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  قدمة م

حد أشكال سياسات االستقرار اليت تنتجها الدول من اجل مكافحة االختالالت تعترب السياسة النقدية أ

لنقدي للسياسة كون السياسة النقدية متثل اجلانب الفة اليت صاحبت التطور االقتصادي،  االقتصادية املخت

أدوات السياسة االقتصادية األخرى، كذلك فإن ، فان ذلك يتطلب درجة عالية من التنسيق مع االقتصادية العامة

أمهيتها النسبية كإحدى سياسات االستقرار االقتصادي ختتلف من اقتصاد إىل آخر درجة فاعلية السياسة النقدية و 

املالية من دولة إىل يف درجة تطور األسواق النقدية و  التفاوتعة اهلياكل االقتصادية السائدة و يف ضوء تفاوت طبي

  .تالف احلاالت االقتصادية السائدةبالتايل تفاوت درجة التقدم االقتصادي، إضافة إىل اخأخرى، و 

النقدية يف الدول ميكن التنويه بإجياز يف هذا ا�ال إىل ما أشار إليه عادة من ضعف فاعلية السياسة و 

  ست ذات منشأ نقدي، ين طبيعة املشاكل االقتصادية يف هذه الدول تعترب ذات منشأ هيكلي ولالنامية نظرا أل

وإىل ما يشار إليه عادة من ضعف فاعلية السياسة النقدية يف الدول اليت تفتقر إىل أسواق نقدية متطورة، خاصة 

  .حد أسلحتها الرئيسية، وهي أداة عمليات السوق املفتوحةإن السياسة النقدية تفقد أو 

صاديون واليت متثل أساس االعتقاد بفعالية أضف إىل ذلك تباين النظريات واألفكار اليت ينتهجها االقت

سياسة معينة ومدى آثارها على املتغريات الكلية ألجل ذلك البد من وجود إجراءات وتدابري تعمل دور املتحكم 

يف حجم املعامالت االقتصادية مبا يتماشى واإلطار العام للسياسة االقتصادية املقرتحة منهجا، أهدافا ووسائل اليت 

  .إذ يوكل هذا الدور للسياسة النقدية املناسبة رحتقق هلا االستقران أحتتاج 

يهتم �ا املسؤولون عن تنفيذ السياسة النقدية يف أي دولة من دول العامل، التأكد  اليتإن من أهم اجلوانب 

اليت ختطط هلا من فعالية األدوات اليت تستخدمها البنوك املركزية يف التوصل إىل األهداف االقتصادية واالجتماعية 

  .احلكومات املعنية مبا يضمن حتقيق درجة معينة من النمو واالستقرار االقتصادي داخل البالد

وقد أثبتت الدراسات اليت أجراها اخلرباء املتخصصون يف هذا ا�ال أن تعظيم كفاءة األدوات النقدية 

قد ال يبلغ مداه مبجرد إدخال تعديالت دورية يف قيم هذه األدوات، أو إحالل أداة  املستخدمة يف دولة معينة،

قل كفاءة، وإمنا قد يتطلب األمر يف بعض األحيان، وبصفة خاصة يف حالة أذات كفاءة معينة بأداة أخرى تكون 

الشرتاكية التابعة إدخال تعديالت جذرية يف طبيعة النظام االقتصادي املطبق نفسه كما حدث يف بعض الدول ا
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 على آخرين حمورين ليشمل اإلصالح نطاق تساعإ إىل لالحتاد السوفيييت خالل العقدين األخريين من القرن السابق 

  :ومها األمهية من كبرية درجة

 ستنتهجه الذي اجلديد االقتصادي النظام نوعية مع يتفق مبا ةاملستخدم النقدية األدوات لنوعية مشويل تغيري :أوال

  .املعنية لدولةا

 درجة يضمن مبا األدوات، تلك استخدام خالهلا من يتم اليت املصرفية للمؤسسات األساسية اهلياكل تغيري :ثانيا

 من األقصى احلد تنسيق ذلك فيسهل فيها، املستخدمة النقدية األدوات وبني اهلياكل تلك بني االنسجام من معينة

  .املتبعة النقدية السياسة من املرجوة األهداف إىل صلوالتو  األدوات، تلك استخدام يف الكفاءة

 اإليرادات وهي املستخدمة، باألدوات االقتصادية السياسات من غريها عن تتميز فإ�ا املالية السياسة أما

 على لةالدو  به تقوم الذي التأثري طريق عن تباشر املالية فالسياسة العامة، امليزانية وجيمعهما العامة، والنفقات العامة

  .معا عليهما أو العامة النفقات أو العامة اإليرادات

 تتضمنه ملا املايل للنشاط حتليلية دراسة فهي االقتصاد، يف للدولة االقتصادية السياسة يف اأساسيً  اعنصرً  تعترب

 وتسعى ومصادره، العام اإلنفاق ألوجه نوعي وتكييف العامة، واإليرادات العامة النفقات حلجم كمي تكييف من

 االقتصادي، االستقرار ويوجد األمام، إىل التنمية عجلة يدفع مبا هلا، ةاملتاح اإلمكانيات حدود يف أهدافها حتقيق إىل

  .عليها تقوم اليت واألسس تتبناها، اليت املبادئ إطار يف

 حتقيق يف ماألعظ بالدور تقوم أن تستطيع أل�ا األخرى السياسات بني هامة مكانة املالية السياسة حتتل

 اإلدارة أدوات أهم من تعد اليت املتعددة أدوا�ا فضلب وذلك الوطين، االقتصاد ينشدها اليت املتعددة األهداف

 اآلثار إىل فباإلضافة االقتصادي، االستقرار تعوق اليت املشاكل على والقضاء االقتصادية التنمية حتقيق يف االقتصادية

 يف والضرائب احلكومي اإلنفاق دور يف تتمثل استقرارية آثار توجد املالية اسةالسي ألدوات والتخصصية التوزيعية

 الفكر يف وميال املالية السياسة حتتلها اليت واملكانة الكلية، االقتصادية املتغريات على مث ومن الكلي الطلب على التأثري

 أن منها مطلوبا كان التقليدي الفكر يف اأم القدمية، العصور يف باهتا دورها كان فقد واحدة طفرة حتدث مل احلديث

  .آنذاك السائد الفكر طبيعة مع متاما حمايدة تكون

 األزمة خاصة وبصفة االقتصادية، األزمات األفق يف تظهر  أن إىل الوضع هذا على املالية السياسة حال بقي

 نبع قد املالية بالسياسة حلق الذي األعظم التطور نبأ القول ميكن أنه إال ،1929 سنة العامل اجتاحت اليت العاملية
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 تأكيده مع " والنقود والفائدة العمالة يف العامة النظرية " مؤلفه يف كينز ماينرد الكبري لالقتصادي الكبري اإلسهام من

 يف عليه ترتب وما العظيم، الكساد مشكلة وخاصة االقتصادية املشاكل عالج يف وحدها السوق آليات فشل على

 الدولة نطاق من االنتقال االقتصادي، النشاط يف الدولة بتدخل اخلاصة كينز آراء تبين ضرورة من العملي الواقع

  .مناسبة مالية تبسياسا املتدخلة الدولة نطاق إىل احلارسة

 اديةاالقتص السياسة أدوات من رئيسية أداة وأصبحت أمهية أكثر دورا املالية السياسة اكتسبت احلني ذلك منذ

 التنمية يف ثرأ من ماهلا عن فضالً  وأزمات هزات من  له يتعرض ما ومعاجلة االقتصادي، الكيان مصادر توجيه يف

 املعاصرة النظم يف املالية بالسياسة حلق الذي التطور ذلك وبفضل النمو، يف اآلخذة الدول يف وخاصة االقتصادية

  السياسة وأصبحت نواحيه، كافة يف الوطين االقتصاد توجيه يف تتدخل أن عليها ولزاما الدولة واجب من أصبح

  .الوطين االقتصاد ينشدها اليت األهداف حتقيق يف اجوهريً  دورا تلعب املالية

 القطاعات يف االستقرار عدم من حالة يف تثلمت حادة قتصاديةإ أزمة موريتانيا شهدت الثمانينات بداية يف

 تكن ومل اجلفاف من احليوانية الثروة وتأثرت الغربية الصحراء حرب وتبعات حروالتص البطالة بسبب كانت األساسية،

 العاملية السوق يف التغريات بسبب معتربة تعد ومل 1989 سنة إىل اإلمجايل احمللي الناتج من %30 سوي متثل الزراعة

   .إقطاعي شبه الزراعي قطاعال يزال ال الفرتة تلك ويف موريتانيا، يف املنجمي القطاع على وانعكاسا�ا للحديد

 الدويل والبنك الدويل النقد صندوق طرف من املقدمة االقتصادي اإلصالح برامج موريتانيا تبنت هلذا وتبعا

 االستقرار لتحقيق وسيلة النقدية السياسية آليا�ا ضمن تستخدم واليت السوق، اقتصاد قواعد إرساء إىل �دف واليت

 أيضا تؤثر كما املدفوعات، ميزان توازن على والعمل التضخم وكبح النقدية الكتلة يف بالتحكم وذلك االقتصادي،

