاوع الرتاكاي ملربعات  CUSUM Testوتتامل هذه االختبارات يف اختبار اجملاوع الرتاكاي للبواقي 
 .2، حيث تعتاد هذه االختبارات على البواقي التكراريةCUSUMQ Testالبواقي 

 :حساب البواقي التكرارية-أ
لعدد من بطريقة املربعات الصغرى βوذج البواقي التكرارية يف الناوذج يتم تقدير معلاات الناحلساب 
 .Nإىل  kختتلف من املشاهدات من 

 ليكن:

                                                           
 278حماد شيخي، مرجع سبق ذكره، ص. 1

2 Isabelle Cadoret et autres, op.cit, p. 58-59 
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 𝑌𝑟 = (

𝑦1
𝑦2..
𝑦𝑟

)      𝑋𝑟 = (

1  𝑥21  .  .  𝑥𝑘1
1  𝑥22  .  .  𝑥𝑘2.    .      .   .    .  .    .      .   .   .    .
1  𝑥2𝑟  .  .  𝑥𝑘𝑟

)      𝜀𝑟 = (

𝜀1
𝜀2..
𝜀𝑟

) 

𝑟عدد املشاهدات، ميمل  rحيث  = 𝑘 + 1, … … 𝑛 و𝑒𝑟.خطأ التنبؤ 
e𝑟 = yr − ŷr = yr − xr

′ B̂MCO
r−1  

B̂MCO
r−1 مقدرات طريقة املربعات الصغرى عندما يعادل حجم العينة𝑟 − 1. 

𝑦𝑟االستقرار  وحسب فرضية = 𝑥𝑟
′𝛽 + 𝜀𝑟 

 𝑒𝑟 = 𝑥𝑟
′𝛽 + 𝜀𝑟 − 𝑥𝑟

′ �̂�𝑀𝐶𝑂
𝑟−1      

= 𝜀𝑟 − 𝑥𝑟
′ (�̂�𝑀𝐶𝑂

𝑟−1 − 𝛽)   
�̂�𝑀𝐶𝑂وألن األمل ومصفوفة التباين والتباين املشرتك لـــــ 

𝑟−1:تعطى ابلشكل التايل 

𝐸(�̂�𝑀𝐶𝑂
𝑟−1 ) = 𝛽 

var(�̂�𝑀𝐶𝑂
𝑟−1 ) = 𝜎2(Xr−1

′ Xr−1)
−1 

𝐸(𝑒𝑟)   فإن = 0 

var(𝑒𝑟) = 𝜎𝑒𝑟
2 = σ𝟐(1 + xr

′(Xr−1
′ Xr−1)

−1xr) 
 ابلصيغة الرايضية التالية: حتسباعتاادا على التفسري السابق فإن البواقي التكرارية و 

𝑤𝑟 =
𝑒𝑟

√1 + x𝑟
′ (𝑋𝑟−1

′ 𝑋𝑟−1)−1𝑥𝑟

 

,𝑤𝑟~𝑁(0حسب فرضية االستقرار، فإن البواقي التكرارية تتوزع توزيع طبيعيو  𝜎2). 

 :CUSUM Testاختبار اجملموع الرتاكمي للبواقي -ب
 ،اختبار االستقرار اهليكلي للناوذج يف املدى الطويل CUSUM Testميمل اختبار اجملاوع الرتاكاي للبواقي 

يف أن "هيكل الناوذج طويل األجل اثبت خالل 1975سنة  Brown et alاليت اقرتحها  𝐻0ةوتتامل الفرضية العدمي
 .𝑤𝑟حساب السلسلة الرتاكاية للبواقي علىختبار هذا االيقوم ، و 1الزمن"

 𝑊𝑟 = ∑
𝑤𝑗

�̂�

𝑟
𝑗=𝑘+1        𝑟 = 𝑘 + 1, … . , 𝑁حيث        �̂�2 =

∑ (𝑤𝑟−�̅�)2𝑛
𝑟=𝑘+1

𝑁−𝑘−1
 

�̅�و    =
∑ 𝑤𝑟

𝑛
𝑟=𝑘+1

𝑁−𝑘
 

                                                           
1 Mounkala Evrard Ulrich, Dynamique de la vitesse de circulation de la monnaie dans la CEMAC, Working 

Paper N 06/15, Banques des Etats de l4Afrique Centrale, p. 11 
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 ية:دوم وجمال ثقة يعطى ابلصيغة التالعله متوسط حسايب م 𝑊𝑟حسب فرضية االستقرار فإنف
𝑝𝑟[−𝐶𝛼 ≤ 𝑊𝑟 ≤ 𝐶𝛼] = 1 − α 

𝐶𝛼حيث  = 𝑎(𝑁 − 𝐾)
1

2⁄ + 2𝑎(𝑟 − 𝐾)(𝑁 − 𝐾)
−1

2⁄ 
αمن أجللالختبار،  αترتبط بدرجة املخاطرة aاة وقي = ، 0.948، 1.143تعادل  aفإن  0.1   ,0.05   ,0.01

 على التوايل. 0.850
𝑊𝑟وألجل تسهيل قراءة نتائج االختبار املخصص لكل إحصائية = (𝑟 = 𝐾 + 1, … . . 𝑛)  منمل بيانيا السلسلة

𝑊𝑟ومنطقة المقة املعطاة يف اجملال[−𝐶𝛼, 𝐶𝛼]. 
𝑟ل   فان أج = 𝐾       ، 𝐶𝛼 = 𝑎(𝑁 − 𝑘)

1
𝑟  ومن أجل  ⁄2 = 𝑁   يكون𝐶𝛼 = 3𝑎(𝑁 − 𝐾)

1
2⁄ 

𝑟وميكن متميل منطقة المقة لالختبار من أجل = 𝐾 + 1, … . , 𝑁 − ابلربط بني القياتني والتاميل البياين املوايل  1
 يوضح ذلك.

 CUSUM Testاكاي للبواقياختبار اجملاوع الرت (: 39متميل بياين رقم  

 
               Source : Isabelle Cadoret et autres, op.cit, p. 61 

. إذا ظلت قياة CUSUMمن خالل الشكل يتبني أن املساحة بني اخلطني تعطي منطقة المقة لالختبار 
𝑊𝑟 تنتاي إىل هذا اجملال مهاا كانت قياة𝑟 = 𝐾 + 1, … . . 𝑁 االستقرار فرضية تقبل، كاا هو موضح يف الشكل ،

حدود المقة يف اتريخ زمين معني، نعترب انطالقا من هذا التاريخ أن هناك تغري وخلل وأن  𝑊𝑟 أما إذا تعدت قياة 
 .1معلاات الناوذج غري مستقرة

 CUSUMQ Testلبواقي ملربعات ااجملموع الرتاكمي  اختبار-ج
اختبار اجملاوع الرتاكاي  1975سنة  Brown et alى القصري اقرتح الختبار االستقرار الدوري للناوذج على املد

املتاملة يف االستقرارية  𝐻0، القائم على البواقي التكرارية وفق الفرضية العدميةCUSUMQ Testملربعات البواقي 
 .𝑆𝑟على التاميل البياين للسلسلةهذا االختبار ويقوم  ،2املقدر VECMالدورية للناوذج

                                                           
1 Isabelle Cadoret et autres, op.cit, p. 60-61 
2Mounkala Evrard Ulrich, op.cit, p. 11  
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𝑆𝑟 =
∑ 𝑤𝑗

2𝑟
𝑗=𝐾+1

∑ 𝑤𝑗
2𝑁

𝑗=𝐾+1

      𝑟 = 𝐾 + 1, … . . 𝑁 

 تتوزع توزيع بيطا لعأمل.𝑆𝑟كاا ميكن التوضيح أنه حسب فرضية االستقرار، 

𝐸(𝑆𝑟) =
𝑟 − 𝐾

𝑁 − 𝐾
 

الطرفني  حيث أننيا، املنطقة احلرجة لالختبار بيا ، ميكن متميلCUSUM Testممل اختبار اجملاوع الرتاكاي للبواقي 
 معطاة كاا يلي:
  𝐸(𝑆𝑟) ∓ 𝑐0و𝑐0  حسب حمددة عند مستوى معنويةKوN. 

 والتاميل البياين املوايل يوضح ذلك.

  CUSUMQ Testلبواقيربعات ااختبار اجملاوع الرتاكاي مل(: 40متميل بياين رقم 

 
Source : Isabelle Cadoret et autres, op.cit, p. 62 

𝑟فان أجل = 𝐾 القياةبـمنطقة قبول االختبار  تتحدد∓𝑐0ومن أجل𝑟 = 𝑁  1.بـــــــتتحدد ∓ 𝑐0 
𝐸(𝑆𝑟)يقع بني اخلطني 𝑆𝑟فإذا كان منحىن ∓ 𝑐0ن، تكون معلاات الناوذج املقدرة مستقرة وذلك مهاا يك 

𝑟 = 𝐾 + 1, … . 𝑁أما إذا تعدى املنحىن .𝑆𝑟 1خطني يف اتريخ حمدد، يكون الناوذج غري مستقرالطرفني املعطاة لل. 

 حتليل الصدمات ودوال االستجابة:-2-3
متمل إحدى الطرق اليت تساح ابلتعرف على السلوك احلركي للناوذج، من خالل توضيح أتثري صدمة  

حلالية واملستقبلية ا مبقدار احنراف معياري واحد ألحد املتغريات  أي صدمة للاتغريات العشوائية اهليكلية( على القيم
ملتغريات الناوذج، وذلك ألن املتغريات املستقرة واملتكاملة تكون يف حالة توازن يف فرتة زمنية معينة ووقوع أي صدمة 

طة عدم حدوث صدمات مث تعود املتغريات للتوازن شري ،يف إحدى املتغريات تؤثر على وضعية التوازن لفرتة زمنية معينة

                                                           
1 Isabelle Cadoret et autres, op.cit, p. 61-62 



  ازجاارريف على الطلب على النقود ير املايلر ..دراسة حتليلية وقياسية ألثر التح.........................الفصل الرابع
 

246 
 

، وإذا كان مقدار الصدمة احنراف معياري واحد فإن دالة االستجابة تقيس التأثري على القياة أخرى يف نفس الفرتة
 .1احلالية واملستقبلية لذلك املتغري واملتغريات األخرى

 املقدر التايل: وللتوضيح أنخذ الناوذج
(
𝑌1𝑡

𝑌2𝑡
) = (

∅̂1
0

∅̂2
0) + (

∅̂11
1 ∅̂11

2

∅̂21
1 ∅̂21

2
) (

𝑌1𝑡−1

𝑌2𝑡−1
) + (

𝜀1̂𝑡

𝜀2̂𝑡
) 

،  𝑌1𝑡+2مث على 𝑌1𝑡+1و𝑌1𝑡له نتيجة على يكون  1مبقدار  tخالل فرتة زمنية معينة   𝜀1̂𝑡يف  صدمة إذا حدثت
 كاا يلي:

 
t :(∆𝑌1𝑡يف الفرتة 

∆𝑌2𝑡
) = (1

0
) 

t+1 :(∆𝑌1𝑡+1يف الفرتة 
∆𝑌2𝑡+1

) = (
∅̂11

1 ∅̂11
2

∅̂21
1 ∅̂21

2
) (1

0
) 

 
t+2 :(∆𝑌1𝑡+2يف الفرتة 

∆𝑌2𝑡+2
) = (

∅̂11
1 ∅̂11

2

∅̂21
1 ∅̂21

2
) (∆𝑌1𝑡+1

∆𝑌2𝑡+1
) 

هنا أتخذ أبة حلساب املضاعفات الديناميكية املوجودة تتايز طريقة دوال االستجابو متمل هذه القيم دالة االستجابة. 
بعني االعتبار جماوع العالقات الديناميكية املوجودة، حبيث أهنا تبني رد فعل نظام املتغريات الداخلية على أثر حدوث 

 .2صدمة يف األخطاء

 حتليل التباين:-2-4
اي أتثري املتغريات االختبار الكيث يوضح يبني حتليل التباين أمهية املتغريات العشوائية يف الناوذج، ح 

، نتيجة لصدمة يف املتغري نفسه أو املتغريات (t)املستقلة على املتغري املعتاد، وحجم التغري يف املتغري يف الفرتة الزمنية 
األخرى. فهو ميمل إحدى الطرق لوصف السلوك احلركي للناوذج يتم فيه قياس أتثري الصدمات على متغريات 

ج عرب الزمن، وذلك بتقسيم تباين اخلطأ لكل متغري إىل عدة أجزاء كل منها خيص متغريا من متغريات الناوذج، الناوذ 
 . 3ومبعىن أخر أن تباين اخلطأ ملتغري يعزى للصدمات غري املتنبأ هبا لكل متغري من متغريات الناوذج خالل فرتة التنبؤ

 

                                                           
القتصادية واالدارية، جملة جامعة األنبار للعلوم ا ريات النقدية وحلقيقية يف التضخم،غاستخدام منهج حتليل التكامل املشرتك لبيان أثر املتنوال حماود محود،  1

 183، ص. 2011، 7العدد 4اجمللد 
 281، مرجع سبق ذكره، ص. شيخي حماد 2
 183. نوال حماود محود، مرجع سبق ذكره، ص 3
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 ير المالي على الطلب على النقود في الجزائرالمبحث الرابع: دراسة قياسية ألثر سياسة التحر 
شكلت دالة الطلب على النقود على مر العقود عنصرا هاما يف االقتصاد الكلي وحازت على اهتاام كبري 
من قبل السلطات النقدية، ابعتبارها لبنة أساسية يف حتقيق التوازن يف السوق النقدي ومن مث االستقرار واحلد من 

ة، كاا أهنا تعد دالة معقدة وسريعة التغري كوهنا تتحدد بسلوك الوحدات االقتصادية ونظرهتا االضطراابت النقدي
للنقود، هذا السلوك الواقع حتت أتثري كل التغريات احلاصلة يف احمليط االقتصادي واملايل على وجه اخلصوص. هلذا 

ود موضع الفحص ئر يضع دالة الطلب على النقفإن التحوالت والتطورات اليت أفرزهتا سياسة التحرير املايل يف اجلزا
، ودرجة استقرارها لوكهاسوالقياس، بغرض التعرف على التطورات اليت عرفتها هذه الدالة واملتغريات اليت تتحكم يف 

 .وذلك ابستخدام إحدى النااذج القياسية واملتامل يف منوذج تصحيح اخلطأ

 المطلب األول: تعيين النموذج 
ل حموذج من خالل حتديد هيكله الذي تقوم عليه الدراسة من املتغري التابع املعرب عن الظاهرة يتم تعيني النا

وتساح  لواقعاواملتغريات املستقلة اليت تفسرها، وطبيعة العالقة اليت تربطهم بصيغة رايضية مناسبة تقرهبا من الدراسة 
ذا إىل االعتااد على بعض الدراسات املقدمة يف هبفهاها، وهذا انطالقا من منطوق النظرية االقتصادية ابإلضافة 

 اجملال، ليتم بعدها تقدير العالقة واحلصول على منوذج يساح بوصف وفهم الظاهرة.