 ممكن توزيع أفضل حتقق  أن شا�ا من اليت الفائدة وأسعار املتداولة، األجنبية العمالت اجتاه الوطنية العملة سعر على

  .املالية للموارد

  :التالي النحو على ثالبح لهذا الرئيسية اإلشكالية وصياغة طرح يمكن سبق مما

 برامج ظل في تنفيذها تم التي االجراءات و اتباعها تم التي المالية و النقدية السياسة انعكاسات هي ما

  ؟ موريتانيا في الكلية االقتصادية التوازنات على االقتصادية االصالحات

   :هي فرعية أسئلة الرئيسي السؤال هذا صميم من يشتق
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املالية يف ظل برامج اإلصالح االقتصادي على التوازنات االقتصادية  وإىل أي مدى سامهت السياسة النقدية  -

 الكلية؟

 ماهو انعكاس اإلجراءات املطبقة يف ظل برامج اإلصالح االقتصادي على اجلانب االجتماعي؟  -

  السياسات و املالية يف االقتصاد املوريتاين؟ ماهي املراحل اليت مرت �ا- 

  . هذه لدراستنا منطلقا ستكون اليت الفرضيات من جمموعة بطرح نقوم األسئلة هذه على لإلجابة

  الدراسة فرضيات

  :هي أساسية اتفرضي على الدراسة هذه تقوم

االقتصادية الكلية يف ظل برامج االصالح لقد سامهت السياسة املالية و النقدية املتبعة يف حتقيق التوازنات  - 

 .االقتصادي

  .هناك تأثري سليب للسياسة النقدية و املالية على اجلانب االجتماعي- 

  البحث أهداف

 .التعرف على أدوات و وسائل السياسة النقدية اليت أدخلتها موريتانيا لتحقيق االستقرار االقتصادي الكلي -

 النقدية و املالية على حتقيق أهداف برامج اإلصالحات االقتصاديةحماولة إدراك مدى قدرة السياسة  -

  .إيضاح إجيابيات و سلبيات برامج اإلصالح االقتصادي- 

  الموضوع اختيار أسباب

إن األولوية تتجسد يف معرفة مدى مالئمة برامج اإلصالح االقتصادي كمنهج للتغلب على اختالل التوازنات   

ذلك  ألن الدراسات اليت . ومن جهة أخرى رغبتنا يف إضافة دراسة من هذا النوع االقتصادية الكلية من جهة،

  .عاجلت هذا املوضوع يف موريتانيا تعترب قليلة
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  تمهيد

ضمان دف حتقيق االستقرار االقتصادي، وحتقيق االستقرار النقدي و املالية �ستخدم الدولة السياسات النقدية و ت

حتقيق التوازن الداخلي و لية بالنسبة للعمالت األجنبية وتشجيع النمو االقتصادي احملافظة على قيمة العملة احمل

ين ثبات هذا ال يعل االستقرار يف مستوى األسعار، و حتقيق معدالت منو اقتصادي مرتفعة يف ظاخلارجي، و و 

  .منا يعين ارتفاعه مبعدالت مقبولةإاملستوى العام لألسعار و 

  .حتقيق أهدافها، و اح السياسة االقتصادية للدولةالنقدية دورا أساسيا يف جنوقد أصبح للسياستني املالية و 

ود وتطورها والثاين عن التعريف وهلذا قسمت الفصل إيل ثالث مباحث رئيسية األول يتعلق مبفهوم النق

 .بالسياسة النقدية وأهدافها وأدوا�ا أما املبحث الثالث فيتناول السياسة املالية وعناصرها

  مفهوم النقود وتطورها: المبحث األول

  نشأة النقود ووظائفها: األول المطلب

  نشأة النقود: أوال

مل تنشأ النقود دفعة واحدة، بل نشأت وتطورت مع تطور ا�تمعات البشرية، ولقد بدأت هذه املراحل بانتهاء 

مرحلة االكتفاء الذايت وبداية مرحلة املقايضة وانتهت باملرحلة اليت نعيشها اآلن وهي مرحلة االقتصاد النقدي، 

  :تعرض سريعا هلذه املراحل كما يليوسوف ن

  :مرحلة االكتفاء الذاتي -1

متيزت هذه املرحلة بأن الفرد أو العائلة ال ينتجون إال قدر استهالكهم حيث مل تكن هناك حاجة إىل التفكري 

ألن احلاجات اإلنسانية كانت حمدودة وبسيطة، ومن مث عرفت هذه املرحلة مبرحلة االكتفاء  ،1بإجياد حاجة للتبادل

  .الذايت

  :مرحلة المقايضة -2

امتازت ا�تمعات البدائية بازدياد اعتماد األفراد على أنفسهم لتوفري حاجا�م األساسية، فقد كانت الغاية من 

  .اإلنتاج هي إشباع احلاجات مباشرة

                                                           
  .14- 13، ص2005ضياء جميد، اقتصاديات النقود والبنوك، مؤسسة شباب اجلامعية، مصر،    1
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وكانت كل مجاعة تنتج لنفسها ما حتتاج إليه من طعام وملبس وأدوات وسالح،وتعمل على ختزين الفائض عن  

 1.حاجا�ا الستهالكه خالل العام عند احلاجة إليه

ومع تطور تلك ا�تمعات أخذت حاجا�ا األساسية باالزدياد والتنوع، وأخذ التخصص يظهر، وصار من 

  .أو غري ذلك بنفسها... ا حتتاج إليه من أدوات أو طعامالصعب أن توفر كل مجاعة م

أدى هذا التطور باإلضافة إىل من القوى اإلنتاجية، وزيادة إنتاجية العمل إىل انتقال تلك ا�تمعات البدائية من 

ه مرحلة اإلنتاج الذي يكفيها بالكاد إىل مرحلة جديدة هي مبادلة ما يفيض عن حاجا�ا من إنتاجها مبا حتتاج

  2.من إنتاج غريها، وهذا ما يعرف بنظام املقايضة

عملية تبادل سلع مقابل سلع أخرى أوخدمات مقابل خدمات : "وبناء عليه ميكننا تعريف املقايضة على أ�ا

  3"أخرى ال تدخل فيها أداة وسيطة موحدة باملفهوم املتعارف عليه اآلن وهو النقود

  :اإلنسان مشاكل املقايضة وهي ومبرور الزمن عرف

 .عدم توفر وحدة حساب عامة ومشرتكة تقاس �ا أمثان أو أسعار السلع واخلدمات- أ

     .عدم وجود وسيلة الختزان قيمة السلعة- ب

 .صعوبة توافق رغبات البائعني مع املشرتين - ت

 .عدم قابلية السلع للتجزئة- ث

 4.الدخارعدم توافر وسيلة للدفع املؤجل أو أداة ا- ج

  :مرحلة االقتصاد النقدي -3

أدت املشكالت اليت تعرض هلا اإلنسان يف ظل نام املقايضة إىل ضرورة البحث عن شيء ما يستخدمه كوسيط 

للتبادل، وتكون قيمته معروفة وحمددة بالنسبة لكل السلع اليت حيتاجها يف حياته اليومية، ومن هذه احلاجة جاءت 

أي االقتصاد الذي يعتمد على النقود كوسيط يف مبادلته حلاجاته، ويعيش ا�تمع فكرة االقتصاد النقدي، 

  5.مرحلة االقتصاد النقدي -حاليا–اإلنساين 

  

                                                           
  .18: االقتصاد، الكفراوي،ـ النقود واملصارف، ص دويدار، دروس يف    1
  .15عبد اهللا، النقود والبنوك، دروس يف االقتصاد، ص   2
  .4طارق حممد خليل األعرج، مقرر اقتصاديات النقود والبنوك، سلسلة عامل املعرفة، ص   3
  .17-16ص، 28، عمان، 2أكرم حداد ومشهور هذلول، النقود واملصارف، دار وائل للنشر، ط   4
  .14، ص2009السيد متويل عبد القادر، اقتصاديات النقود والبنوك، دار الفكر، عمان،    5
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  .تعريف النقود ووظائفها: المطلب الثاني

  تعريف النقود: أوال

شيء ثابت ال تتغري قيمته  "بأ�ا  steiner, shapiro and salomom، فمثال عرفها هناك عدة تعاريف للنقود

  1"كوحدة للحساب ويكون مقبوال من ا�تمع كأداة لتسديد املدفوعات والديون واحلصول على على السلع

كل شيء يستخدم لتسوية املدفوعات باعتباره ذو قبول كوسيط للمبادلة ويستخدم "بأ�ا  (keynes)بينما عرفها 

  .حلفظ القوة الشرائية

 2".كل ما يلقى قبوال عاما كوسيط للتبادل ومقياس للتبادل ومقياس للقيمة"أ�ا وتعرف أيضا ب

 وظائف النقود:ثانيا

  :هيد يف أربع وظائف أساسية للنقود و ميكن تلخيص وظائف النقو 

 النقود كوسيط للمبادلة -1

  .اخلدماتو تعين هذه الوظيفة أن النقود تلعب دورا مهما يف تسهيل عملية شراء و بيع السلع  و 