 هيكل النموذج وطبيعة العالقة:-1
 ة يف ظاهرة الطلباملعرب عن الظاهرة حمل الدراسو  الذي سيتم استخدامه املتغري التابع يتامل: املتغري التابع-1-1

والودائع 1Mلكتلة النقدية مبفهومها الواسع واليت تضم املتاحات النقدية والذي ميمل ا ،𝑀𝑑2مبعناه الواسع على النقود
 .ألجل

P
.ميمل املستوى العام لعأسعار : 

 املتغريات املفسرة -1-2

 اا خيص املتغري الذي ميكن استخدامه كاتغري مقياس حيدد الطلب: تعددت وجهات النظر فياملتغري املقياس -
 على النقود.

فلقد أكدت النظرية الكاية أن الطلب على النقود يتحدد ابلدخل النقدي املعرب عنه ابلناتج احمللي اإلمجايل  -
PIBويرتبط به بعالقة طردية.  

أن الطلب  ،التطورات الالحقة هلا اخلاصة بناوذج املخزون على يد بومولكل من النظرية الكينزية و كاا اعتربت    -
وبعالقة  ryاحلقيقي على النقود لغرض املعامالت يتحدد ابلدخل احلقيقي كاتغري قياسي والذي يرمز له ابلرمز

 طردية.
                                                           

  1989املستوى العام لعأسعار الذي سيتم استخدامه هو على أساس سنة أساس  
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يقي على النقود هو احملدد الرئيسي للطلب احلق اعتربت النظرية النقدية املعاصرة أن الدخل الدائم احلقيقييف حني  -
 ويرتبط به بعالقة طردية.

ت الكمري من الدراسات االقتصادية جناحه يف العديد من التقديرات لكل من االقتصادايت النامية واملتقدمة تكاا أثب
   . 1على السواء

بني  تعددت وجهات النظر، فقد ا ابلرمزواليت نرمز هلأما فياا خيص املرونة الدخلية للطلب احلقيقي على النقود 
تعادل  بيناا فريدمان توقع على أن تكون 0.5أهنا تعادل  Baumolحيث اعترب بومول الباحمني واالقتصاديني، 

σأكرب من الواحد أي تكونميكن أن  كاا،  2الواحد > 1. 
 وميكن أن منيز حالتني فياا خيص درجة املرونة:

  دية ابلنسبة إذا كانت مرونة الطلب احلقيقي على األرصدة النقواملتعلقة فياا اليت ميكن متييزها و األوىل: احلالة
 ازدايد األرصدةيؤدي إىل  %1واليت تعين أن ازدايد الدخل احلقيقي بنسبة  ،للدخل احلقيقي أقل من الواحد

 م.ام أرصدة الوفورات يف احلجاستخد وتدل على ية لدى اجلاهور بنسبة مئوية أقل،النقدية احلقيق
  احلالة المانية: وتتامل يف أن تكون رغبة األفراد يف حيازة أرصدة سائلة والقدرة على ذلك تزداد أبكمر مما

 يتناسب مع الدخل عندها يكون النقد سلعة كاالية.

 قياسي يفسر الطلب احلقيقي على النقود كاتغريryالدخل احلقيقي دراستنا سيتم استخدامعلى مستوى  نهاوعليه ف
 والذي سيكون وفق الصيغة الرايضية التالية:

 .𝑃املستوى العام لعأسعار /𝑃𝐼𝐵الدخل احلقيقي = الناتج احمللي اإلمجايل اخلام 
دة زاي حيث كلاا ارتفع هذا األخري كلاا أدى ذلك إىل ،ويرتبط الطلب على النقود ابلدخل احلقيقي بعالقة طردية

 .الطلب على النقود
لقاء صل عليه الفرد العائد الذي حي ، أيتكلفة الفرصة البديلةويتامل يف متغري : التحرير املايل الداخليمتغري  -
تحرير املايل الداخلي املعرب عن التامل املتغري ييازة أصل من األصول ميمل بديال على االحتفاظ ابلنقود السائلة، و ح

  يف:
 سعر الفاردة : 
 Tobinوتوبن  Baumolالالحقة هلا على يد كل من بومول النظرايت النظرية الكينزية و  يث أكدت خبصوصهح

راد يف حيازة األرصدة تؤثر على سلوك األفاليت يعد من متغريات تكلفة الفرصة البديلة ه أن والنظرية النقدية املعاصرة
لتحقيق العوائد  ول ماليةأصائدة كلاا اندفع األفراد حليازة النقدية احلقيقية بعالقة عكسية، حبيث كلاا ارتفع سعر الف

 مقابل التنازل عن السيولة.
                                                           

  49حماود محيدات، مرجع سبق ذكره، ص. 1 
2 Mesmin Koulet Vickot, Analyse de demande de monnaie de la CEMAC, N°2, Banque des Etats de l’Afrique 

centrale, Note d’Etudes et de recherche, Novembre, 2002, p. 4 
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ياسة فقد ظلت أسعار الفائدة االمسية اثبتة ومنخفضة لفرتة زمنية طويلة يف ظل س ياجلزائر االقتصاد أما على مستوى 
ة، مما قلل من ا احلقيقية قياا سالبالتخطيط املركزي، ومع ارتفاع معدالت التضخم خالل تلك الفرتة سجلت قياه

ق سياسة التحرير تؤثر على الطلب على النقود، غري أن بعد تطبي كاقياس يعتد به لتكلفة الفرصة البديلةصالحيتها  
املايل يف ظل اإلصالحات املالية فقد عرفت أسعار الفائدة يف اجلزائر ارتفاعا وقياا حقيقية موجبة، مما قد جيعلها 

ت االقتصادية على التنازل على السيولة وحيازة األصول املالية املدرة للعوائد، أي تصبح تؤثر يف الطلب حتفز الوحدا
 على النقود بعالقة عكسية يف اجلزائر. 

حماولني االستطالع فياا إذا ، rسعر الفائدة على الودائع ألجل ونرمز له ابلرمزيف دراستنا  هلذا سوف نستخدم
  .لى النقود يف اجلزائر ومقدار ذلكرر مقياس للتكلفة البديلة أم ال للطلب عأصبح سعر الفائدة احمل

ر على املتغري الذي يعرب عن التحرير املايل اخلارجي ويؤثويقصد بذلك إدراج : متغري التحرير املايل اخلارجي -
  :تامل يفيوالذي الطلب على النقود 

 سعر الصرف: 
ى سلوك والذي ميكن أن ميارس أتثريا عل ،لطلب على النقودا يف دالةمستقل سنقوم إبدراج سعر الصرف كاتغري 

الوحدات االقتصادية يف حيازهتا لعأرصدة النقدية، وهذا ابالستناد على بعض األعاال املقدمة يف هذا اجملال لكل 
حيث اعترب هؤالء ، Arang Nadiriو  1963سنة  Mudellوأعاال  1985سنة  MacKinnon و Amblerمن 
حمني أن سعر الصرف ميكن أن يتسبب يف عدم استقرارية دالة الطلب على النقود وهذا من خالل أتثري سوق البا

تشكيلة حمفظة أصوهلا وهذا إبحالل العالة احمللية أبصول  الصرف على العالة احمللية، إذ تتغري تفضيالت األفراد يف
 أجنبية.

 1990املقدمة حول الطلب على النقود عام  Pourkey darianو  Bahmani – Oskooeeأما من خالل أعاال 
فقد اعترب أن العالقة بني الطلب على النقود وسعر الصرف هي عالقة عكسية، حيث كلاا توقع األفراد ختفيض يف 

 . 1إىل تغيري حافظة أصوهلم ابلتنازل عن العالة احمللية وحيازة األصول األجنبية واالعالة احمللية كلاا توجه
 خاصة وأن سعر الصرف يف اجلزائر عرف ثباات ورقابة منيكون حمل االختبار على مستوى هذه الدراسة، وهذا ما س

طرف السلطات املركزية ومل يكن قابل للتحويل خالل فرتة التخطيط املركزي، مما دل على أنه مل يكن له أتثري يف 
صرف خالل فرتة ملايل واملرفوقة بتحرير سعر الالطلب على النقود يف اجلزائر، غري أنه بعد تبين سياسة االنفتاح ا

االنتقال إىل نظام اقتصاد السوق، والذي اختذت مبوجبه الدولة عدة إجراءات يف هذا الشأن، لعل أبرزها إنشاء سوق 
الصرف األجنيب بني البنوك واملؤسسات املالية تساح من خالله ببيع وشراء العاالت األجنبية مقابل العالة احمللية،  

، ومبوجب هذا التحرير أصبح سعر الصرف من املاكن أن يكون 1996اا مت تبين نظام الصرف التعومي املدار سنة ك
رتفاع ال ذلكو له أثر يف الطلب على النقود يف اجلزائر، حيث كلاا ارتفع سعر الصرف ينخفض الطلب على النقود 

                                                           
économie ’, Département dEtude sur la Stabilité de la Demande de Monnaie en SuisseRoger Guerra, 1

politique, Genève, suisse, juin 2000, p. 6 
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د هذه الدراسة إبدراج سعر الصرف كاتغري حمدالطلب على األصول األجنبية، وهذا ما سيكون حمل االختبار يف 
سعر صرف  نأ املايل، مع العلمواالنفتاح بعالقة عكسية يف ظل سياسة التحرر و للطلب على النقود يف اجلزائر 

ابلدوالر األمريكي الرتباط املديونية اخلارجية من الصادرات والواردات ابلدوالر األمريكي، ونرمز لسعر يرتبط الدينار 
 .tchعلى مستوى هذه الدراسة ابلرمز الصرف

 : التطور املايلمتغري  -
يتفق معظم الباحمني االقتصاديني أن التطور املايل شرط أساسي لدفع عجلة التناية االقتصادية، وتعترب من بني 

اليت أبرزت أمهية التطور  (Show 1973)و  (Mackinnon 1973)الدراسات الرائدة يف هذا اجملال هي دراسة كال من 
تكنولوجية يف النظام زيدا من التحسينات الامل ، أي أناملايل يف الناو االقتصادي وابلتايل أمهيته يف الطلب على النقود

بعض الدراسات  ىلإ، كذلك ابالستناد تؤثر يف سلوك الطلب على النقود املصريف واألعاال املصرفية االلكرتونية
لمانية أعاال خالد عبد الرمحن البسام واليت كانت حول أتثري التطور املايل وأزمة اخلليج ا جملال، منهاالتطبيقية يف هذا ا

 . يف املالكة العربية السعودية (2005 – 1975 على الطلب على النقود خالل الفرتة 
يعرب على تطور القطاع  والذييف الناوذج كاتغري مؤثر يف الطلب على النقود،  التطور املايلإبدراج متغري  هلذا سنقوم

نفتاح وما الحظناه من حتسن للوساطة املالية يف اجلزائر بعد تطبيق سياسة اال املايل الناتج عن سياسة التحرير املايل
طاع اخلاص واالنفتاح على القمن خالل ارتفاع عدد البنوك واملؤسسات املالية  ،ورفع القيود على القطاع البنكي

كذلك  ،%70تفاع حجم الودائع بنوعيها من امجايل الكتلة النقدية أين أصبحت متمل ما يقارب واألجنيب، كذلك ار 
ريف وازدايد الطلب والتعامل ابلبطاقة االئتاانية، مما يوحي بتحسن الوعي املصتسقيف وتوجيه القروض سياسة اء غإل

 .interfيرمز له ابلرمز و  نقود بعالقة طرديةابلطلب على ال التطور املايلحيث يرتبط متغري ، لدى األفراد يف اجلزائر
 ومما سبق ميكن التعبري عن العالقة السابقة رايضيا كاا يلي: 

𝑀𝑑2 → 𝑓(𝑌𝑟 , 𝑟, 𝑡𝑐ℎ, 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓) 

 للظاهرة الصياغة الرايضية - 2
ل سياسة التحرير املايل ظ وتتامل الصيغة الرايضية اليت سوف نستخدمها يف تقدير الطلب على النقود يف اجلزائر يف

سعر  ستمناءابمن الدخل احلقيقي وسعر الصرف اخلطية، وذلك إبدخال اللوغاريتم لكل يف الصيغة اللوغاريتاية 
 :وتركهم على الشكل اخلطي كاا يلي الفائدة والوساطة املالية

 
𝑙𝑀𝑑2 = l𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑌𝑟 + 𝛽2𝑟 + 𝛽3𝑙𝑡𝑐ℎ + 𝛽4𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓 + 𝑙𝑈𝑖 

 حيث:
0lB.متمل احلد المابت : 

𝛽1متمل مرونة الطلب على النقود ابلنسبة للدخل احلقيقي :𝑌𝑟. 
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𝛽2متمل مرونة الطلب على النقود ابلنسبة لسعر الفائدة :𝑟. 
𝛽3 : لسعر الصرفمتمل مرونة الطلب على النقود ابلنسبة𝑡𝑐ℎ. 
𝛽4 للتطور املايلب على النقود ابلنسبة مرونة الطل: متمل𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓. 