قد جاءت هذه الوظيفة كمرحلة الحقة للتطور من اقتصاد املقايضة حيث كانت تتم مبادلة سلعة مقابل سلعة و 

من مث مبادلة النقود بسلع قود و أخرى، بينما يف اقتصاد النقود فتتم هذه العملية من خالل مبادلة السلع بالن

  .أخرى

هذا أدى بدوره إىل حرية ل زمين بني عملية الشراء والبيع، و د فاصقد أدى استخدام النقود �ذه اخلاصية إىل إجياو 

إمكانية االحتفاظ �ا لفرتة معينة من الزمن، تفصل بني عن طبيعة النقود و أكرب يف االختيار لدى األفراد، ناشئة 

  3.اخلدماتلية أكرب يف اختيارهم من السلع و عملية الشراء و البيع، مما أعطاهم استقال

 :يار للقيمة و وحدة الحسابالنقود كمع -2

ان إىل آخر يف من مكفرتة ألخرى خالل السنة الواحدة و عانت النقود السلعية من مشكلة التغري يف القيمة من   

حىت النقود الورقية واالئتمانية ثة، إبتداء من النقود املعدينة و هذه املشكالت جتاوز�ا النقود احلديو . ا�تمع الواحد

                                                           
  .20أكرم حداد، مشهور هذلول، مرجع سابق، ص  1
  .27، ص  www.pdffactory.com،  2009 – 2008مرياندا زغلول رزق، النقود والبنوك، جامعة بنها، التعليم املفتوح، كلية التجارة،   2
  .23-22، عمان، ص 1، ط2005أكرم حداد، مشهور هذلول، النقود و املصارف مدخل حتليلي و نظري، دار وائل للنشر،  3
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قود بوظيفة قياس القيم باعتبارها وحدة معيارية تقاس �ا قيم السلع واخلدمات يف عمليات وحديثا، تقوم الن

  1.التبادل عاجلة أوآجلة، كما تقاس �ا الثروات

تاج واالستهالك عن طريق بذلك فإن النقود تعترب جهاز للثمن كفيال بتسهيل تبادل وحتقيق كفاءة أكرب يف اإلنو 

البدائل احلدية لإلنتاج يف كل وحدة احلدية للسلع أو ن خالل معادلة املنافع ذلك مو . التخصص وتقسيم العمل

  2.إنتاجية أواستهالكية

  النقود كمستودع للقيمة -3

تطرقنا يف ظل نظام املقايضة إىل صعوبة ختزين السلع واالحتفاظ �ا لفرتة زمنية معينة ألن بعض السلع تتعرض  لقد

للتلف مما يلحق بصاحبها اخلسارة كما أن هناك سلعا ال ميكن ختزينها أصال أو أن ختزينها حيتاج لتوفري مجلة من 

ع واخلدمات املختلفة لفرتات الحقة، إذ ميكن خزن النقود  لذلك تظهر أمهية النقود كأداة خلزن قيم السل. الشروط

  .كقوة شرائية عامة مدة من الزمن بقصد إعادة استعماهلا يف املستقبل حني تظهر احلاجة إليها

و�ذا املعىن، فإن خزن القيمة يعين نقل القوة الشرائية للنقود من احلاضر إىل املستقبل ويرى كثريون أن ذلك ميثل 

  .طلقة هلذه الوظيفةاألمهية امل

 النقود وسيلة للدفع المؤجل -4

اليت يقع موعد استحقاقها يف املستقبل، وقد برزت  املدفوعاتيفة قيام النقود بسداد الديون أو وتعين هذه الوظ  

أمهية هذه الوظيفة يف وقتنا احلاضر، بسبب اعتماد العديد من الفعاليات االقتصادية يف إبرام العقود والصفقات 

 الصفقات يف املستقبل، أوعلى شكل أقساط دورية أوالتجارية على أساس تسديد قيمة مدفوعات هذه العقود و 

  .يف وقت الحق لوقت إبرام العقوددفعة واحدة 

هناك عوامل حتد و وقد استطاعت النقود تأدية هذه الوظيفة من خالل قبوهلا العام كوسيط للمبادلة بني األفراد،  

من إمكانية قيام النقود �ذه الوظيفة، وأحد أمهها هو وضعها القانوين، أي كو�ا ذات قابلية على إبراء الذمم، 

  3.ن مقبوال لدى احملاكم احملليةمبعىن أن الدفع يكو 

                                                           
  .36، عمان، ص 2010 سعيد سامي احلالق، حممد حممود العجلوين، النقود والبنوك واملصارف املركزية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، الطبعة العربية، 1

  .36سعيد سامي احلالق،حممد حممود العجلوين، نفس املرجع،ص   2
  .27ونظري، مرجع سابق، ص  أكرم حداد، مشهور مذلول، النقود واملصارف مدخل حتليلي 3
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رمبا يأيت االنتقاد ؤجل، يرتبط أيضا بثبات قيمتها أوقو�ا الشرائية، و وأيضا فإن كفاءة النقود بوصفها أداة للدفع امل

الوحيد على وظيفة النقود، من الصفة األخرية هلا، ذلك أن عدم ثبات قيمة النقود كأداة للدفع املؤجل، قد يؤدي 

  .حد طريف العقد يف املعاملة التجاريةإىل خسارة أ

  أنواع النقود وخصائصها: المطلب الثالث

لقد تطورت النقود على مر العصور من كو�ا سلعة هلا كيان مادي ملموس وقيمة ذاتية حقيقية، إىل أن أصبحت 

اتفق أفراد اجلماعة  يف الوقت احلاضر جمرد مفهوم قد ال يكون له كيان مادي أو أي قيمة ذاتية على اإلطالق طاملا

على قبوله كنقود، وألن الصور الرئيسية للنقود ذات خصائص مشرتكة فقد أمكن تقسيمها إىل عدد حمدود من 

األنواع، وأفضل هذه التقسيمات هي تتبع التطور التارخيي لطبيعة النقود وملصدر قيمتها، وميكن أن منيز بني عدة 

 :أنواه وهي

  النقود السلعية: أوال

ساع عمليات التبادل السلعي بني األفراد واجلماعات وتعقد هذه العملية، دفع باجلماعات اإلنسانية إىل إن ات

وقد حتددت السلعة املعيارية حسب . التفكري باختيار سلعة معيارية يستطيعون من خالهلا تقومي السلع األخرى

راعية اعتمدت كمية من القمح أو الشعري  طبيعة ا�تمعات والنمط اإلنتاجي السائد فيها، ففي ا�تمعات الز 

  1.كوحدة معيارية يتبادل الناس على أساسها سلعهم، ويف ا�تمعات الرعوية كانت هذه الوحدة هي رأس القيم

نقود مكونة من سلع مثل القمح أو معادن مثل الذهب أو الفضة، فهي نقود بطبيعتها إىل : والنقود السلعية هي

  2.قودالسلع املكونة منها الن

ولكن مع استمرار دوران عجلة التطور يف احلياة هر عجز السلع عن القيام بدورها كوسيط للتبادل ويكمن هذه 

  :العجز يف

 .قابلية هذه السلع للتلف-

 .عدم ثبات قيم السلع وتأرجحهما ارتفاعا واخنفاضا تبعا للعرض والطلب-

 .صعوبة ختزين السلع وارتفاع تكاليفه-

 .ونقلها من مكان آلخرصعوبة محلها -

                                                           
  .56:مرياندا زغلول رزق، النقود والبنوك، مرجع سابق، ص   1
، 2003عة األردنية، صدام عبد القادر عبد اهللا حسني، بيع الذهب والفضة وتطبيقاته املعاصرة يف الفقه اإلسالمي، رسالة ماجستري، ختصص الفقه وأصوله، اجلام  2

  .16ص



 اإلطار النظري للسياسة النقدية والمالية:.................................................. الفصل األول

 

7 
 

 .األخطار اليت تتعرض هلا خالل النقل-

 1.اقتصار السلع على ا�تمع الذي توجد فيه، وعدم صالحيتها يف غريه كوسيط للتبادل-

 .صعوبة جتزئة تلك السلع حىت تتالءم مع السلع صغرية القيمة-

  النقود المعدنية

صائص وقد ظلت النقود الذهبية والفضية صاحلة الستخدام الناس  تعترب نوعا من النقود السلعية إال أ�ا امتازت خب

كعملة على مدار تاريخ البشرية الطويل، كما لت متثل األساس لتحديد أسعار مجيع السلع واخلدمات األخرى، 

بل ظل الذهب والفضة األساس الذي تنسب إليه مجيع العمالت اليت عرفتها البشرية حىت وقتنا الراهن، وذلك 

  :اب التاليةلألسب

 2؛سهولة االختزان عرب الزمن، فالذهب والفضة ال يتلفان 

 ؛التجانس والتماثل بني أجزائه، إذا مت التقسيم إىل وحدات منطية 

 ؛القابلية للتجزئة لوحدات متماثلة متاما 

 ؛ارتفاع قيمة املعدن حبكم ندرته النسبية 

 تتمتع املعادن النفيسة بثبات نسيب يف قيمتها السوقية. 

  النقود الورقية: ثانيا

إن النقود الورقية اليت نتداوهلا اليوم بشكلها ونظامها هي نتيجة لتطور امتد حقبة طويلة من الزمن، وقد مسيت هذه 

  .3وهو تعهد مصريف يدفع مبلغ من النقود املعدنية حلامل الورقة عند الطلب) البنكنوت(األوراق 

دع شهادة ورقية عبارة عن تعهد منهم له مبقتضاه أنه رد ما أودع ويف مقابل اإلبداع كان الصاغة يعطون للمو 

لديهم من ذهب مبجرد طلبه، ولكن ما لبث أن ختلو عن محل الذهب واكتفوا بنقل ملكية الشهادات، وساعد 

على ذلك ثقة األفراد يف قدر�م على حتويل الشهادات إىل ذهب مىت شاؤوا ويذلك مل تعد الشهادات ممثلة للنقود 

وميكن تقسيم . حسب بل أصبحت هي نفسها تقوم بكل وظائف النقود وبالتايل فهي أول أشكال النقود الورقيةف

  :األوراق النقدية إىل ما يأيت

  

  األوراق النقدية النائبة -1

                                                           
  .509لتضخم والكساد، جملة جممع الفقه اإلسالمي، صالقرة الداغي، أثر ا   1
  .9السيد متويل عبد القادر، اقتصاديات النقود والبنوك، مرجع سابق، ص   2
  .101، ص1993، 1عمارة، حممد، قاموس املصطلحات االقتصادية يف احلضارة اإلسالمية، دار الشروق، بريوت، لبنان، ط   3
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وهي صكوك متثل كمية النقود املعدنية أو السبائك الذهبية املودعة يف البنك، فهي تنوب عن النقود املعدنية يف 

ويرجع  %100لتداول، وتستمد قو�ا الشرائية من النقود املعدنية اليت تقابلها، ويكون غطاؤها من النقود املعدنية ا

السبب يف إحداث هذا النوع من األوراق إىل احلفاظ على النقود املعدنية من السرقة والضياع، وكانت األوراق 

النقدية النائية تلقى قبوال عاما لكو�ا قابلة للصرف بالذهب، فإذا توجه حامل الورقة النقدية إىل البنك طالبا الوفاء 

  .ا النوع من األوراق النقدية ليس له وجود يف عصرنا احلديث، وهذ1بقيمتها من الذهب فإنه جياب طلبه

  األوراق النقدية اإللزامية -2

م، حيث أعلن 1914إن هذا النوع من النقود هو الشائع اليوم، وقد بدأ التداول �ا منذ احلرب العاملية األوىل سنة 

االرتباط بني هذه األوراق، فسميت  عن عدم قابلية صرف األوراق النقدية إىل ذهب، وحتللت بنوك اإلصدار من

أوراقا نقدية إلزامية، وال يشرتط أن يكون مقابلها نسبة معينة من الذهب أحد عناصر تغطيتها، كما أن قوة 

األوراق النقدية اإللزامية الشرائية أصبحت تنخفض وترتفع الكميات اليت تطبعها البنوك املركزية وحسب مقابلتها 

  .2لعناصر التغطية

  ألوراق النقدية الوثيقةا -3

وهي اليت تكون تغطيتها املعدنية جزئية، حيث يكون الذهب أو الفضة جزءا من الغطاء واجلزء اآلخر يستند إىل 

ثقة الناس باجلهة اليت أصدرت تلك النقود، لذلك مسيت نقودا وثيقة، ومع ذلك فإ�ا كانت قابلة للصرف، إذ  

  3.كانت حتمل تعهدا بالدفع عند الطلب

  :وتتميز األوراق النقدية بعدة مزايا منها

 .سهولة محلها، حيث أ�ا أخف محال من النقود املعدنية- أ

 .إمكانية إصدارها بفئات متفاوتة تتالءم وحجم املعامالت املختلفة- ب

 . تعترب وسيلة ميسرة ملواجهة التمويل احلكومي عند الضرورة- ت

  :وجود هذه امليزات لألوراق النقدية إال أ�ا ال ختلو من العيوب، ومن عيوب األوراق النقدية ما يأيت ومع

اإلفراط يف إصدار األوراق النقدية الذي يؤدي إىل التضخم، ومن مث ارتفاع األسعار واضطراب أحوال   -  أ

 .ا�تمع

                                                           
  .141 -140م، ص1983واالقتصاد، سلسلة عامل املعرفة، الكويت، اإلسالم : النجار، عبد اهلادي   1
  .70ص، 1988عدنان خالد، السياسة النقدية واملصرفية يف اإلسالم، بريوت،    2
  .142صالنجار، اإلسالم واالقتصاد، مرجع سابق،    3
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الفوضى يف املعامالت املالية والدولية، فنظام الورق ال يضمن استقرار أسعار الصرف كما يضمنها  خطر- ب

 .نظام النقود الذهبية

  نقود الودائع: ثالثا

تنشأ النقود املصرفية من الودائع حتت الطلب اليت يودعها األفراد أو اهليئات لدى البنوك التجارية، ومن هنا جاءت 

الودائع، فهذه النقود ما هي إال جمرد تعهد بالدفع من جانب البنوك التجارية، وتنتقل ملكية النقود تسميتها بنقود 

املصرفية من شخص إىل آخر عن طريق الشيكات، وكما هو معروف فإن الشيك عبارة عن أمر جمه من املودع 

هذه النقود ليس هلا كيان مادي لكي يدفع حلامله مبلغا من النقود، وعليه فإن ) املدين(إىل البنك ) الدائن(

هي اليت تعترب نقودا وليس ) الوديعة(ملموس، وإمنا توجد يف صورة حسابات بدفاتر البنوك، وهذه احلسابات 

  1.الشيكات فالشيك هو جمرد أداة حتول هذه النقود أو وسلة لنقل مديونية البنك من شخص إىل آخر

  النقود المساعدة: رابعا

من املعادن أو الورق �دف إمتام املعامالت ذات القيم الصغرية، ومن األمثلة على النقود  هي النقود اليت تصنع

  2.قروش، وتقوم بإصدارها وزارة اخلزانة أو املالية 10قروش،  5فئة  -أو املسكوكات–املساعدة ّ أوراق النقد 

  النقود اإللكترونية: خامسا

القليلة املاضية وانتشار استخدام احلاسوب واألنرتنت وعلى كل نتيجة لتسارع التطورات التكنولوجية يف السنوات 

املستويات الفردية أو اجلماعية ويف مجيع دول العامل، فقد ساعد على ذلك على ظهور شكل جديد من أشكال 

  .النقود تسمى بالنقود اإللكرتونية

 تعريف النقود اإللكترونية -1

الت والتواقيع الرقمية اليت تتيح للرسالة اإللكرتونية أن حتل فعليا تعرف النقود اإللكرتونية مبجموعة من الربوتوكو "

حمل تبادل العمالت التقليدية، بعبارة أخرى فإن النقود اإللكرتونية أو الرقمية هي املكافئ اإللكرتوين للنقود 

  ".التقليدية اليت اعتدنا تداوهلا

نقدية، حيتفظ به بشكل رقمي حبيث يكون متاحا ويعرفها بعض االقتصاديون بأ�ا عبارة عن مستودع للقيمة ال

  3"للتبادل الفوري يف املعامالت

                                                           
تتالئم وخصوصية االقتصاد الفلسطيين، رسالة ماجستري يف إدارة األعمال، سامي حممد حممد مقداد، إصدار النقد الوطين واخليارات املمكنة لرتتيبات نقدية   1

  .23، ص2007
  .28السيد متويل عبد القادر، مرجع سابق، ص   2
  .83، ص2007نادر عبد العزيز شايف، املصارف والنقود اإللكرتونية ، املؤسسة احلديثة للكتاب، طرابلس، لبنان   3
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 ال النقود اإللكترونيةكأش -2

يرتبط تعدد أشكال النقود اإللكرتونية مبدى التطور الذي جيري على استخدام أجهزة احلاسوب وعلى استخدام 

  1:رتونية أشكاال متعددة وهيوتارخييا اختذت النقود اإللك) األنرتنت(شبكة املعلومات العاملية 

 البطاقات البالستيكية  - أ

تعترب البطاقات االئتمانية أكثر األنواع شيوعا واستخداما هلذا النوع من النقود اإللكرتونية وهي البطاقات اليت 

تستخدم لتسديد قيمة مشرتيات العميل سواء كان ذلك من خالل شبكة األنرتنت أو الشراء من املتاجر اليت تقبل 

  :�ذا النوع من البطاقات وفيما يلي نستعرض ثالثة أنواع من البطاقات البالستيكية املتداولة حاليا

 بطاقات الدفع-

وهي اليت تعتمد على وجود أرصدة فعلية للعميل لدى البنك يف صورة حسابات جارية ويتم التحكم �ا عن طريق 

  .البنك

 البطاقات االئتمانية -

يف حدود مبالغ معينة ويتم استخدامها كأداة وفاء وائتمان أل�ا تتيح فرصة احلصول على  وهي اليت تصدرها البنوك

  .السلع واخلدمات من دفع آجل لقيمتها

 بطاقات الصرف الشهري-

وهذه البطاقات ختتلف عن البطاقات االئتمانية يف أن السداد يتم بالكامل من قبل العميل للبنك خالل الشهر 