  السالسل الزمنية )اختبار جذر الوحدة(استقرارية  اختبارالمطلب الثاني: 
يؤدي تقديرها إىل فخباصية عدم االستقرار، الكلية للاتغريات االقتصادية الزمنية تتصف معظم السالسل  

وية بني هذه عالقة معن يؤدي إىل تشكيل اتغرياتوجود اجتاه عام يف السالسل الزمنية لل انتج عناحندار زائف 
كارتفاع مضللة   يتم احلصول على نتائجكاا   املتغريات حىت ولوكان االجتاه العام هو الشيء الوحيد املشرتك بينهاا،

التحليل اسيا  يف أس ستقرار السالسل الزمنية شرطاا، لذلك يعترب هاليت تكون اعلى مما هي علي t)أو قياة   2Rقياة
ودالة  Graphical analysis طريقة الرسم:  منها طرقعدة فحص درجة استقرارها ابستخدام  ، حيث يتموالتنبؤ

 Unit جذر الوحدة اختباروأخريا   Autocorrelation function (ACF) and Correlogram الذايت االرتباط

Root Test املوسع، فولر -دكي اختباردعى االوىل ت ،الذي ميكن أجرائه بعدة طرق Augmented Dickey 

Fuller (ADF) test  بريون سفيليبـ اختباروالمانية تدعى Phillips Perron (PP) test ، اما الطريقة المالمة فتدعى
  KPSS.  اختبار

وحتديد ية ل الزمنمن أهم االختبارات املستخدمة واكمرها شيوعا الختبار استقرارية السالس ADFويعترب اختبار      
، حيث تتحدد درجة التكامل حسب درجة استقرارية السلسلة، فإذا كانت السلسلة مستقرة يف الفرق درجة تكاملها

𝐼األول يقال أهنا متكاملة من الدرجة األوىل → ، وإذا كانت مستقرة يف الفرق الماين يقال أهنا متكاملة من (1)
𝐼الدرجة المانية →  لسالسل الزمنية غري مستقرة ومتكاملة من الدرجة األوىل.ويف الغالب تكون ا (2)

 ابلنسبة للاتغريات اخلاصة بناوذج الدراسة كاا هوكانت نتائج اختبار االستقرارية  Eviews 8وابستعاال برانمج 
 مبني يف اجلداول التالية:

 متثل الطلب على النقود ابملفهوم الواسع :𝑳𝑴𝒅𝟐السلسة األوىل-1
 Augmented Dickey Fullerنستعال اختبار اجلذر األحادي لـــ  𝐿𝑀𝑑2تقرارية السلسةلدراسة اس

(ADF) test فنقوم بتحديد درجة التأخري ،p فكانت ،p=1  للاعيارين عند أدىن قياةAKAIKE وSCHWARZ 
 فولر موضحة يف اجلدول التايل:-ونتائج اختبار ديكي
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 𝑳𝑴𝒅𝟐فولر للسلسلة -نتائج اختبار ديكي (:36جدول رقم 

 

 5عند مستوى معنوية%. 
 (03و  (02( و 01نتائج مستخرجة من املالحق  : املصدر

اجلدولية  قيم  𝑡𝑡𝑎𝑏احملسوبة مع ̂∅𝑡أنه عند مقارنة يف اجلدولمن خالل النتائج املقدمة نالحظ 
Mackinnon جند أن ، %5( عند مستوى املعنوية𝑡𝑡𝑎𝑏 > 𝑡∅̂أما الناوذج المالث يف الناوذج األول والماين ،

̂∅𝑡فإن = على مستوى النااذج المالث غري مستقرة  𝐿𝑀𝑑2أن السلسلة، مما يعين أي أهنا أتخذ قياة موجبة 4.75
 وحتتوي على جذر الوحدة.

عند ليست هلا معنوية إحصائية  𝐿𝑀𝑑2يف السلسلة العام همركبة االجتاناوذج األول أن كاا يتبني كذلك يف ال
 ، وعليه نقبل الفرضية العدمية على عدم وجود مركبة االجتاه العام.5.58% ابحتاال %5مستوى معنوية 

سلسلة  عند املستوى𝑳𝑴𝒅𝟐سلسلة  الناوذج
𝑫𝑳𝑴𝒅𝟐عند  

 الفرق األول    
 
 
 

 النموذج األول

 𝑡مركبة االجتاه العاممعامل 
Prob 

0.06 
0.0558 

0.004- 
0.3017 

 (c)المابت معامل 
Prob 

2.58 
0.028 

0.23 
0.0069 

 -2.17 (̂∅𝑡)لجذر األحادي ل𝑡اإلحصائية 
5.33- 

 -𝑡𝑡𝑎𝑏 3.6اجلدولية 𝑡اإلحصائية 
3.61- 

 
 

 النموذج الثاين

 (c)المابت 
Prob 

0.39 
0.0536 

0.16 
3.71 

 (̂∅𝑡)لجذر األحادي لtاإلحصائية 
1.28- 5.22- 

 𝑡𝑡𝑎𝑏اجلدولية 𝑡اإلحصائية 
2.98- 2.99- 

 
 النموذج الثالث

 (̂∅𝑡)ألحادي اللجذر tاإلحصائية 
4.75 

 
2.95- 

 𝑡𝑡𝑎𝑏اجلدولية 𝑡اإلحصائية 
1.955- 1.955- 
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 %5توى معنويةعند مسئية يف الناوذج الماين بعد إزالة االجتاه العام جند أنه ليست له معنوية إحصاأما المابت 
سريورة  𝐿𝑀𝑑2أن السلسلة ال حتتوي على المابت، ومنه تكون السلسلة الزمنية مما يدل على ،%5.36ابحتاال 
 ، ومن أجل استقراريتها أنخذ الفرق األول.DSمن نوع  عشوائية

احملسوبة  ̂∅𝑡جلذر األحادي، ومبقارنةوفياا يتعلق اب املتحصل عليها من الفرق األول، 𝐷𝐿𝑀𝑑2أما ابلنسبة للسلسة
̂∅𝑡، يتضح أن %5( عند مستوى املعنوية Mackinnonاجلدولية  قيم  𝑡𝑡𝑎𝑏مع > 𝑡𝑡𝑎𝑏 ،ابلنسبة للنااذج المالث

 مستقرة. 𝐷𝐿𝑀𝑑2أن السلسلةمما يعين نرفض الفرضية العدمية ونقبل الفرضية البديلة على 
 متكاملة من الدرجة األوىل وهذا لكوهنا مستقرة يف الفرق األول.𝐿𝑀𝑑2أي أن السلسلة

 مستقرة. 𝐷𝐿𝑀𝑑2غري مستقرة والسلسلة𝐿𝑀𝑑2وميكن مالحظة ذلك من الشكل املوايل الذي يبني أن السلسلة
 .𝐷𝐿𝑀𝑑2و 𝐿𝑀𝑑2تطور (:41شكل رقم 

 

 

 

 

 Eviews: مستخرج من برانمج املصدر

 : ميثل الدخل احلقيقي𝑳𝒀𝒓السلسلة الثانية-2
 Augmented Dickey Fuller (ADF)نستعال اختبار اجلذر األحادي لـــ  𝐿𝑌𝑟لدراسة استقرارية السلسة

test وذلك بتحديد درجة التأخري ،p فكانت ،p=1  للاعيارين عند أدىن قياةAKAIKE وSCHWARZ  ونتائج
 التايل: االختبار مبينة يف اجلدول
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 𝑳𝒀𝒓فولر للسلسلة  -نتائج اختبار ديكي (:37جدول رقم 
 𝑫𝑳𝒀𝒓سلسلة  𝑳𝒀𝒓سلسلة  الناوذج

 
 
 

 النموذج األول

 tمعامل مركبة االجتاه العام
Prob 

0.01 
0.1258 

0.0009 
0.33 

 (c)المابت معامل 
Prob 

2.07 
0.098 

0.03 
0.69 

 (̂∅𝑡)حادي لجذر األل𝑡اإلحصائية 
1.68- 4.28- 

 𝑡𝑡𝑎𝑏اجلـــدولية 𝑡اإلحصــــــــــائية 
3.6- 3.61- 

 
 

 النموذج الثاين

 (c)المابت  معامل
Prob 

0.23 
0.69 

0.04 
1.89 

 (̂∅𝑡)لجذر األحادي ل𝑡اإلحصائية 
0.54 - 4.36- 

 𝑡𝑡𝑎𝑏اجلدولية 𝑡اإلحصائية 
2.98- 2.99- 

 
 الثالث النموذج

 (̂∅𝑡)لجذر األحادي ل𝑡اإلحصائية 
2.77 3.76- 

 𝑡𝑡𝑎𝑏اجلدولية 𝑡اإلحصائية 
1.95- 1.95- 

  5عند مستوى معنوية%. 
 (06( و 05( و 04: نتائج مستخرجة من املالحق  املصدر

( Mackinnonاجلدولية  قيم  𝑡𝑡𝑎𝑏احملسوبة مع ̂∅𝑡وعند مقارنةيف اجلدول يتضح من خالل النتائج املعروضة 
𝑡𝑡𝑎𝑏جند أن %5عند مستوى املعنوية  > 𝑡∅̂ ابلنسبة للناوذج األول والماين، أما الناوذج المالث فإن𝑡∅̂ = 2.77 

أن و ، مالثيف النااذج ال نقبل الفرضية العدمية على عدم استقرارية السلسلة مما يعينأي أخذت قياة موجبة، 
 حتتوي على جذر الوحدة. 𝐿𝑌𝑟السلسلة

عند إحصائية ليست هلا معنوية  𝐿𝑌𝑟لسلسلةالناوذج األول ليف  العام هملركبة االجتا tاإلحصائية كاا نالحظ أن 
، وعليه نقبل الفرضية العدمية على عدم  %12.58ألن احتاال وجودها يف الناوذج يعادل  ،%5معنوية  مستوى

 .يف الناوذج وجود مركبة االجتاه العام
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     ند مستوى معنويةع، ائيةليس له معنوية إحصكذلك تبني أن المابت  يف الناوذج الماين وبعد إزالة االجتاه العام 

سريورة عشوائية 𝐿𝑌𝑟وعليه تكون السلسلة ، %69 وذلك ملعنوية الفرضية العدمية القائلة بعدم وجود المابت بــــ5%
 ، وجلعلها مستقرة أنخذ الفرق األول. DS نوع بدون اجتاه عام واثبت فهي من

اجلدولية 𝑡𝑡𝑎𝑏احملسوبة ابلقياة املطلقة أكرب من قياة ̂∅𝑡قياة  نالحظ أن، 𝐷𝐿𝑌𝑟السلسة وأبخذ الفرق األول جند
𝑡𝑡𝑎𝑏أن  أي، %5( عند مستوى املعنوية Mackinnonابلقياة املطلقة  قيم  < 𝑡∅̂ااذج المالث، وهذا ابلنسبة للن
 مستقرة يف الفرق األول، مما يعين أهنا متكاملة من الدرجة األوىل. 𝐷𝐿𝑌𝑟ما يعين أن السلسلة

 مستقرة. 𝐷𝐿𝑌𝑟غري مستقرة والسلسلة𝐿𝑌𝑟والشكل املوايل يبني أن السلسلة

 .𝐷𝐿𝑌𝑟و 𝐿𝑌𝑟(: تطور42شكل رقم 

 

 
 
 
 

 Eviewsن برانمج : مستخرج ماملصدر   

 سعر الصرفميثل : 𝑳𝑻𝒄𝒉الثالثةالسلسلة -3
 Augmentedاختبار اجلذر األحادي لـــ ابستعاال  𝑳𝑻𝒄𝒉السلسلةبنفس الطريقة نقوم بدراسة استقرارية 

Dickey Fuller (ADF) test وذلك بتحديد درجة التأخري ،p،   3 كانتواليت p=  للاعيارين عند أدىن قياة
AKAIKE  وSCHWARZ فولر موضحة يف اجلدول التايل:-ونتائج اختبار ديكي 
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  𝐋𝐓𝐜𝐡فولر للسلسلة -نتائج اختبار ديكي (:38جدول رقم 

 𝐃𝐋𝐓𝐜𝐡سلسلة  𝐋𝐓𝐜𝐡سلسلة  الناوذج
 
 
 

 النموذج األول

 tمركبة االجتاه العام معامل 
prob 

0.005 
0.22 

0.004- 
0.3 

 (c)المابت  معامل
prob 

1.22 
00 

0.11 
0.11 

 -5.16- 5.06 (̂∅𝑡)للجذر األحادي 𝑡اإلحصائية 
 - 𝑡𝑡𝑎𝑏 3.6- 3.61اجلدولية𝑡اإلحصائية 

 
 

 النموذج الثاين

 (c)المابت معامل 
prob 

1.073 
00 

0.044 
0.08 

 -6.48- 5.57 (̂∅𝑡)للجذر األحادي 𝑡اإلحصائية 
 -𝑡𝑡𝑎𝑏 2.98- 2.99اجلدولية 𝑡اإلحصائية 

 -1.57 5.13 (̂∅𝑡)للجذر األحادي 𝑡اإلحصائية  النموذج الثالث
 -𝑡𝑡𝑎𝑏 1.95- 1.95اجلدولية 𝑡اإلحصائية 

  5عند مستوى معنوية% 
 (09( و 08( و 07: نتائج مستخرجة من املالحق  املصدر

اجلدولية  𝑡𝑡𝑎𝑏احملسوبة مع ̂∅𝑡عند مقارنةو  حاديابلنسبة للجذر األأنه  ،نالحظ من خالل النتائج املقدمة
𝑡𝑡𝑎𝑏أن  جند، %5( عند مستوى املعنوية Mackinnon قيم  < 𝑡∅̂ وهذا يعين ، ايناألول والمابلنسبة للناوذج

 فنجدلث ج الماالناوذ  يفأما السلسلة يف الناوذجني مستقرة، أن ة على ينقبل الفرضية البديلة ونرفض الفرضية العدم
̂∅𝑡أن = ، مما يعين نقبل الفرضية العدمية على أن السلسلة أخذت قياة موجبةاحملسوبة  tأن اإلحصائية  أي 1.57

 غري مستقرة.حتتوي على جذر الوحدة و  LTch السلسلةغري مستقرة يف الناوذج المالث، ومنه نستنتج أن 
 أن جند اجلدولية 𝑡𝑡𝑎𝑏احملسوبة مع ̂∅𝑡مقارنةوعند  DLTchالسلسلةوأبخذ الفرق األول حنصل على 

 𝑡𝑡𝑎𝑏 < 𝑡∅̂  ةالسلسلأن و يف النااذج المالث، ومنه نرفض الفرضية العدمية ونقبل الفرضية البديلةDLTch  أصبحت
 مستقرة.

 .𝐿𝑇𝑐ℎ~𝐼(1)وىلاألمستقرة يف الفرق األول وابلتايل متكاملة من الدرجة  LTchالسلسلةومما سبق نستخلص أن 
 .السلسلة ستقراريةاوالشكل املوايل يبني 
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 DLTchو LTch (: تطور43شكل رقم 

 
 
 
 
 
 

 Eviews: مستخرج من برانمج املصدر

 ميثل سعر الفاردة: r السلسلة الرابعة-4
 Augmented Dickeyوذلك ابستخدام اختبار اجلذر األحادي لـــ  𝑟 نقوم بدراسة استقرارية السلسة

Fuller (ADF) test بتحديد درجة التأخري ،p فكانت ،p=1  للاعيارين عند أدىن قياةAKAIKE 
 االختبار مبينة يف اجلدول التايل:ونتائج  SCHWARZو

 rفولر للسلسلة -نتائج اختبار ديكي (:39جدول رقم 

 Drسلسلة  rسلسلة  الناوذج
 
 
 

 النموذج األول

 𝑡مركبة االجتاه العام معامل 
Prob                 

0.080- 
0.2960- 

0.027 
0.49 

 (c)المابت معامل 
Prob 

3.24 
0.22 

0.8- 
0.95- 

 -1.53- 5.22 (̂∅𝑡)للجذر األحادي 𝑡اإلحصائية 
 - 𝑡𝑡𝑎𝑏 3.60- 3.61 اجلدولية𝑡إلحصائية ا

 
 

 النموذج الثاين

 (c)المابت 
Prob 

0.71 
0.4878 

0.43- 
1.14- 

 -1.12 - 5.3 (̂∅𝑡)للجذر األحادي 𝑡ة اإلحصائي
 -𝑡𝑡𝑎𝑏 2.98- 2.99اجلدولية 𝑡إلحصائية ا

 -1.34- 5.14 (̂∅𝑡)للجذر األحادي 𝑡اإلحصائية  النموذج الثالث
 -𝑡𝑡𝑎𝑏 1.955- 1.955اجلدولية 𝑡إلحصائية ا

  5عند مستوى معنوية% 
 (12( و 11( و 10ق  : نتائج مستخرجة من املالحاملصدر
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( عند Mackinnonاجلدولية  قيم  𝑡𝑡𝑎𝑏احملسوبة مع ̂∅𝑡عند مقارنةنالحظ من خالل نتائج اجلدول أنه 
𝑡𝑡𝑎𝑏أن  جند، %5مستوى املعنوية  > 𝑡∅̂ فرضية نقبل الفرضية العدمية ونرفض الا يعين مم ،للنااذج المالثابلنسبة
 مستقرة. الوحدة وغريحتتوي على جذر  rةالسلسل البديلة على أن

ث نالحظ غري مستقرة يف النااذج المالث حندد نوع السريورة، حي والتوصل إىل أن السلسلةوبعد اختبار االستقرارية 
أي نقبل فرضية عدم وجود االجتاه العام ، 5%عدم معنوية مركبة االجتاه العام يف الناوذج األول عند مستوى معنوية 

، وبعد إزالة االجتاه العام نالحظ عدم معنوية المابت يف الناوذج الماين ابحتاال %29.6ذج ابحتاال يف الناو 
 . DSسريورة من نوع  rتكون السلسلة ومنه ، 48.78%

𝑡𝑡𝑎𝑏جند أن، Drوعند أخذ الفرق األول جند السلسلة  < 𝑡∅̂ ومنه نقبل الفرضية البديلة يف النااذج المالث ،
وابلتايل فهي متكاملة من الدرجة  أصبحت مستقرة يف الفرق األول Drالسلسلة لفرضية العدمية على أن فض ار ون

 .𝑟~𝐼(1)األوىل أي
 والشكل البياين املوايل يوضح ذلك. 

 Dr  و   rتطور (:44شكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 

 Eviews: مستخرج من برانمج املصدر

 التطور املايلمتثل : interf اخلامسةالسلسلة -5
، نقوم بدراسة استقرارية Augmented Dickey Fuller (ADF) testاجلذر األحادي لـــ ابستخدام اختبار 

 .SCHWARZو AKAIKEللاعيارين عند أدىن قياة  p=1، حيث pالسلسلة وذلك بتحديد درجة التأخري 
 والنتائج موضحة يف اجلدول املوايل:
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 interfسلسلة فولر لل-(: نتائج اختبار ديكي40جدول رقم 

 Dinterfسلسلة  interfسلسلة  الناوذج
 
 
 

 النموذج األول

 tمركبة االجتاه العام معامل 
Prob 

0.93 
0.0021 

0.13 
0.55 

 (c)المابت  معامل
Prob 

21.16 
 0.0094 

0.44- 
0.12- 

 -3.44 - 4.71 (̂∅𝑡)للجذر األحادي 𝑡اإلحصائية 
 -𝑡𝑡𝑎𝑏 3.6- 3.61اجلدولية 𝑡إلحصائية ا

 
 

 النموذج الثاين

 (c)المابت معامل 
Prob 

9.49 
0.2526 

1.35- 
0.83- 

 -1.09 - 4.79 (̂∅𝑡)للجذر األحادي 𝑡اإلحصائية 
 -𝑡𝑡𝑎𝑏 2.98- 2.99اجلدولية 𝑡إلحصائية ا

 -0.25 4.77 (̂∅𝑡)للجذر األحادي 𝑡اإلحصائية  النموذج الثالث
 -𝑡𝑡𝑎𝑏 1.955- 1.955اجلدولية 𝑡إلحصائية ا

   5عند مستوى معنوية% 
 (15( و 14( و 13: نتائج مستخرجة من املالحق  املصدر

𝑡𝑡𝑎𝑏نالحظ من خالل النتائج املقدمة أن  > 𝑡∅̂ الناوذج األول والماين أما يف الناوذج المالث فقد يف
̂∅𝑡أي للجذر األحادي بقياة موجبة  tاإلحصائية  ظهرت = ، مما يعين نقبل الفرضية العدمية ونرفض 0.25

حتتوي على جذر  interfغري مستقرة يف النااذج المالث، وابلتايل السلسلة  interfالفرضية البديلة على أن السلسلة 
يف  %5عند مستوى معنوية  %0.21ابحتاال هلا معنوية إحصائية االجتاه العام  وحدة، كاا نالحظ أن مركبة

لعام يف السلسلة،  د مركبة االجتاه، مما يعين نرفض الفرضية العدمية ونقبل الفرضية البديلة على وجو لناوذج األولا
، مما يعين نقبل %5هلذا األخري أقل من القياة احلرجة عند مستوى معنوية  tأما المابت فنالحظ أن اإلحصائية 

 .TSمن نوع  interfمنه السريورة دم وجود المابت يف السلسلة، و ع الفرضية العدمية على
طريقة الحندار باابستخدام ، ويف هذا الصدد توجد عدة طرق إبزالة االجتاه العام وجلعل هذه السلسلة مستقرة نقوم

أو طريقة الفروق، نستخدم يف هذه حلالة طريقة الفروق ابعتبارها األفضل يف جعل السلسلة  املربعات الصغرى
 .مستقرة

𝑡𝑡𝑎𝑏ول نالحظ أن وأبخذ الفرق األ < 𝑡∅̂ يف النااذج المالث، مما يعين نرفض الفرضية العدمية ونقبل الفرضية
 البديلة على أن السلسلة أصبحت مستقرة.
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  والشكل البياين يوضح ذلك.
 Dinterfو interf(: تطور 45)شكل رقم

 
 
 
 
 
 
 

 Eviews: مستخرج من برانمج املصدر

 الدرجة األوىل. ة أينفس الدرج مستقرة يف الفرق األول وابلتايل فهي متكاملة من تغرياتاملأن كل  يتضحومما سبق 
ملا له من قوة يف اختبار  Phillps Perronكاا سنقوم ابختبار استقرارية السالسل ابستخدام اختبار فيليبس بريون 

 ، ال سياا عندما يكون حجم العينة صغري. سكون السالسل
 صة يف اجلدول التايل:ونتائج االختبار ملخ

 Phillips Perron(: اختبار استقرارية السالسل ابستخدام 41جدول رقم 

يف النااذج المالث: اثبت  (Mackinnon:1996) لـــ  (adj-statistic)حسب قيم %5ااجلدولية عند مستوى معنوية  tقياة اإلحصائية  قدرت
 على التوايل. (-1.95)، (-2.98)، (-3.6)واجتاه، اثبت فقط، بدون اثبت واجتاه على التوايل: 

على ضوء النتائج املوضحة يف اجلدول نالحظ أن السالسل الزمنية اخلاصة ابلطلب على النقود والدخل احلقيقي 
ابلتايل فهي و  غري مستقرة يف املستوى، بيناا مستقرة يف الفرق األول والتطور املايلوسعر الفائدة وسعر الصرف 

  .ADFوهذا ما يؤكد النتائج املتوصل إليها ابستخدام اختبار  متكاملة من الدرجة األوىل
 

 
 الفرق األول   املستوى املتغريات 

 بدون اثبت واجتاه اثبت فقط اجتاه واثبت بدون اثبت واجتاه اثبت فقط اجتاه واثبت
𝑳𝑴𝑫𝟐 2.08- 3.51- 5.56 10.69- 5.64- 2.84- 

𝑳𝒀𝒓 1.76- 0.55- 2.78 4.28- 4.36- 3.79- 

𝒓 1.69- 1.16- 1.33- 5.21- 5.28- 5.14- 
𝑳𝑻𝒄𝒉 5.69- 9.7- 1.67 4.95- 5.35- 4.94- 

𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒇 3.54- 0.96- 0.57 7.13- 6.74- 5.18- 
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         لدالة الطلب على النقود في ظل  تصحيح الخطأ وتقدير نموذج : اختبار التكامل المشتركلثالمطلب الثا
 لتحرير المالي في الجزائر سياسة ا

  .ملتغريات الدراسة ملشرتكاحناول على مستوى هذا املطلب اجراء اختبار التكامل  

  التكامل املشرتك اختبار-1
فروقها االوىل،  مستقرة يفو غري مستقرة يف مستوايهتا  الزمنية للاتغريات حمل الدراسة نظرا الن السالسل

ذه ه وجود عالقة توازنية طويلة االجل بنيذلك يدل على  فإن، I(1) األوىل أي ةالدرجنفس أهنا متكاملة من  مبعىن
الذي يعترب األكمر  Johansen and Juselius (1990)اختبار ابستخداماملتغريات، وهذا ما سيكون حمل اختبار 

لدراسة عن طريق ا حيث خيترب وجود املعادالت املتكاملة على حنو مشرتك  املتجهات( ملتغريات، واستخداما شيوعا
اليت تتحدد و وذلك مبقارنة القيم احملسوبة للجذور املايزة ابلقيم اجلدولية ، (λ)اجلذور املايزة للاتجهات حتديد معنوية 

واالمكانية العظاى  λ 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡𝑒𝑠𝑡األثر  يمن خالل اختبار عدد متجهات التكامل املشرتك  rمن خالهلا قياة 
λmax 𝑡𝑒𝑠𝑡. 

 نت نتائج االختبار على النحو التايل:فكا

 ألثر، اختبار االمكانية العظاى(التكامل املشرتك  اختبار لJohansen (: اختبار42جدول رقم 

 اختبار األثر
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 اختبار االمكانية العظمى

 
 Eviews08خمرجات برانمج  املصدر:

 احملسوبة إلحصائية القيم والماين والمالث ه يف السطر األوليتبني من خالل النتائج املعروضة يف اجلدول أن 
على مستوى اختبار األثر أو اختبار  %5 عند مستوى معنويةكرب من القيم احلرجة   اجلدولية( أ 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒األثر

ضية البديلة على ونقبل الفر ، ، مما يعين نرفض الفرضية العدمية القائلة بعدم وجود تكامل مشرتكاالمكانية العظاى
، وأن الطلب على النقود  r=3متجهات التكامل املشرتك  عددأن حيث يوجد تكامل مشرتك بني املتغريات، أنه 

لنتيجة على ، كاا تدل هذه اوالتطور املايلمتكامال تكامال مشرتكا مع الدخل احلقيقي وسعر الفائدة وسعر الصرف 
ني املتغريات، توجد عالقة توازنية طويلة األجل ب وجود توليفة خطية ساكنة بني الطلب على النقود وحمدداته، أي أنه

  وتظهر سلوكا متشاهبا.مبعىن أهنا ال تبتعد عن بعضها البعض يف األجل الطويل 

  VECMتقدير منوذج تصحيح اخلطأ-2
تتضان صيغة منوذج تصحيح اخلطأ كال من العالقة الطويلة األجل ابحتوائها على متغريات ذات فجوة  

نية إىل العالقة قصرية األجل إبدراج فروق السالسل الزمنية اليت تعرب عن التغري بني القيم من فرتة زم زمنية، ابإلضافة
 ألخرى. 