  2.الذي يتم فيه السحب

 النقد الرقمي -3

يقصد بالنقد الرقمي األنظمة الربجمية املخصصة لدفع النقود عرب اإلنرتنت ويتطلب استخدام النقد الرقمي ثالثة 

  :أطراف لضمان كفاءته وسالمة التعامل به وهذه األطراف هي

 ؛العميل-

 ؛املتجر-

 .املصرف-

                                                           
  .57نقود واملصارف، مرجع سابق، صأكرم حداد، مشهور هذلول، ال   1
  .24اقتصاديات النقود والبنوك، مرجع سابق، ص: طارق حممد خليل األعرج مقرر  2
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  1.نفسه ومتعد لشبكة اإلنرتنت كما يشرتط أيضا وجود برنامج النقود اإللكرتونية

 التحويالت المالية اإللكترونية -4

يقصد بنظام التحويالت اإللكرتونية عملية منح الصالحية ملصرف ما للقيام حبركات التحويالت املالية الدائنة أو 

ويساعد هاذ النظام عمالء املصرف على تسديد . املدينة إلكرتونيا من حساب مصريف إىل حساب مصرف آخر

ملدفوعات من خالل بنوكهم ودون احلاجة إىل استخدام احلواسيب املالية، أو البطاقات، كما يساعد هذا النظام ا

  .املصارف نفسها يف إجراء التحويالت بطريقة آمنة وسهلة االستخدام وعالية املوثوقية

  النظم والقواعد النقدية: المطلب الرابع

الدولة كما يشمل مجيع املؤسسات اليت تكون هلا السلطة واملسؤولية يف  يشمل النظام النقدي مجيع أنواع النقود يف

  2.خلق النقود، باإلضافة إىل كل القوانني واألنظمة والتعليمات واإلجراءات املنظمة لعملية خلق النقود وإعدامها

  مفهوم النظم النقدية: أوال

م النقدي احمللي يعرف بأنه جمموعة القواعد من املالحظ أن هناك فرقا بني النظام والقاعدة النقدية، فالنظا

واإلجراءات اليت يقرها جمتمع ما، �دف إصدار النقود واحملافظة على قيمتها التبادلية، وسحبها من التداول عند 

  3 :الضرورة، ومبعىن آخر فهو ذلك النظام الذي يتضمن جمموعة القواعد املنظمة للعمليات التالية

 .وكذا األنواع األخرى من النقود املتداولة" وحدة التحاسب"سية حتديد وحدة النقد األسا -

 .ووحدة التحاسب  حتديد نسب املبادلة بني األنواع املختلفة من النقود -

 .ضبط إصدار وسحب النقد األساسي أو االنتهائي من التداول -

 "وحدة التحاسب"تعيني اجلهات املختصة بإصدار كل نوع من أنواع النقود املتداولة مبا يف ذلك  -

املقياس األخري الذي يتخذه أفراد ا�تمع أساسا حلساب القيم االقتصادية ملقارنة بعضها : أما القاعدة النقدية فهي

  .ببعض

  أنواع القواعد النقدية: ثانيا

 القواعد النقدية السلعية -1

                                                           
  .58أكرم حداد، مشهور هذلول، النقود واملصارف، مرجع سابق، ص  1
  .83، ص2007 نادر عبد العزيز شايف، املصارف والنقود اإللكرتونية ، املؤسسة احلديثة للكتاب، طرابلس، لبنان  2
نقد أساسي أو انتهائي، ونقد غري انتهائي أو مشتق، فالنقد االنتهائي هو الذي تتحدد طبيعته : تصنف النقود على أساس مدى �ائية قبول األفراد هلا إىل نوعني  3

  .ي، ويستند قبول األفراد له إىل قابليتهبنوع القاعدة النقدية السائدة، أما النقد غري االنتهائي فهو نقد اختياري، يرتكز على النقد االنتهائ
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األوضاع االقتصادية املاضية فإن احلكومات تقوم باختيار أحد القواعد النقدية املتعامل �ا وذلك بناء على  عرب

  .بعض اخلصائص اليت تتميز �ا القاعدة النقدية اجليدة

وهناك ثالث قواعد رئيسة مستخدمة دوليا وختتلف من دولة ألخرى بناء على أوضاع تلك الدولة ومالئمة القاعدة 

  :صادها وهذه القواعد هيالقت

 قاعدة الذهب  - أ

وتعين اعتماد الذهب كأساس للقيمة وإمكانية حتويل الذهب إىل أي نوع من أنواع النقود وكذلك حتويل النقود 

سواء كانت ورقية أو على شكل عملة مساعدة أو حسابات جارية إىل ذهب وألن الذهب يعترب ثروة ذات قيمة 

  .طيع أن تبيع أو تشرتي أو أن تستثمر بواسطة الذهب كوسيلة لسداد القيمةمهمة فإن معظم دول العامل تست

  األشكال المختلفة لقاعدة الذهب

  نظام المسكوكات الذهبية 

وكان هذا النظام . وهذا نظام يقوم على أن تلتزم احلكومة بتوفري عملة ذهبية ذات فئات صغرية للتداول العام

ق لألفراد يف أخذ كميات غري حمددة من الذهب غري املسكوك إىل إدارة مصحوبا حبرية سك الذهب أي إعطاء احل

سك النقود يف الدولة وحتويله إىل عملة دون أرباح للحكومة نظري هذه العملية ولكن بعض احلكومات كانت 

  1.تتقاضى مصاريف ونفقات سك العمالت الذهبية

 نظام السبائك الذهبية 

احلكومة والبنك املركزي على استعداد لشراء وبيع أي كمية من الذهب عند  يسري هذا النظام يف الدولة إذا كانت

وكذلك حرية االجتار بالذهب وإمكانية حتويل النقود . سعر معني كما هو حمدد بالقيمة الذهبية لوحدة العملة

  .االئتمانية إىل ذهب

 نظام الصرف بالذهب 

  .هذا النظام وضع أصال بواسطة الدول الكبرية وذلك لتمكني مستعمرا�ا من االحتفاظ بقيمة ذهبية لعمال�ا إن

  قاعدة المعدنين-ب

                                                           
  .34رشاد العصار، رياض احلليب، النقود والبنوك، مرجع سابق، ص   1
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واملقصود باملعدنني هنا الذهب والفضة، وقد استخدمت هذه القاعدة يف �اية القرن الثامن عشر، ويتم حتديد 

أي ) 15 : 1(ن املعدنني، كأن نقول أن الدوالر األمريكي يساوي بوزن معني م) النقدية(قيمة الوحدة الواحدة 

  .وحدة واحدة من الذهب ومخسة عشر وحدة من الفضة

  :وحىت تعمل هذه القاعدة يف ظروف مثالية يتوجب توافر جمموعة من الشروط هي

 1.احلرية املطلقة يف التحويل من أي نوع من النقود املتداولة إىل ذهب وفضة والعكس صحيح- أ

 .حرية سك الذهب والفضة- ب

 .تساوي القيمة السوقية للعملة مع القيمة القانونية اليت أقر�ا الدولة- ت

  قاعدة النقد الورقية أو اإللزامية-ت

أو  تعرف القاعدة االئتمانية للنقد بأ�ا نظام ال تعرف يف ظله وحدة التحاسب وبالتايل ال يصبح النقد االنتهائي

  .األساسي سلعة ذات قيمة جتارية

ففي ظل القاعدة االئتمانية للنقد أصبح النقد الورقي االختياري نقدا إلزاميا أي غري قابل للتحويل إىل ذهب أو 

إىل أي معدن آخر، وبالتايل أخذ مكان النقد السلعي وأصبح نقدا انتهائيا أو أساسيا تعرف وحدة التحاسب 

  2.صبحت نقود الودائع النوع الوحيد للنقد االختياري املتداولالنقدية بالنسبة له، وأ

   

                                                           
  .48-47أكرم حداد، مشهور هذلول، النقود واملصارف، مرجع سابق، ص  1
  ، ص2010حممد عزت حممد عزالن، اقتصاديات النقود والبنوك واألسواق املالية، مؤسسة رؤية للطباعة والنشر والتوزيع،  حممد أمحد السرييت،   2
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  التعريف بالسياسة النقدية وأهدافها وأدواتها:المبحث الثاني

السياسة النقدية من أهم السياسات االقتصادية واليت يتم اللجوء إليها ملكافحة التضخم، وأيضا حلماية  تعترب

  .العمالت الوطنية من التدهور ولتحقيق التوسع االقتصادي القائم على أساس متويل األنشطة اإلنتاجية املختلفة

  تعريف السياسة النقدية وتطورها: المطلب األول

النقدية البد من تعريفها والتعرف على املراحل اليت مرت �ا خالل تطورها عرب العصور  لدراسة السياسة

  .واألحداث االقتصادية، ويف هذا املطلب سوف نتعرض لتعريف السياسة النقدية أوال ومراحل تطورها ثانيا

  تعريف السياسة النقدية: أوال

جمموعة "من التعاريف حيث تعرف السياسة النقدية بأ�ا توجد عدة تعاريف للسياسة النقدية وخنتار منها جمموعة 