  كاا يلي:عدد فرتات االبطاء وكانت النتائج موضحة   حتديد جيبوقبل اجراء التقدير 
 اختبارات حتديد فرتات االبطاء املستخدمة يف الناوذج ج(: نتائ43رقم جدول 

 
 Eviews 08 برانمجخمرجات صدر: امل
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فكانت   Akaikeماعدا اختبار 1يتضح من خالل اجلدول املعطى أن فرتة االبطاء احملددة وفق كل االختبارات هي 
 .1، وعليه فإن فرتة االبطاء اململى هي 2

 :ملخصة يف اجلدول التايلوبعد التقدير كانت النتائج 
 لقصري (: معامالت األجل الطويل وا44جدول رقم 

معادلة األجل 
  الطويل

  

  معادلة األجل القصري 

 θ t-statistic املعامالت معادلة تصحيح اخلطأ B t-statisticاملعامالت  معادلة التكامل املشرتك
lmd2(−1) 1 - Coint Eq1 0.54- 3.01- 

Dlmd2(−1) 1.06- 2.40- 

𝑙𝑦𝑟(−1) 1.61- 25.01- 𝐷𝑙𝑦𝑟(−1) 1.67 2.55 

𝑟(−1) 0.056- 4.75- 𝐷𝑟(−1) 0.038- 2.48- 

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓(−1) 0.016- 4.52- 𝐷𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓(−1) 0.029 2.33 

𝑙𝑡𝑐ℎ(−1) 0.33- 4.44- 𝐷𝑙𝑡𝑐ℎ(−1) 0.13- 0.54- 

c 11.09 - c 0.187   3.89 

 (16امللحق رقم املصدر: 

 دول ميكن كتابة معادلة التوازن طويلة األجل كاا يلي:واعتاادا على معطيات اجل

lmd2 = −9.81+1.61lyr(−1) + 0.056r(−1) + 0.016interf(−1) + 0.33ltch(−1) 
             4.44-)                          4.52-)                 4.75-)                25.01-) 

لدخل دية اببعالقة طر يرتبط يف األجل الطويل  الطلب على النقودأن نالحظ من خالل املعادلة املعروضة 
 Odularu ات األخرية لــوهذا ما أثبتته الدراس طرديةبعالقة  لتطور املايلابو وهذا يتوافق مع النظرية االقتصادية احلقيقي 

قبول مغري  يعدف طرديةبعالقة سعر الفائدة وسعر الصرف أما ارتباطه ب ،2009 سنة Columba وnriboye  و
 اإلحصائية لاعنويةلسليم من الناحية اإلحصائية وذلك  لناوذجأن ا tكاا يتضح من خالل اإلحصائية اقتصاداي،  

  .%5معلااته عند مستوى معنوية  لكل
 تصحيح اخلطأ وفق الشكل التايل:منوذج كتابة معادلة كاا ميكن  

Dlmd2 = 0.187 − 1.06𝐷𝑙𝑚𝑑2(−1) + 1.67𝐷𝑙𝑦𝑟(−1) − 0.038𝐷𝑟(−1) 
                          (2.48-)                   (2.55)                           (2.40-)      (3.89) 

+0.029𝐷𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓(−1) − 0.3𝐸𝐶𝑇𝑀2(−1) 
                                      (-3.01)                     (2.33)      
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من خالل املعادلة أن الطلب على النقود يرتبط ابلدخل احلقيقي والوساطة املالية بعالقة طردية وبسعر الفائدة  يتضح
أن كل املعلاات يف الناوذج  tاإلحصائية من خالل كاا يبدو عكسية وهذا مقبول من الناحية االقتصادية،  بعالقة 

لطلب على . وبذلك يتحدد امن الناوذج يتم اسقاطهذا هلهلا معنوية إحصائية ماعدا سعر الصرف فهو غري معنوي، 
 بــــ: الطويل يف املدى القصريالنقود ابملفهوم الواسع 

يرتفع طلب الوحدات االقتصادية على النقود بــــ  %1الدخل حلقيقي، حيث كلاا ارتفع الدخل احلقيقي بــــ -
زايدة اإلنتاج احلقيقي املتامل  أن أي، %1.67 ـــأي أن مرونة الطلب الدخلية يف املدى القصري تقدر ب ،1.67%

يف حجم السلع واخلدمات سواء كانت سلع استهالكية خاصة ابلقطاع العائلي أو سلع استماارية خاصة بقطاع 
 األجل يف األعاال، يتطلب كاية من النقود يتم تداوهلا لغرض إمتام املعامالت واحلصول على هذه السلع واخلدمات

يف  %1.61يؤدي إىل اخنفاض املرونة الدخلية قليال إىل  %1 أن استارار االرتفاع الدخل احلقيقي بــ ، غريالقصري
األجل الطويل، حبيث أن استارار زايدة حجم السلع واخلدمات حيفز اجلاهور على التقليل من طلبهم على النقود 

 .يف األجل الطويل نوعا ما
   %0.038اخنفض الطلب على النقود بــــ  %1رتفع سعر الفائدة بـــ سعر الفائدة بعالقة عكسية، حبيث كلاا ا-

التحرر املايل تعادل  ةسياس يف اجلزائر يف ظلابلنسبة لسعر الفائدة على النقود ابملفهوم الواسع  مرونة الطلبأي أن 
افظهم املالية تنويع حماجلاهور على  يشجع %1بــ  على الودائع سعر الفائدة أن ارتفاع، والذي يعين 0.038%

 %1، غري أن استارارا ارتفاع سعر الفائدة بــ يف املدى القصري %0.038يازة الودائع مقابل التنازل عن السيولة بــ حب
اخنفاض  األمر الذي ينتج عنه ،القتصادية على حيازة املزيد من الودائع ألجل لتحقيق العوائدايشجع الوحدات 

 .%0.056الطويل بــ الطلب على النقود أكمر يف األجل 
، أي أن %0.029ازداد الطلب على النقود بــــ  %1بـــ  ارتفع التطور املايلبعالقة طردية، حبيث كلاا  التطور املايل-

ملرفوقة بتحسينات ازايدة انتشار عدد البنوك واملؤسسات املالية والفروع التابعة هلا مع حتسني اخلدمات نتيجة املنافسة، و 
تطور الوعي يؤدي إىل  %1ــ بــ اإللكرتونيةطوير أنظاة الدفع االلكرتونية وزايدة استخدام البطاقات تتكنولوجية وب

، إال أن استارار يف املدى القصري %0.029املصريف وزايدة التعامل معها فينتج عنه ارتفاع يف الطلب على النقود بـــ 
 %0.016نخفض إىل ت للتطور املايلعلى النقود ابلنسبة التحسينات التكنولوجية والتطور املايل فإن مرونة الطلب 
ة يف القطاع املايل سببها زايدة الوعي املصريف والمقيكون  يف املدى الطويل، نتيجة تنازل اجلاهور على السيولة واليت

    .اليت تتايز ابليسر واألمان وارتفاع الرغبة يف التعامل ابلوسائل االلكرتونية
ه بفرتة زمنية ل ، أي أنه كلاا اخنفض الطلب على النقود السابقبفرتة زمنية واحدة لسابق لهالطلب على النقود ا-

 .يف املدى القصري يف الفرتة املوالية %1.06ارتفع الطلب على النقود بـــ  %1بـــ  واحدة
، قصريللطلب على النقود يف األجل اكاا اتضح من خالل الناوذج أن سعر الصرف ليس له أي أتثري على ا  -

أما يف األجل  معنوي، غري يف الناوذج وفق النظرية االقتصادية إال أنه ظهر ابلطلب النقدي ابلرغم من تطابق عالقته
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حيفز  %1تبني أن له أتثري على الطلب النقدي، حيث أن استارار ختفيض العالة الدينار اجلزائري بـــ فقد الطويل 
   .%0.33حمللية بـــ الوحدات االقتصادية على حيازة السيولة ا

𝐸𝐶𝑇𝑀2نتائج اجلدول أن معامل حد تصحيح اخلطأ كاا يتبني من خالل  = سالب اإلشارة ومعنوي كاا 0.54−
هو متوقع، والذي يعين أن سرعة استجابة الطلب على النقود مبعناة الواسع األجل القصري للوصول إىل حالة التوازن 

أو مبعىن آخر أن االحنراف بني املتغريات عن االجتاه العام يف األجل  ،54%يف األجل الطويل ميكن حدوثه بــــ 
  .54%الطويل يتم تصحيحه يف كل فرتة زمنية من خالل العالقة قصرية املدى بنسبة 

 اختبار صالحية النموذجالمطلب الرابع: 
 .ننس التبايلناوذج من مشكلة االرتباط الذايت بني األخطاء وعدم جتااخلو ابختبار ويتم ذلك 

 حتليل الصدمات ودوال االستجابة:-1
يساح لنا حتليل الصدمات العشوائية بقياس أثر التغريات املفاجئة يف ظاهرة معينة على ابقي املتغريات انجتة  

سنوات  امللحق  10عن صدمة مقدرة ابحنراف معياري واحد، فحسب تقديرات دوال االستجابة املاتدة خالل 
طلب على النقود أتثر ابلصدمات الناجتة عن الدخل احلقيقي، سعر الفائدة وسعر الصرف (، نالحظ أن ال18

 بقياة احنراف معياري واحد(، حيث كانت االستجابة خالل السنة األوىل مقتصرة فقط على الصدمة  والتطور املايل
قي املتغريات إال انطالقا من ومل تصدر أي استجابة فورية لبا، 0.124يف املتغري نفسه للطلب على النقود مبقدار 

، وأثر سليب متزايد 0.044بـــ  التطور املايلويف  0.026تولد أثر إجيايب متزايد يف الدخل احلقيقي بـــ  ، أينالفرتة المانية
 (.-0.049  ويف سعر الفائدة بــــ (-0.067 يف سعر الصرف بــــ 

سنوات، أن حدوث صدمة عشوائية يف الدخل 10ل كاا يتضح من خالل تقديرات دوال االستجابة املاتدة خال
      0.017يكون هلا األثر اإلجيايب على الطلب على النقود خالل نفس الفرتة بـــ  0.084احلقيقي يف الفرتة األوىل بـــــ 

 يف الفرتة المالمة، حيث يستار التأثري بشكل متزايد. 0.05يف الفرتة المانية و 0.025مث 
يؤدي إىل التأثري السليب على الطلب  1.85وائية يف سعر الفائدة يف الفرتة األوىل مبقدار بـــــ أما حدوث صدمة عش

 ويستار التأثري السليب طيلة الفرتات ولكن بشكل متزايد.خالل نفس الفرتة ( -0.407 على النقود مبقدار 
يؤدي إىل أتثري سليب  0.10 كذلك نالحظ أن إحداث صدمة عشوائية يف سعر الصرف يف الفرتة األوىل مبقدار

 ويبقى هذا التأثري السليب يف حالة تزايد خالل كل الفرتات.( -0.027 على الطلب على النقود خالل نفس الفرتة بـــ 
يف الفرتة األوىل تؤدي إىل إحداث أتثري إجيايب  1.18بـــ  التطور املايليف حني جند أن حدوث صدمة عشوائية يف 

 خالل نفس الفرتة ويستار التأثري اإلجيايب بصورة متزايدة إىل غاية آخر فرتة. 3.92د بـــ على الطلب على النقو 
هناك استجابة فورية للطلب على النقود للصدمة العشوائية اليت يتعرض هلا أو يتعرض هلا وما ميكن استنتاجه أن 

 التطور املايل.ف، أحد املتغريات األخرى املتاملة يف الدخل احلقيقي، سعر الفائدة، سعر الصر 
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 حتليل التباين:-2
اهلدف من حتليل التباين هو معرفة مدى مسامهة كل متغري يف تباين خطأ التنبؤ، أو مبعىن آخر قياس إن 

 اسهام الصدمات العشوائية ملتغريات الناوذج يف التقلبات املستقبلية ملتغري ما.
والطويل تتعلق  عدل الطلب على النقود يف املدى القصريوتشري نتائج حتليل التباين أن معظم التقلبات الظرفية مل

بصدمات يف املتغري نفسه بنسبة كبرية، فعند حدوث صدمة عشوائية مبقدار احنراف معياري واحد يف الطلب على 
من مكوانت التباين يف الفرتة األوىل، أما يف الفرتة المانية فتساهم صدمات   %100النقود، فإن هذا األخري يفسر 

حوايل  مبقدار احنراف معياري واحد يف تفسري والتطور املايلمن الدخل احلقيقي وسعر الفائدة وسعر الصرف  كل
على التوايل من تباين خطأ التنبؤ للطلب على النقود، أما النسبة املتبقية  %5.08و %5.65و  %12و  1.74%

مسامهة الصدمات يف كل من الدخل  وتعود إىل الطلب على النقود نفسه، كاا نالحظ أن %75.51فهي متمل 
العاوم بني  يف تفسري خطأ التنبؤ للطلب على النقود كانت على والتطور املايلاحلقيقي وسعر الفائدة وسعر الصرف 