اإلجراءات والتدابري املتخذة من قبل السلطة النقدية قصد إحداث أثر على االقتصاد، ومن أجل ضمان استقرار 

  1"أسعار الصرف

مان، مبا يتفق جمموعة اإلجراءات واألحكام اليت تتبعها الدولة بغرض التأثري والرقابة على االئت"كما تعرف بأ�ا 

  2.وحتقيق جمموعة أهداف السياسة االقتصادية

  تطور السياسة النقدية: ثانيا

نظرا ألمهية السياسة النقدية والدور الفعال الذي تلعبه يف عملية التنمية، هذا ما جعلها تتطور ومتر بعدة مراحل 

  :ىل أربعة مراحل كما يليوعقبات حىت أصبحت على وضعها احلايل، وميكن أن نقسم مراحل هذا التطور إ

  المرحلة األولى

، األداة الوحيدة املستخدمة لتحقيق 1929كانت السياسة النقدية قبل حدوث أزمة الكساد العظيم سنة 

، إال أن حدوث األزمة  3االستقرار، والتأثري على مستوى النشاط االقتصادي ومكافحة التضخم واالنكماش

ة وما خلفته من آثار وخيمة على اقتصاديات العامل أثبتت عدم قدرة السياسة االقتصادية اليت سادت يف تلك الفرت 

  .النقدية وحدها آنذاك للخروج منها، وأصبح ينظر إليها على أ�ا عاجزة عن تقدمي احللول يف تلك الفرتة

  المرحلة الثانية

                                                           
  .6، ص2003عبد ا�يد قوي، املدخل السياسات االقتصادية الكلية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،   1
  .63، ص2007والسياسات النقدية، مطبعة مزوار، اجلزائر، مفيد عبد الالوي، حماضرات يف االقتصاد النقدي    2
فعالية ختفيض أسعار الفائدة : ، عنوان املداخلة2009أكتوبر  21-20األزمة واالقتصادية الدولية والعوملة العاملية، "امللتقى العلمي الدويل حول  عيجويل خالد،   3

  .7من قبل البنوك املركزية يف احلد من ا�يار األسواق املالية يف ظل األزمة املالية العاملية الراهنة، ص
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 ظل الكساد طاملا أن الزيادة يف بعد أزمة الكساد الكبري يعترب كينز أول من أشار بعدم جدوى السياسة النقدية يف

النقود من قبل السلطات النقدية وطرحها يف األسواق ال يؤدي غلى استثمارها بل االحتفاظ �ا على شكل 

عاطل، وهذا يعين استحالة الزيادة يف اإلنتاج القومي عن طريق استخدام أدوات السياسة النقدية عندما تصل 

، وعلى هذا نادى كينز بضرورة اعتماد السياسة املالية من أجل زيادة حجم أسعار الفائدة إىل أدىن مستوى هلا

  1.اإلنتاج القومي والتخلص من حالة الكساد

، حيث بدأ يدعو إىل االهتمام بالسياسة املالية 1929وذلك بسبب عجز السياسة النقدية عن إجياد حلول ألزمة 

هكذا بدا لكينز أن السياسة املالية تأيت يف املرتبة األوىل قبل للخروج من األزمة وذلك يف الفرتة ما بني احلربني، و 

السياسة النقدية، ومت إعطاء دور أكرب للدولة للتدخل عن طريق السياسة املالية الذي يستند إىل اإلصدار النقدي 

فاءة تالءم أو الدين العام، وقد بىن كينز نظريته على أساس مجود األسعار واألجور يف األجل القصري وشكل يف ك

السوق مع الصدمات وعاجل داء االحتكار بداء التضخم مما أدى إىل عجز األدوات الكينزية من عالج 

 2.االختالالت

  المرحلة الثالثة

لقد جاءت مدرسة شيكاغو بزعامة ميلتون فريدمان لتعيد احلياة من جديد للنظرية الكمية التقليدية ولكن يف 

لثالثة من مراحل تطور النظرية النقدية واليت يطلق عليها النظرية املعاصرة صورة جديدة حيث تعكس املرحلة ا

لكمية النقود أو النظرية الكمية اجلديدة واليت مبوجبها يتم حتويل النظرية الكمية من جمرد نظرية للطب على النقود 

  3.اطي االقتصاديإىل نظرية يف الدخل النقدي، مما أعادة التأكيد على الدور الرئيسي للنقود يف النش

يعتقد أصحاب املدرسة النقدية بأن السياسة النقدية هلا أثر فعال على خمتلف األنشطة االقتصادية، بصرف النظر 

عما إذا كانت هذه السياسة انكماشية أو تضخمية، وحسب اعتقادهم دائما أن تدخل الدولة يف النشاط 

ل لعناصر اإلنتاج ومن مث حتقيق التوازن االقتصادي فإن االقتصادي عن طريق املالية لتحقيق االستخدام الكام

اهلدف لن يتحقق وإمنا على العكس فإن هذا التدخل قد يؤدي إىل حتقيق الالتوازن، وهلذا حتتل السياسة النقدية 

ت اليت املرتبة األوىل يف السياسة االقتصادية، على اعتبار أن التغريات اليت تصيب األنشطة االقتصادية تبعا للتغريا

  ).سياسة اإلنفاق العام(حتدث يف كمية النقود أكثر تأثريا وأكثر فاعلية من التأثريات النامجة عن السياسة املالية 

  

  عالقة السياسة النقدية بالسياسة االقتصادية والمالية: المطلب الثاني

                                                           
  .425، ص2006، 1وس يف االقتصاد السياسي، دار امللكية للطباعة واإلعالم، الطبعة األوىل، طبن محود سكينة، در   1
  .10، ص1996يوسف كمال، السياسة النقدية واملصرفية اإلسالمية، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، املنصورة، مصر   2
  .149-144، القاهرة، ص1989رية اللبنانية، مسري حممد معتوق، النظريات والسياسات النقدية، الدار املص   3
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حتقيق األهداف اليت تسعى إليها من خالل التجارب املاضية للسياسة النقدية فيمكن أن نالحظ أ�ا ال تستطيع 

لوحدها فهي حتتاج إىل مساعدة عدة سياسات، ومن هنا تتولد العالقة بني السياسة النقدية وغريها من السياسات 

  :االقتصادية واملالية هلذا جيب أن نتعرض إىل هذه العالقة على النحو التايل

  عالقة السياسة النقدية بالسياسة االقتصادية: أوال

جمموعة الوسائل والتقنيات واإلجراءات والتدابري اليت تتخذها الدولة من أجل : "السياسة االقتصادية بأ�اتعرف 

  1"تنظيم احلياة االقتصادية

  2."اإلجراءات العملية اليت تتخذها الدولة بغية التأثري يف احلياة االقتصادية: "كما يعرفها أحد الباحثني بأ�ا

حظ بأن السياسة االقتصادية تتضمن العديد من السياسات، كالسياسات النقدية من خالل هذين التعريفني نال

  .وغريها.... والسياسات املالية والتجارية

تبدو لنا العالقة كبرية بني السياسة االقتصادية والسياسة النقدية باعتبار أن هذه األخرية تعد إحدى  ناه ومن

  .وهي جزء من أجزائها العملية املتعلقة با�ال النقدي واالئتماين مكونات السياسة االقتصادية وأداة من أدوا�ا

كما جيب أن ال نتجاهل أمهية تناسق السياسة النقدية مع السياسة وذلك من أجل حتقيق االستقرار الداخلي، 

فالسياسة النقدية تستخدم إحدى أدوا�ا المتصاص فائض القوى الشرائية يف سوق السلع واخلدمات وذلك عن 

طريق استقطاب هذا الفائض يف شكل أوعية ادخارية، وأيضا تستطيع التأثري على سعر صرف العملة الوطنية 

بالقدر الذي يقلل من وحدة العجز يف ميزان املدفوعات، وتستخدم أيضا حلماية العملة الوطنية من التدهور 

ة حىت يقضي على االختالل بني التيار ولتحقيق التوسع االقتصادي على أساس حتويل األنشطة اإلنتاجية املختلف

  .النقدي والتيار السلعي

  عالقة السياسة النقدية بالسياسة المالية: ثانيا

ميكن استخدام كال من السياستني النقدية واملالية من أجل حتقيق أهدافهما وال سيما حتقيق االستقرار االقتصادي، 

فإذا كان االقتصاد الوطين يعاين من حالة الركود تستخدم الدولة سياسة مالية توسعية عن طريق زيادة اإلنفاق 

الكلي، وبنفس الوقت يتم تطبيق سياسة نقدية توسعية احلكومي أو ختفيض الضرائب مما يؤدي إىل زيادة الطلب 

                                                           
الندوة العلمية الدولية حول اخلدمات املالية وإدارة املخاطر "صاحل صاحلي، عنوان املداخلة، أدوات السياسة النقدية واملالية املالئمة لرتشيد دور الصريفة اإلسالمية    1

  .8، ص2010أبريل  20-19-18يف املصارف اإلسالمية، 
  .9صاحلي، نفس املرجع، صصاحل    2
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وهذا يساعد على زيادة االستثمار الذي ينعكس على ) اخنفاض سعر الفائدة(واليت تتم عن طريق القرض الرخيص 

  1.زيادة الطلب الكلي يف االقتصاد

فيض اإلنفاق احلكومي، أما إذا كان االقتصاد يعاين من حالة التضخم فيتم سياسة مالية انكماشية عن طريق خت

وزيادة الضرائب مما يؤدي إىل اخنفاض يف الطلب الكلي وبنفس الوقت يتم تطبيق سياسة نقدية انكماشية القرض 

  .مما يساعد على اخنفاض االستثمار وبالتايل الطلب الكلي يف االقتصاد) رفع الفائدة(الغايل 

لنقدية إذا أنه مع تطور األسواق املالية تربز ضرورة إنشاء مكتب من هنا تربز أمهية التنسيق بني السياستني املالية وا

مستقل إلدارة الدين لتحقيق األهداف من اسرتاتيجية الدين العام، وهنا ميكن االستفادة من خربة البنك املركزي 

تلك األهداف يف جمال إدارة الدين العام وحتديد األهداف الرئيسية لسياسته النقدية واألدوات املستخدمة لتحقيق 

وذلك من خالل التنسيق والتشاور مع احلكومة حبيث ال تتعارض أهداف السياسة النقدية واألهداف العامة 

  .للدولة

  .وفيما يلي أبني باختصار التأثري املتبادل بني السياستني املالية والنقدية

 تأثير السياسة النقدية على السياسة المالية-1

ى السياسة املالية فعلى سبيل املثال يساهم تبين السلطات النقدية املشرفة على العملة إن السياسة النقدية تؤثر عل

يف احلد من العجز املايل التضخمي املستمر، وعدم االعتماد على ضريبة التضخم لتمويل العجز األمر الذي يسهم 

  .يف حتقيق االستقرار املايل

 تأثير السياسة المالية على السياسة النقدية-2

دد صور تأثري التغريات يف السياسة املالية على السياسة النقدية، حيث تؤثر تأثريا مباشرا على قدرة البنك تتع

  .املركزي يف حتقيق هدف االستقرار يف األسعار كهدف رئيسي للسياسة النقدية

السياستني املالية والنقدية يف أحد إسهاماته إمكانية إبراز العالقة املباشرة بني ) Taylor )1995وقد أوضح تايلور 

من خالل قيد املوازنة احلكومية، والذي يشري إىل أن التغري يف عجز املوازنة العامة البد وأن يؤدي بالضرورة إىل 

تغري يف حجم السندات احلكومية املدرة للعائد، أو يف النقود عالية القوة وذلك ألغراض متويل العجز املايل، فعلى 

كان حتقيق مزيد من االنضباط املايل يسهم يف احلد من عجز املوازنة، فإن هذا يعين بالضرورة سبيل املثال، إذا  

  2 .تراجع منو حجم الدين املدر للعائد وكذا تراجع القاعدة النقدية

                                                           
  .7ص 2012/  5/ 20،21زهوان العمار، حماضرة بعنوان السياسة املالية والنقدية وأثرها على االقتصاد السوري، لندوة كلية االقتصاد يف جامعة تشرين،   1

2  John B. Taylor, « Munetary ploicy Implication of greater fiscal discipline » in « Budget Deficit and Debt : 
Issues and options », federal Reseral Resrve Bank of Kanses , city 1955, p153. 
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وإذا كانت احلكومة تتمكن بسهولة من االعتماد على أسواق االئتمان فال توجد ضرورة للربط بني حجم العجز 

ومن ناحية . ق النقود وذلك ألن التغري يف عجز املوازنة ميكن متويله من خالل إصدار السندات احلكوميةاملايل وخل

أخرى، بالنسبة للحكومات اليت تعتمد باألساس على خلق النقود لتمويل جزء كبري من النفقات احلكومية، أو 

عجز املوازنة سيؤثر بدرجة كبرية على تلك اليت ال تتمتع بسهولة الوصول إىل أسواق االئتمان، فإن احلد من 

االستمرار يف األسعار، ولذلك فإن احلد من عجز املوازنة يعد يف عديد من الدول النامية والدول اليت متر مبرحلة 

  .التحول حنو اقتصادات السوق

  المعلومات الالزمة لوضع سياسة نقدية: المطلب الثالث

إىل معرفة كيفية تشغيل االقتصاد الذي تعمل فيه وعن حالته املمكنة يف حتتاج السلطة النقدية يف إدارة سياستها، 

  :1كل فرتة، كما حتتاج إىل معرفة سلوك الوحدات املؤسسية اليت تؤثر يف كامل النشاط االقتصادي، واليت تتمثل يف

 احلكومة -

 القطاع العائلي -

 القطاع اخلاص        القطاع املايل اخلاص -

 القطاع غري املايل اخلاص -

 القطاع املايل العام -

 القطاع العام        القطاع غري املايل العام -

 القطاع اخلارجي -

  :وسنقوم باختصار بشرح هذه القطاعات وذلك على النحو التايل

  القطاع الحكومي: أوال

تلعب احلكومة دورا هاما يف توجيه االقتصاد وتنشيطه من خالل السياسات االقتصادية اليت تنفذها، فهي تفرض 

وتعد ميزانية الدولة . الضرائب وتنفق وتدعم وتقرتض وتقرض، كما تقوم بسن القوانني والتشريعات املختلفة

األداة اليت تستخدمها لتحقيق أهدافها االقتصادية واالجتماعية، كما أن حالة امليزانية تؤثر على وضع ) احلكومة(

  .وضع القطاع اخلارجيوعلى ) عرض النقود(االقتصاد الكلي وعلى السيولة احمللية 

ولذا حيتاج واضعو السياسة النقدية إىل املعلومات عن هذا القطاع ملا له من ارتباطات وثيقة مع كافة املؤسسات 

  .اليت تعمل داخل النشاط االقتصادي

  القطاع المالي الخاص والعام: ثانيا

                                                           
  .1981مصطفى رشدي شيحة، االقتصاد النقدي واملصريف، الدار اجلامعية للطباعة والنشر، بريوت،   1



 اإلطار النظري للسياسة النقدية والمالية:.................................................. الفصل األول

 

19 
 

كومات أمهية هذا النشاط وأخذت يف لقد توسع الدور االقتصادي الذي يلعبه القطاع املايل العام وأدركت احل

  .حسا�ا دور هذا القطاع يف إعداد خطط التنمية وغريها

  :وتكمن هذه األمهية يف ثالثة حماور رئيسيو هي

 .دوره النشط والفعال يف الّدول النامية وقدرته على متويل مشاريع التنمية االقتصادية يف هذه الدول- أ

 .وقيامه بأدوار ومهام جديدة خروجه عن النشاط التقليدي القدمي- ب

 1.جذب وجتميع املدخرات وتوجيهها حنو االستثمارات املفيدة اليت تعمل على زيادة اإلنتاج احمللي- ت

فالقطاع اخلاص يؤدي دورا أساسيا يف االقتصاد من حيث اإلنتاج واالستهالك واالّدخار واالستثمار، كما يؤثر 

  .جيعلى عرض النقود وعلى وضع القطاع اخلار 

أما القطاع املايل العام وعلى رأسه السلطة النقدية فهو يلعب دورا مهما يف توفري ما حيتاجه االقتصاد من متويل، 

  2.فكال من احلكومة والقطاع اخلاص يقرتض من اجلهاز املصريف ويودع موارده املالية لديه

  .له صلة كبرية بعرض النقود�ذا حيتاج واضعو السياسة النقدية إىل معلومات عن هذا القطاع الذي 

  القطاع الخارجي: ثالثا

يعترب القطاع اخلارجي مصدرا ملا ينقص من سلع وخدمات ومنفذا لتصريف الفائض يف عرضها إملى جانب 

  .تدفقات رؤوس األموال إىل الداخل وإىل اخلارج

ق السلع واخلدمات وسوق وعليه ترتبط هذه الوحدات من خالل إجراء معامالت مالية وغري مالية يف كل من سو 

العمل وسوق املال، ونظرا لكون النقود خمزنا للقيمة ووسيلة للتبادل ويتم تبادهلا يف مجيع األسواق، لذلك تقوم 

  3.السلطة النقدية مبراقبة حالة مجيع األسواق وذلك على املستوى الكلي

  

  

  أهداف السياسة النقدية: المطلب الرابع

                                                           
  .72:رشاد العصار، رياض احلليب، النقود والبنوك، مرجع سابق، ص  1
،  2003-2002، رسالة ماجستري، )دراسة حالة اجلزائر(، فعالية السياسة النقدية يف حتقيق االستقرار االقتصادي، يف ظل اإلصالحات الراهنة ة مدوخماجد  2

  .5:ص
العمل، صندوق النقد العريب،  سلسلة حبوث ومناقشات حلقات". السياسات النقدية يف الدول العربية"علي توفيق، معبد على اجلارجي، نبيل عبد الوهاب لطيفة،   3

  .27، ص1996العدد الثاين، أبو ظيب، 
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السياسة النقدية جزءا من السياسة االقتصادية، ذلك أ�ا تساهم يف حتقيق األهداف العامة للسياسة  تعترب