حالة ارتفاع واخنفاض واستقرار، وهذا ما تبينه اجلداول واألشكال البيانية اليت متمل نتائج حتليل التباين  يف  امللحق 
 (.18رقم 

وسعر الفائدة  متغري الدخل احلقيقيكل من ويف األخري نستخلص أن مكوانت التباين للطلب على النقود تتأثر ب
 ود. تغريات ستؤثر على الطلب على النق، وحدوث أي صدمة عشوائية يف هذه املوالتطور املايلوسعر الصرف 

 دراسة السببية قصرية وطويلة األجل-3
 :الناوذج قصرية وطويلة املدى نعتاد على بياانت اجلدول التايللدراسة السببية بني متغريات 

 نتائج تقدير الناوذج: (45جدول رقم 
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سالب ومعنوي ( -54.0 والذي يساوي  c)1( نالحظ من خالل نتائج اجلدول أن معامل معادلة التكامل املشرتك
سعر الصرف لدخل احلقيقي وسعر الفائدة و طويلة األجل بني املتغريات املفسرة ا سببية مما يعين أنه توجد عالقة

 واملتغري التابع الطلب على النقود. والتطور املايل
 .، واجلدول التايل يلخص النتائجwaldولدراسة السببية قصري األجل نستخدم اختبار 

 (: العالقة السببية بني املتغريات التفسريية واملتغري التابع 46جدول رقم 

 اجتاه السببية
  p valueتمالقيمة االح

chi-square)     ) النتيجة 

 توجد سببية قصرية األجل  0.01 من الدخل احلقيقي حنو الطلب على النقود
 توجد سببية قصرية األجل ال 0.5881 من سعر الصرف حنو الطلب على النقود

 توجد سببية قصرية األجل 0.0131 حنو الطلب على النقودسعر الفائدة من 
 توجد سببية قصرية األجل 0.0198  حنو الطلب على النقود اليةالوساطة املمن 

 (17امللحق رقم املصدر: 
ات الطلب ساهم يف تفسري تغري وسعر الفائدة والوساطة املالية يالدخل احلقيقي كل من يوضح اجلدول أن  

عر سخل احلقيقي و لداكل من بني  قصرية األجل ، أي أنه توجد عالقة سببية 5%عند مستوى معنوية  على النقود
ينه وبني ، إال أن سعر الصرف فقد بينت النتائج أنه ال توجد عالقة سببية بالطلب على النقودو  والتطور املايلالفائدة 

، أي أننا نقبل الفرضية العدمية على أن %5أكرب من  %29تساوي  لالطلب على النقود، وهذا ألن قياة االحتاا
 .%29يف األجل القصري ابحتاال  قودسعر الصرف ال يفسر الطلب على الن
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 :االرتباط الذايت بني األخطاءمشكلة اختبار -4
 .واجلدول املوايل يوضح نتائج االختبار

 .االرتباط الذايت بني األخطاءاختبار (: 47جدول رقم 

 
 Eviewsخمرجات برانمج املصدر: 

وابلتايل نقبل الفرضية  5% تفوقات االبطاء لكل فرت نالحظ من خالل النتائج املقدمة أن كل االحتااالت 
 .العدمية القائلة بعدم وجود ارتباط ذايت بني األخطاء

 :األخطاءتباين اختبار جتانس -5
 .واجلدول املوايل يعرض النتائج

 .(: اختبار عدم جتانس األخطاء48جدول رقم 

 
 Eviewsخمرجات برانمج املصدر: 
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، مما يعين نقبل الفرضية العدمية %5أكرب من  0.4979تساوي  chi-sq نالحظ من خالل النتائج أن احتاالية
  .على أن سلسلة البواقي هلا تباين متجانس

األخطاء تباين  من أجل اختبار جتانس ARCHواختبار  Breusch-Pagan-Godfreyكاا ميكن استخدام اختبار
 والنتائج كانت كاا يلي:يف الناوذج 
 Breusch-Pagan-Godfreyختبار (: يوضح نتائج اال49جدول رقم 

 
 Eviews خمرجات برانمج: املصدر

𝑛𝑅2أن قياة اإلحصائية Breusch-Pagan-Godfreyنالحظ من خالل نتائج اختبار  = ابحتاال يقدر  12.38
 .األخطاء يف الناوذجتباين مما يعين نقبل الفرضية العدمية على جتانس  ،%5عند مستوى معنوية  0.26بـــ 

  ARCH(: يبني نتائج اختبار 50رقم جدول 

 
 Eviews خمرجات برانمج: املصدر

𝑛𝑅2أن قياة اإلحصائية ARCHنالحظ من خالل النتائج املقدمة الختبار  =  0.5421ابحتاال قدره  0.3715
ت اوهذا ما يبني معنوية الفرضية العدمية على أن الناوذج ال يعاين من مشكلة عدم ثب، %5عند مستوى معنوية 

 التباين.
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 التوزيع الطبيعي للبواقي-6
 ذلكوالرسم البياين املوايل يوضح 

  (: توزيع البواقي 46متميل بياين رقم 

 
 Eviews خمرجات برانمج: املصدر

pاالحتاال أن البياين اخلاص بتوزيع البواقي نالحظ من خالل الرسم =  مما يعين، %5 من أكرب وهو 40.39%
  ة على أن البواقي تتوزع توزيع طبيعي وهذا مقبول.نقبل الفرضية العدمي

ومما سبق نستنتج أن منوذج الطلب على النقود ال يعاين من مشكلة االرتباط الذايت بني األخطاء وال مشكلة عدم 
 ثبات التباين والبواقي تتوزع توزيع طبيعي.

 :النموذج االستقرار اهليكلي ملعامالتاختبار -7
  :معامالت الناوذج من خالل اختبارين دراسة استقراريةتم تو 

 اجملاوعاثنيا، ، Cumulative Sum of Recursive Residual  (CUSUM)املرتدةللبواقي  الرتاكاي اجملاوعأوال، 

 Recursive Residuals Cumulative Sum of Squares of    .(CUSUMSQ) املرتدة البواقي ملربعات الرتاكاي

 واختبار CUSUM ملعامالت الناوذج إذا كان الشكل البياين الختبار ويتحقق االستقرار اهليكلي
CUSUMSQ وابلتايل إذا ختطي الشكل البياين لالختبارين احلدود  ،%5 داخل احلدود احلرجة عند مستوي املعنوية

 .احلرجة فإن معامالت الناوذج تكون غري مستقرة
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 (CUSUMSQ)و  (CUSUM)ابستخدام اختباري  معامالت الناوذج ةاستقراري(: 47 متميل بياين رقم
 
 
 
 
 

 

 Eviewsخمرجات برانمج : املصدر

 حمل الفرتة عرب هيكلًيا مستقرة اخلطأ تصحيح لناوذج املقدرة املعامالت فإن التاميل البياين اا يتضح منك

  .%5معنوية  مستوي عند احلرجة احلدود داخل لالختبارين البياين الشكل وقع حيث الدراسة،
 .ومما سبق يكون الناوذج حيقق استقرارا يف املدى القصري والطويل

 كاا ميكن استخدام التاميل البياين ملقلوب اجلذور األحادية الختبار استقرارية الناوذج كاا يلي:

  استقرارية الناوذج ابستخدام مقلوب اجلذور األحادية(: 48) متميل بياين رقم

 
 Eviewsخمرجات برانمج : املصدر

 دائرة الوحدة، مما يعين أن الناوذجنالحظ من خالل الشكل أن مقلوب كل اجلذور األحادية تقع داخل  
 ، وابلتايل فهو صاحل لالستعاال.خالل كل فرتة الدراسة حيقق شروط االستقرارية املقدر
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 :خالصة
قتها الدولة والرامية إىل طب أدت التغريات والتطورات املنبمقة عن سياسة التحرير املايل يف اجلزائر، اليتلقد 

غيري قدرته يف جتايع املدخرات املالية وتوفري التاويل بوسائل متنوعة، إىل إحداث ت وتعزيز منإصالح القطاع املايل 
يف دالة الطلب على النقود، نتج ذلك عن تطور احمليط االقتصادي وخاصة احمليط املايل، إذ كان سلوك الوحدات 

مغلقة  تفضيل الكبري للسيولة لغرض إمتام املعامالت والتسديد النقدي اآلين، يف إطار بيئة ماليةاالقتصادية يتايز ابل
وصغرية ساد فيها التدخل الكبري للدولة والسيطرة على البنوك والرقابة الواسعة للنشاط املايل، حيث كانت أسعار 

أخرى،  ابل أصول مالية يف التنازل على السيولة مق الفائدة اثبتة ومنخفضة وقياها احلقيقية سالبة ال تبعث على الرغبة
كاا كان سعر الصرف اثبت وغري قابل للتحويل، امللكية العاومية للبنوك، التاويل الواسع للاؤسسات العاومية 

اماهتا املالية، لتز اب ن العجز وعدم القدرة على الوفاء دون مراعاة معايري اجلدوى االقتصادية، واليت كانت تعاين م
إلضافة إىل تسقيف القروض وتوجيهها إىل مشاريع استماارية غري منتجة، مما جعل حجم الناتج احمللي اخلام ضعيف اب

مقارنة مع احلجم الكبري للكتلة النقدية اليت كانت قائاة على اإلصدار النقدي، األمر الذي انعكس على معدالت 
حمدودة، والطلب و  قتصادية تكون نظرهتا للنقود ضيقة، كل هذه املتغريات جعلت الوحدات االالتضخم ابالرتفاع

 لغرض االكتناز واالحتياط والوفاء اباللتزامات اآلنية.عليها يكون 
يود واخلروج من االنفتاح والتحرر من القضرورة ومتاشيا مع التطورات املالية العاملية اليت فرضت على الدولة 

نوعا من  لقطاع املايلا بين نظام اقتصاد السوق، تغري احمليط املايل وشهددائرة الكبح، بتغيري نظام التسيري املركزي وت
، حيث لوحظ انتشار كبري للبنوك واملؤسسات املالية مما يدل على تنامي العادة املصرفية لدى روالتحر التحسن 

  ذه التغرياته اجلاهور، حترير سعر الفائدة وسعر الصرف، ظهور العديد من األدوات النقدية يف السوق النقدي،
 يف اجلزائر. الطلب النقدي علىهلا أتثري كان 

نااذج الناء بعلى الطرق الرايضية واالحصائية والقياسية يف  القائم واستنادا إىل أسلوب القياس الكاي
 د أتثر بسياسةق مت التوصل إىل أن الطلب على النقود يف اجلزائر ،بقياس العالقات االقتصاديةتساح اليت قياسية ال

تحدد ابلدخل ي هو لغرض إمتام املعامالت ابلدرجة األوىل والتحرر املايل، حيث تبني أن الطلب على النقوداالنفتاح 
ائدة وسعر سعر الفكل من تحرير  كان لكاا  حيث كانت معنويته اإلحصائية مرتفعة،  بشكل أساسي، احلقيقي 
، أيضااربة على النقود يف اجلزائر هو لغرض املضأن الطلب  على مبينا، يف تفسري الطلب على النقود دورالصرف 

 .يف األجل القصري والطويل يف تفسري دالة الطلب على النقود أثر وللتطور املايل
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دية، وحاز يف النظرايت النقمن الدراسة والتحليل كبري   يزحبموضوع الطلب على النقود  حضي
حتديد و  ملفهومبغية التعمق يف هذا ا، والتمحيص ابلبحث واالقتصاديني املفكرينعلى اهتمام الكثري من 
مبنية  تكون نقديةلاسياسة ال وهذا ألن فعالية، ودرجة استقراره وتتحكم يف حجمهاملتغريات اليت تفسره 
ات بقي على مر العقود حمل الدراسكما ،   استقرار دالة الطلب على النقودتمثل يفيعلى هدف نقدي 

هذا السلوك  ،كونه يعرب عن سلوك الوحدات االقتصادية يف طلبها على النقود  ،التطبيقية والفحص املستمر
يز الطلب على مت فيما يتعلق األمر ابجلزائر، فقد .الذي هو عرضة للتغري بتغري الظروف وأنظمة التسيري

نقدي فضيل الالكبح املايل ابالرتفاع الكبري للت التخطيط املركزي املوسومة بسياسة النقود يف ظل سياسة
ثل اجلز  األكرب متالنقود الورقية  أين كانت ،إلمتام املعامالتحيازة السيولة يف ورغبة الوحدات االقتصادية 

يف هيكل الكتلة النقدية مقارنة مع ابقي املكوانت، غري أنه وبعد مجلة اإلصالحات املالية اليت ابشرهتا 
ي بتحرير اليت محلت عدة إجرا ات وقوانني تقضو  اضي،اجلزائرية، مع بداية العقد التاسع من القرن امل الدولة

هذا القطاع  وجبهامب عرف ،سعيا لتطويره والرفع من فعاليته وأدائهورفع القيود عنه، وهذا القطاع املايل 
كما   ،نوع من التحرر والتحسن جتسد ذلك بتحسن مؤشرات التطور املايل ريف اجلزائاالسرتاتيجي اهلام 

االقتصادي واملايل وظهرت عدة بدائل للنقود لتخفض بذلك التفضيل النقدي مقابل العوائد تغري احمليط 
ولعل الدليل على ذلك هو ارتفاع نسبة الودائع اجلارية والودائع ألجل أين أصبحت متثل  .واليسر واألمان

ما وابالستناد على ، 2015حسب تقرير بنك اجلزائر من إمجايل هيكل الكتلة النقدية  %70ما يفوق 
يقدمه الواقع من بياانت حول الكتلة النقدية واملتغريات املفسرة اليت قدمتها النظرايت النقدية واملتغريات 

الطلب اليت حتدد  لالستطالع على املتغرياتببنا  منوذج قياسي ذلك مسح  ،اليت أفرزهتا سياسة التحرر املايل
 .حرر املايلظل سياسة الت اجلزائر يف على النقود يف

مت  ،قياس أثر التحرير املايل على الطلب على النقود يف اجلزائر حمل الدراسة إلشكالية املطروحةخدمة ل
 التوصل إىل مجلة من النتائج، ميكن ذكرها كما يلي:

I. النتائج العامة 
إمتام املعامالت ض لغر طلب الوحدات االقتصادية على النقود يف كمية النقود ذات القوة الشرائية  يتمثل-1

 واالحتياط واملضاربة، جتنبا للوقوع ضحية الوهم النقدي.
تتفق كل النظرايت النقدية على أن الطلب احلقيقي على النقود يتحدد ابلدخل احلقيقي بعالقة طردية، -2

 لغرض إمتام املبادالت واحلصول على السلع واخلدمات.
ة الفرصة البديلة بتكلف تربطه عالقة عكسيةكل من كينز وفريدمان على أن الطلب على النقود   يتفق-3

 ممثلة يف سعر الفائدة.
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إال أهنا جتاهلت  ،النقود وحمدداهتا ودوافعها علىبينت النظرايت النقدية املواصفات العامة لدالة الطلب -4
 ويف حتليلها وتفسريها. لنقوديف صياغة دالة الطلب على ا درجة تطور القطاع املايل

 االقتصاد ويؤدي دورا فعاال، من خالل استقطاب وجتميع على مستوىحيتل القطاع املايل مكانة هامة -5
 رؤوس األموال وتوجيهها حنو متويل املشاريع اإلنتاجية، مما يسمح بتعزيز وتقوية الثروة املالية واحلقيقية.

نتيجة التحديد اإلداري  ،إضعافه وختلفهسياسة الرقابة والقيود املفروضة على القطاع املايل إىل  تسببت-6
ألسعار الفائدة والرفع من نسبة االحتياطي االجباري وتسقيف وتوجيه القروض ابإلضافة إىل امللكية 

ير املايل مما تطلب ضرورة تطبيق سياسة التحر  .فضال عن تقييد حركة رؤوس األموال بنوكلكل الالعمومية 
  نمو.المن معدالت  يف الرفع مسامهة القطاع املايل وحتسنيلغرض حتقيق الكفا ة والفعالية 

ل، يتم تطبيق سياسة التحرير املايل بشقيها الداخلي واخلارجي، بتحرير القطاع املصريف من القيود والعراقي-7
 . لاوحساب رأس املعن طريق حترير أسعار الفائدة والقروض واملنافسة، وبتحرير األسواق املالية 

 حتقيق االستقرار ا  الدولة يفتبط حجم املكاسب احملققة جرا  تطبيق سياسة التحرير املايل، مبدى جنر ي-8
دفقات رؤوس طبيعة وأمناط تالتحرير، ابإلضافة إىل  اخلاصة هبذا جرا اتاإلاالقتصادي ومدى عمق تنفيذ 

 األموال األجنبية.
تمثل يف التحكم يف م ،توفري مناخ اقتصادي كلي مستقرب مرهونإن جنا  تطبيق سياسة التحرير املايل -9

نظيمية وقانونية مالئمة ت يةتمؤسسابإلضافة إىل توفري بنية معدالت التضخم والعجز املايل مليزانية الدولة، 
أزمات مالية  إىل االقتصادقبل الشروع يف إزالة القيود واالنفتا  املايل، ألن عدم مراعاة ذلك قد يعرض 

نفتا  املايل اسب للبنوك، لتجنب اآلاثر السلبية املرتتبة عن االتوفري تنظيم وإشراف من، كما يتطلب خطرية
توافق مع الظروف مع تطبيق هنج التحرير املناسب الذي ي، املتسارع وتقليص املخاطر اليت تتعرض هلا البنوك

 االقتصادية واملالية للدولة.
II. النتائج التطبيقية 
 ط املركزي فاعليتهانظام التخطي يف اطارمل تثبت سياسة الكبح املايل اليت اعتمدهتا احلكومة اجلزائرية -1

فع ، على الرغم من اجلهود اليت بذلتها منذ االستقالل من البنا  والتشييد وحماولة ديف تسيري القطاع املايل
يادة من تماعي، وإضفا  طابع السعجلة التنمية االقتصادية وختفيف فجوة التخلف االقتصادي واالج

خالل إنشا  العملة الوطنية والعديد من البنوك وإضفا  طابع التخصص عليها، إذ أدت تلك السياسة إىل 
هتميش دور البنوك يف االقتصاد وهيمنة اخلزينة على التمويل، مما جعل القطاع املايل يتميز ابلضعف 

 االقتصادي.  واهلشاشة ومل يساهم يف الرفع من معدل النمو
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اعتمدت اجلزائر فيما خيص سياسة التحرير املايل الداخلي عدة آليات وإجرا ات من أجل خلق حميط -2
 مصريف تنافسي، يساهم يف الرفع من أدا  البنوك واملؤسسات املالية يف تعبئة الودائع وتقدمي القروض جتسدت

،  1997 ن سنةابتدا  مأصبحت موجبة  حىتمن قيمها  رفعالو سعار الفائدة أل التدرجيي تحريرالمن خالل 
القروض  بة ارتفعت نسكما مت حترير القروض حيث أصبح للقطاع اخلاص حصة معتربة من القروض، كما 

إلضافة إىل ، اباجلز  األكرب من إمجايل القروضاملمنوحة لتمويل النشاط االقتصادي ومثلت طويلة األجل 
جتاه القطاع اخلاص واألجنيب، حيث مت انشا  العديد من البنوك اخلاصة ذلك انفتح القطاع املصريف اب

 وطين بنك )عام وخاص 29من  2015الوطنية واألجنبية إذ أصبح يتكون القطاع املصريف يف هناية 
 .وأجنيب(

ة االنفتا  يف ظل سياسمن طرف الدولة اجلزائرية للسياسة النقدية  ةمت استعمال أدوات غري املباشر -3
السياسة النقدية يف  إدارة تقوية قواعدوذلك بغرض  ،1994رسيت دعائم تطبيقها منذ أوالتحرر، واليت 

ولة الذي وجهت تلك األدوات لالمتصاص فائض السي حيث، حتقيق أهدافها املتمثلة يف االستقرار النقدي
   .2001سنة  ابتدا عرفته السوق النقدية 

رير سعر الصرف، حت نذكرفيما خيص حترير القطاع املايل اخلارجي  اآلليات اليت اعتمدهتا اجلزائرومن -4 
طبق نظام ت احلكومات املتعاقبة للرقابة احلكومية وغري قابل للتحويل حيث كانت افبعدما كان خاضع
عالن الرمسي عن اإل متحتريره تدرجييا عرب عدة مراحل إىل أن التخلي عن هذا النظام و الصرف الثابت، مت 

بنوك واملؤسسات لت لأصبح أيننظام التعومي املدار يتحدد فيه سعر الصرف وفق العرض والطلب  تبين
 القيام ببيع أو شرا  العمالت األجنبية القابلة للتحويل مقابل العملة الوطنية. إمكانية املالية 

ادية لقرض ومع حتسن الظروف االقتصبفعل حترير حركة رؤوس األموال الذي تضمنه قانون النقد وا-5
   .املباشرة االستثمار األجنيب اتتدفقمن  امعترب  امحجاجلزائر  سجلتواألمنية 

انحية  إن بورصة اجلزائر التزال تعاين من ضعف كبري، سوا  منف ،ويف جمال حترير سوق املالية اجلزائرية-6
إذ ال يتم التداول فيها إال ثالثة أصناف من األوراق  ،رأس ماهلا أو عدد الشركات املدرجة أو حجم التداول

املالية، ما جيعلها ضعيفة وتفتقر للكفا ة وحيد من رغبة املستثمرين على االستثمار يف األوراق املالية، 
الشرق و وابلتايل ضعف مسامهتها يف النمو االقتصادي، إذ تعترب من أضعف البورصات لدول مشال افريقيا 

عجزها ، مما يبني الناتج احمللي اخلاممن  %0.1مليار دينار أي ما ميثل  15.43مقدر بـــ برأمسال  األوسط
 احلقيقية لالقتصاد الوطين.  اتالقدر  مواكبة عن
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طيط من التحسن والتطور بعد االنفتا  والتحرر مقارنة بفرتة التخ اعرف القطاع املايل يف اجلزائر نوع-7
 .ؤشرات املاليةاملاملركزي، جتسد ذلك من خالل حتسن 

 قيمة معتربة خالل فرتة التحرر املايل، مبينة بذلك مسامهة القطاع املصريفنسبة العمق املايل  سجلت -8
وحتسن أدائه، كما سجل مؤشر نسبة االئتمان املمنو  للقطاع اخلاص على الناتج  يف متويل القطاع اخلاص

اع حتسن دور القط زاخالل فرتة التحرر املايل مرب  يف املتوسط %10.43الداخلي اخلام ارتفاعا قدر بـــ 
لذي ااملصريف ومسامهته يف الرفع من معدل النمو االقتصادي، وهو األمر نفسه ابلنسبة ملؤشر التطور املايل 

ل امجايل معداألمهية النسبية للمدخرات املالية، كذلك سجل  معتربا داال علىعرف هو اآلخر ارتفاعا 
 ارتفاعا خالل نفس الفرتة موضحا حتسن قدرة البنوك على حجم الناتج الداخلي اخلامأشباه النقود إىل 

استقطاب املدخرات متوسطة وطويلة األجل والقدرة على توفري التمويل لالستثمارات، كما عرفت أسعار 
   الفائدة احلقيقية قيما موجبة.

لقريبة جدا ابستخدام السيولة احلاضرة )اآلنية( أو ا سياسة الكبح املايلظل  يفالتعامل يف اجلزائر  متيز-9
ودائع جارية  %50منها وما يقارب يف املتوسط  %90.9ما يعادل تقريبا  إذ، يف إمتام املعامالت منها
 توسطاملقدر يف يكان   حيثجدا  األجل فكان استعماهلا منخفض، أما الودائع نقود ائتمانية %40و
  .وهذا ما يثبت الفرضية األوىل التفضيل النقدي املرتفع ، مما يبني% 9.11بـــ

يف شكل ودائع يل أصبح التفضو ، يف اجلزائر التفضيل النقدي اخنفضالتحرير املايل  سياسةيف ظل -10
  ، حيث حتتل الودائع جلارية املرتبة األوىل يف التعامل تليها الودائع ألجل يف املرتبة الثانية.%70مبا يفوق 

القطاع املايل احملرر يف اجلزائر يف الرفع من حجم الناتج احمللي اخلام، عن طريق توفري التمويل ساهم -11
برأمسال ة ، بتشكيل قاعدة عريضة من البنوك واملؤسسات املاليللمشاريع االستثمارية املنتجة واملولدة للثروة

الطلب على  قناة مؤثرة على، ومن مث ساهم يف تكوين تعمل على متويل النشاط القتصاديخاص وأجنيب 
 .النقود

استخدام منهج التكامل املشرتك ومنوذج تصحيح  االعتماد على النموذج القياسي مع خاللمن -12
 خالل الفرتة تاحةامل سنويةالبياانت ال واستغاللللطلب على النقود يف ظل سياسة التحرير املايل  اخلطأ

 ، ميكن رصد النتائج اآلتية:(1997-2015)
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  دلت نتائج اختبارات جذر الوحدة أن السالسل الزمنية للمتغريات حمل الدراسة غري مستقرة يف
ل يعين أهنا متكاملة من الدرجة األوىل وأن السالس ، مماهلا الفرق األول عند أخذاملستوى ومستقرة 

ت االزمنية تتحرك معا عرب الزمن، وهو ما يشري إىل إمكانية وجود تكامل مشرتك بني متغري 
 السالسل الزمنية.

  الطلب على النقود متكامال تكامال مشرتكا مع الدخل احلقيقي وسعر الفائدة وسعر الصرف
 جودو ، أي أنه توجد توليفة خطية ساكنة بني الطلب على النقود وحمدداته، مما يعين والتطور املايل

 األجل الطويل عن بعضها البعض يف ال تبتعد ااملتغريات وأهنهذه عالقة توازنية طويلة األجل بني 
 وتظهر سلوكا متشاهبا. 

  يتحدد الطلب على النقود يف اجلزائر يف األجل الطويل ابلدخل احلقيقي وسعر الفائدة على
ى ، وهي نفس املتغريات اليت متارس أتثري على الطلب علوالتطور املايلسعر الصرف الودائع و 

الذي كان غري معنوي، وابلتايل ال ميكن استخدامه  رفماعدا سعر الص النقود يف األجل القصري
 .للسيطرة على كمية النقود املطلوبة يف األجل القصري

 الواحد  يف اجلزائر يف ظل سياسة االنفتا  والتحرر املايل املرونة الدخلية للطلب على النقود فاقت
وهذا ما يدل ،  %1.67يف األجل القصري و  %1.61يف األجل الطويل  يف األجلني، إذ بلغت

سلعة   ثلمت النقود أن يبنيمما زايدة حيازة األرصدة السائلة أكثر مما يتناسب مع الدخل،  على
وهذا ما مة ، وابلتايل فهي أداة للتبادل وخمزن للقييف اجلزائر ال ختضع القتصادايت احلجم كمالية

عة كمالية الدول تعد سل هذهأن النقود يف  ،الدول النامية خصتتوصلت إليه جل الدراسات اليت 
 %1على عكس الدول املتطورة اليت تعد النقود فيها سلعة ضرورية، أي زايدة الدخل احلقيقي بنسبة

كية انتقال وحر  يؤدي إىل زايدة الطلب على النقود بنسبة أقل وهذا الرتفاع سرعة دوران النقود
 .اديالوحدات النقدية بني األطراف املتعاملني وتوسع النشاط االقتص

 لني الطويل والقصرييف األج املعنوية اإلحصائية املرتفعة للدخل احلقيقيعلى  نتائج التقدير دلت ،
يف  قتصاديةالوحدات االاحملدد الرئيسي لسلوك  أنه يدل علىمما ، الثانيةوهذا ما يثبت الفرضية 

يازهتا إلمتام وأن جز  كبري من النقود يتم ح حيازة السيولة يف اجلزائر يف ظل سياسة التحرير املايل
ويتطابق اسي بشكل أسالطلب على النقود يف اجلزائر لغرض املعامالت يعد ، وابلتايل املعامالت

 حصائيةإيليه سعر الفائدة والوساطة املالية وسعر الصرف مبعنوية  ،مع النظرية النقدية املعاصرة
 .متقاربة
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  كشفت النتائج أن حد تصحيح اخلطأ سالب ومعنوي احصائيا، وهو ما يدل على وجود عالقة
، أي أن الطلب على النقود يتحرك بشكل %0.54توازنية طويلة األجل، كما بلغت قيمته حنو 

يف السنة. وهذا ما يدل  %0.54نسبيا اجتاه املستوى املرغوب الستعادة التوازن بنحو  متوسط
ة التكيف حنو وتبني سرع ،االقتصاد حيتاج تقريبا إىل سنتني للعودة إىل حالة التوازنعلى أن 

تتضمن أصول قريبة من السيولة ال حتتاج إىل وقت أطول لتحقيق 𝑀2 املستوى التوازين املرغوب أن
 .التغريات املطلوبة يف االحتفاظ ابلنقود

 ويل، على لنقود يف األجلني القصري والطأظهرت النتائج اخنفاض مرونة سعر الفائدة للطلب على ا
 ئرالرغم من حتريره ودفعه حنو املستوايت املوجبة مما يبني الطبيعة غري املتطورة لسوق النقود يف اجلزا

عدم لبنك املركزي وهو ما جيعله يفتقد للمرونة والعمق اليسيطر عليه  كما هو معروف،  الذي
   .الثالثةما يثبت الفرضية  وهذا استناده إىل قاعدة عريضة من املشاركني

 القصري وأتثريه  األجليف  سعر الصرف على الطلب على النقود أتثريعدم نتائج التقدير  كشفت
سبة لسعر إذ بلغت مرونة الطلب على النقود ابلن ،الرابعةوهذا ما يثبت الفرضية  األجل الطويليف 

يؤدي إىل حتفيز اجلمهور حنو  %1 سعر الصرف بـ أن استمرار ختفيضأي ، %0.33 الصرف بـ
ر سعلتحرير الطلب على النقود  وهذا ما يدل على استجابة ،%0.33بــ  السيولة احملليةحيازة 

   الصرف يف اجلزائر.
  يف اجلزائر يف  سلوك الطلب النقديعلى  ور املايلتطللعلى التأثري الضعيف دلت نتائج التقدير

على  حيث بلغت مرونة الطلب ،اخلامسةوهذا ما يثبت الفرضية  والتحرر  ظل سياسة االنفتا 
أن يف األجل الطويل، أي  %0.016يف األجل القصري و %0.029 للتطور املايلالنقود ابلنسبة 

ارتفاع عدد ثال يف ممبعد تطبيق سياسة التحرير املايل  القطاع املايل فهالنسيب الذي عر  التحسن
وحتسني اخلدمات وتطور أنظمة الدفع االلكرتونية كان هلا أتثري لكنه البنوك واملؤسسات املالية 

 ضعيف يف تغيري سلوك األفراد يف الطلب على النقود.
  توجد استجابة فورية للطلب على النقود على إثر الصدمة العشوائية اليت يتعرض هلا أو يتعرض هلا

وهذا ما يبني  ،انطالقا من الفرتة األوىل والتطور املايلالدخل احلقيقي وسعر الفائدة وسعر الصرف 
 .ارتباط الطلب على النقود هبذه املتغريات

  من مكوانت التباين يف الفرتة األوىل عند حدوث صدمة  %100الطلب على النقود يفسر
آخر فرتة  ، وانطالقا من الفرتة الثانية إىلعشوائية مبقدار احنراف معياري واحد يف املتغري نفسه
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ن خطأ التنبؤ يف تفسري تباي والتطور املايليساهم الدخل احلقيقي وسعر الفائدة وسعر الصرف 
 .ابلطلب على النقود بقيم تراوحت بني االرتفاع واالخنفاض واالستقرار

  توضح النتائج استقرار دالة الطلب على النقود يف اجلزائر يف ظل سياسة التحرير املايل، على الرغم
عرفها القطاع  يتلايت عرفتها سياسة سعر الفائدة وسعر الصرف، كذلك التجديدات من التغريات ال

املصريف نتيجة سياسات اإلصال  املايل والنقدي خالل فرتة الدراسة، مما يبني وجود عالقة اثبتة 
وابلتايل إمكانية االعتماد عليها يف واالقتصاد الكلي )الدخل واألسعار(،  𝑀2بني املفهوم النقدي

كهدف   𝑀2وهو ما يربر إمكانية االعتماد على استهداف املفهوم الواسع للنقودنبؤ حبجمها، الت
 وسيط للسياسة النقدية لتحقيق اهلدف النهائي )معدل التضخم والناتج(.

III. التوصيات 
يزال القطاع املايل يف حاجة إىل املزيد من التطوير، هلذا جيب على السلطات النقدية العمل على ال-1

، املراجعة الدورية لرأمسال البنوك، وزايدة نطاق اإلصال  ههامشمن فض اخلو حتقيق سعر فائدة موجب، 
اإلصالحات  ر يف هذهاملايل لتغطية األدوات املالية وحتسني اإلطار التنظيمي. ابإلضافة إىل االستمرا

 السرتجاع الثقة غي هذه املؤسسات املالية. 
ضرورة احملافظة على استمرار حترير أسعار الفائدة، وفتح اجملال الستخدام سياسة سعر الفائدة والتأثري -2

يف النقد احمللي، لتحفيز األفراد على حتويل أرصدهتم النقدية لتعظيم أرابحهم إىل النقد احمللي ومن مث 
 لتخفيض من مستوايت االحالل النقدي. ا
جز ا من املخزون النقدي، وعلى السلطات النقدية أن أتخذ ضرورة اعتبار األرصدة النقدية األجنبية -3

النقدي، لضمان فاعلية أثر السياسة النقدية ولضمان سيطرة البنك املركزي  اإلحاللبعني االعتبار ظاهرة 
تشجيع التقليل ما أمكن من انتقال األرصدة النقدية احمللية إىل النقد األجنيب و على السيولة احمللية، وابلتايل 

 األفراد على إيداع األرصدة األجنبية اليت حيتفظون هبا يف البنوك واحملافظة على مستوى الدخل.
هزة الصرف ل أجالعمل على زايدة الوعي املصريف لدى األفراد ابخلدمات املقدمة من قبل املصارف مث-4

اآليل ونقاط البيع واهلاتف املصريف البنوك االلكرتونية، بغرض زايدة كفا ة استخدام النقود وختفيض التعامل 
 ابلنقود الورقية.

وإزالة العراقيل  ،االستمرار يف رفع كفا ة القطاع املصريف ومراقبته لضمان سالمته واحملافظة على موارده-5
 لقطاع اخلاص.اليت تواجه تدفق االئتمان املصريف إىل ا
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التخطيط طويل األجل للسياسة النقدية حلاجة النتائج املطلوب الوصول إليها لبعض الوقت، أي البد -6
يق النتائج ، وذلك لتحقمن أخذ بعني االعتبار سرعة التكيف يف الطلب على النقود عند وضع األهداف

      وفق األهداف املخططة.
د حث عن بدائل جديدة مولدة للقيمة املضافة، لتحل حمل العوائلباالتقليل من التبعية للمحروقات و -7

  ، هبدف احملافظة على استقرار سعر الصرف.النفطية

ت االقتصادية ا البيئة االقتصادية يف اجلزائر، نتيجة اإلصالحاالتأكيد على الرغم من التغريات اليت شهدهت-8 
رة، مما يعين أن إال أن العالقة بني النقود والناتج تبدو مستقالسيما املالية املتمثلة يف سياسة التحرير املايل، 

سلوك الطلب على النقود ميكن التنبؤ به، ومن مث إمكانية اعتماد البنك املركزي على دالة الطلب على 
النقود كأحد أدوات السياسة النقدية لتحقيق األهداف االقتصادية النهائية. غري أنه جيب على صانعي 

دية األخذ يف االعتبار أن استقرار الدالة ملقدرة يف الوقت احلايل ليس استقرارا أبداي، بل البد السياسة النق
من حتديث الدراسات بصفة مستمرة، وذلك ألن استقرار دالة الطلب على النقود وثيق الصلة بدرجة 

ات املصرفية لتقنياالحالل بني النقود واألصول املالية األخرى، خاصة يف ظل التوجهات حنو املزيد من ا
ل استخدام نظم الدفع االلكرتونية، على الرغم من أن هذه االجتاهات تعد بطيئة نسبيا، إال أهنا احلديثة مث

قد تسفر يف املستقبل إىل خلق بدائل جديدة للنقود، مما قد يؤثر على استقرارية الطلب على النقود، هلذا 
لتطورات قية على سلوك الطلب على النقود يف اجلزائر يف ظل ايتطلب األمر إجرا  املزيد من الدراسات التطبي

 االقتصادية وملالية والنقدية.  

IV. من خالل اخلوض يف مسائل البحث تبني أن له جوانب هامة حتتاج إىل املزيد : آفاق البحث
 من الدراسة والتحليل، واليت ميكن أن تكون كمقرتحات لبحوث مستقبلية أمهها: 

 ARDLدراسة العالقة طويلة األجل بني الطلب على النقود وحمدداهتا ابستخدام منوذج -1
 واختبار احلدود يف اجلزائر؛

 أثر حترير سعر الفائدة يف الرفع من فعالية السياسة النقدية يف اجلزائر؛-2
 منذجة قياسية ابستخدام املعادالت اآلنية للسياسة النقدية يف اجلزائر؛-3
 الصرف وأثره على حركة انتقال رؤوس األموال يف اجلزائر؛حترير سعر -4
 لنقدي كمؤشر هام للسياسة النقدية يفادراسة العالقة بني الناتج احمللي اإلمجايل والقطاع -5

 استهداف التضخم؛
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 كال يف استخدام مناذج بياانت مقطعية زمنية لقياس أثر التطور املايل على النمو االقتصادي-6
 ؛نس واملغربمن اجلزائر تو 

 . اجلزائريف االستجابة الديناميكية للمتغريات االقتصادية الكلية لتحرير سعر الصرف-7
 قياس أثر االبتكارات املالية على سرعة دوران النقود.-8
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 :امللخص
قاعدة ميثل  ،، ذلك أن استقرارها والقدرة على التنبؤ مبقدارهايف االقتصاد الكليميثل الطلب على النقود دالة هامة 

كبريا من الدراسة   اهلادفة لتحقيق االستقرار االقتصادي. فنالت حيزاو يف صياغة معامل السياسة النقدية الفعالة  أساسية
تضاعف االهتمام و  ،احثني االقتصاديني على مر العقودكما استقطبت اهتمام البوالتحليل يف النظرايت النقدية،  
، خاصة مع التطورات اليت عرفها العامل، السيما ما تعلق لتحديد املتغريات اليت تفسرهابدراستها يف السنوات األخرية 

فبادرت بتطبيق هذه السياسة العديد من الدول ومن  .على القطاع املايللقيود والعراقيل ورفع ا بسياسة التحرير املايل
، فكان هلذه السياسة املتبعة كفؤافعاال و  املايل اهاليت ابشرهتا منذ سنوات التسعينات هبدف جعل قطاعبينها اجلزائر، 

 الطلب النقدي يف اجلزائر.أتثري على 
، بينت النتائج أن الدخل ستخدام منوذج التكامل املشرتك وتصحيح اخلطأابمن خالل الدراسة التطبيقية القياسية و 

احلقيقي له التأثري األكرب يف الطلب على النقود، كما كان لتحرير سعر الفائدة وحترير سعر الصرف أثر على الطلب 
   ن له أتثري إجيايب لكنه ضعيف.على النقود، ابإلضافة إىل التطور املايل الذي ظهر أ

: الطلب على النقود، سياسة التحرير املايل، التكامل املشرتك وتصحيح اخلطأ، الدخل احلقيقي، الكلمات املفتاحية
 سعر الفائدة، سعر الصرف، التطور املايل.

Abstract: 

    Demand for money represents an important macroeconomic function. its 

stability and predictability are a key rule in shaping effective monetary policy 

objectives for economic stability.  

It has attracted a great deal of study and analysis in monetary theories; it has also 

attracted the attention of economic researchers over the decades.  

  The interest in studying it, has increased in recent years to determine the variables 

that explain it, especially with the developments in the world, especially regarding 

the policy of financial liberalization and lifting restrictions and obstacles on the 

financial sector. Many countries, including Algeria, have embarked on this policy 

since the 1990s, with the aim of making their financial sector effective and 

efficient. This policy has had an impact on the monetary demand in Algeria. 

By the econometric applied study and using Cointegration and Error correction 

models, the results showed that real income has the greatest impact on demand for 

money, Moreover the liberalization of interest rates and exchange rate have had a 

positive but a weak impact on demand for money. 

Keywords: Demand for money, Financial liberalization policy, Cointegration and 

Error correction, Real income, Interest rate, Exchange rate, Financial growth. 