  .االقتصادية، إضافة ملا للنقود من تأثري على املتغريات االقتصادية األخرى

لفة، ختتلف أهداف السياسة النقدية تبعا ملستويات التقدم والتطور االقتصادي واالجتماعي للمجتمعات املخت

  .والنظم االقتصادية واالجتماعية السائدة وظروف واحتياجات وأهداف هذه ا�تمعات

ففي الدول الرأمسالية املتقدمة ترتكز أهداف هذه السياسات يف املقام األول يف احملافظة على العمالة الكاملة 

قتصادية املختلفة وتتبع الدول يف لالقتصاد يف إطار من االستقرار النقدي الداخلي كذلك يف مواجهة التقلبات اال

هذا ا�ال بعض النقدية الكمية كعمليات السوق املفتوحة أو تعديل سعر الفائدة أو تغيري نسبة االحتياطي 

  .النقدي لدى البنوك

أما يف الدول النامية فإن األهداف الرئيسية لسياسا�ا االقتصادية ومن بينها السياسة النقدية، ترتكز يف خدمة 

أهداف التنمية وتوفري التمويل الالزم هلا، مبعىن أن السياسة النقدية يف هذه الدول تتجه يف املقام األول حنو تعبئة 

  .أكرب قدر ممكن من املوارد املالية امليسورة ووضعها يف خدمة التنمية السريعة املتوازنة لالقتصاد الوطين

  :وميكن أن نقسم أهداف السياسة النقدية إىل ما يلي

  األهداف األولية: أوال

هذه  1.هي متغريات نقدية ميكن للسلطات النقدية الوصول إليها بصفة جيدة باستخدام أدوات يف حوز�ا

األهداف العملية تسمى باألهداف األولية وهي عبارة عن متغريات تستخدم للتأثري االحتياطي وتتضمن القاعدة 

مثل  2.ودائع اخلاصة، أما ا�موعة الثانية فتسمى بأحوال سوق النقدالنقدية وجمموع احتياطي البنوك واحتياطي ال

  .معدل الفائدة على السندات احلكومية ومعدل الفائدة على األرصدة املقرتضة ملدة قصرية بني البنوك

ف ومن خالل هذه األهداف املختلفة يتبع البنك املركزي اسرتاتيجية خمتلفة ملمارسة السياسة النقدية بأن يستهد

متغريات تقع بني أدواته وبني حتقيق أهدافه فمثال بعد أن يقرر البنك املركزي أهدافه بالنسبة للعمالة أو مستوى 

قصرية األجل أو طويلة (األسعار فإنه خيتار جمموعة من متغريات نقدية مثل كمية النقود املعروضة أو سعر الفائدة 

توى األسعار، فإن مل تتأثر هذه األهداف مباشرة بأدوات السياسة واليت هلا أثر مباشر على البطالة أو مس) األجل

مثل ) العاملة(النقدية فإن البنك املركزي خيتار جمموعة أخرى من املتغريات واليت تسمى باألهداف األولية 

فائدة سعر ال(أو أسعار الفائدة ) االحتياطات، االحتياطات غري املقرتضة، القاعدة النقدية(االحتياطات الكلية 

  .وهي متغريات شديدة االستجابة ألدوات السياسة النقدية) على األرصدة املركزية، سعر فائدة أذون اخلزانة

                                                           
  .146:، ص2000فريدة خبراز يعدل، تقنيات وسياسات التسيري املصريف، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،    1
  .11:، فعالية السياسة النقدية يف حتقيق االستقرار االقتصادي، مرجع سابق، صماجدة مدوخ   2
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  األهداف الوسيطة للسياسة النقدية: ثانيا

جمموعة املتغريات اليت تشكل حلقة الوصل بني فيما بني أدوات "تعرف األهداف الوسيطة للسياسة النقدية بأ�ا 

وتتمثل هذه املتغريات يف كل من عرض النقد، وأسعار الفائدة واالئتمان . دية واألغراض النهائيةالسياسة النق

. 1املتاح، واألساس النقدي، أو أي متغري آخر قد تراه السلطات النقدية مالئما كهدف وسيط لسياستها النقدية

وإن  . ثار السياسة النقدية املطبقةويف حاالت كثرية فإن هذه األهداف ميكن استخدامها كمؤشرات ملسار حركة آ

كان هذا املوضوع يشكل حمورا هاما من حماور إطار عمل السياسة النقدية، فإنه ال يزال حمال الختالفات جوهرية 

ففي حني يرى أنصار املذهب النقدي ضرورة اختيار السلطات النقدية . فيما بني وجهات نظر االقتصاديني

  .من خالل التحكم يف مستويات النمو يف عرض النقد ألهداف كمية لسياستها النقدية

وعلى الرغم من اعرتافهم بأن للنقود  –يرى غري النقديني . وبالتايل تبين أسلوب القاعدة النقدية على الغالب

أمهيتها، أن التغريات يف املكونات املختلفة للطلب الكلي هلا تأثري هام يف مستوى النشاط االقتصادي، وبالتايل 

م يعطون اعتبارات أساسية لتبين أهداف سعرية من خالل اختيار سعر الفائدة كهدف وسيط ميثل حلقة فإ�

واختيار عرض النقد كهدف من قبل أنصار املذهب النقدي قائم على أساس جمموعة . الوصل بني النقود واإلنتاج

النقود متغري خارجي ميكن التحكم  فرضيات أو مبادئ يعتنقها النقديون منها، على سبيل املثال، اعتبار أن عرض

به على املدى الطويل، وأن اجتاه عالقة السببية يف معادلة التبادل ينتقل من النقود إىل األسعار واإلنتاج، وأن األثر 

النهائي األكثر قوة هو ارتفاع األسعار مث استقرار دالة الطلب على النقود، ووجود فرتة إبطاء يف انتقال أثر السياسة 

  :قدية، وبالتايل ضرورة جتنب السياسات املالية التنشيطية ومهما يكن فإننا نرى ما يليالن

أن مسألة اختيار أهداف وسيطة للسياسة النقدية البد وأن تتم يف ضوء اخلصائص اهليكلية لالقتصادات املعنية، - أ

النقود، إضافة إىل توجهات واستنادا إىل دراسات حتليلية للسلوك االقتصادي مبا يف ذلك دالة الطلب على 

 .السياسة االقتصادية العام

إن قيان السلطات النقدية باختيار هدف وسيطي معني لسياستها النقدية ال يعين ضرورة التزام هذه السلطات - ب

�ذا اهلدف طوال الوقت وعلى مر الزمن ذلك أن مثل هذا اهلدف البد وأن يكون حمال للمراجعة يف ضوء 

 .وسلوكية قد يشهدها االقتصاد متغريات هيكلية

تعترب أعمال البنوك املركزية فنا، وبالتايل فإن هناك أسبابا قوية لالعتقاد بأن آثار اإلجراءات النقدية ميكن أن - ت

تتحول من خالل عدة قنوات مثل حجم االئتمان املتاح، وأسعار الفائدة، وعرض النقد والوضع العام للسيولة يف 

 .االقتصاد

                                                           
، كانون األول 48، حبث منشور، جملة كلية اإلدارة واالقتصاد، العدد )2003 – 1980(ثريا اخلزرجي، تقييم كفاءة وأداء السياسة النقدية يف العراق للمدة من   1

2007.  
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  ألهداف النهائية للسياسة النقديةا: ثالثا

  :ميكن إمجاال تصنيف األهداف النهائية للسياسة النقدية كما يلي

 استقرار المستوى العام لألسعار-1

حيث يرتبط مستوى االستقرار يف األسعار باالستقرار االقتصادي العام واستقرار يف عرض النقود، إضافة إىل أن 

  .االستقرار يف األسعار حيفز االستثمار احمللي واألجنيب على حد سواء 

بشرية يعترب تشغيل األيادي من األهداف العامة والذي يساهم يف توظيف املوارد ال: العمالة الكاملة -2

  .والطبيعية، إضافة إىل احلد من البطالة

هدف عام يسعى إليه اجلميع من خالل زيادة حجم الناتج اإلمجايل وزيادة دخل : زيادة النمو االقتصادي-3

األفراد ورفع املستوى املعيشي وزيادة االستثمار، باإلضافة إىل �يئة يف النقد األجنيب واحمللي للمسامهة يف زيادة 

 .لنمو واملسامهة يف التنمية االقتصادية املطلوب حتقيقهامعدالت ا

حيث أن ميزان املدفوعات عبارة عن املرآة اليت توضح اإليرادات : تحقيق توازن ميزان المدفوعات-4

واملصروفات اخلارجية املتعلقة باملعامالت بني الدولة والعامل اخلارجي والذي يظهر من خالل حساب الدائن 

امليزان ويوضح القوة يف حالة وجود فائض، والضعف يف حالة وجود عجز، لذا تسعى السياسة  واملدين لفرتات

النقدية بشكل دائم إىل احملافظة على توازن ميزان املدفوعات و�دف احلصول على أكرب قدر ممكن من النقد 

 1.األجنيب كاحتياطي ملا له من آثار على األوضاع الداخلية واخلارجية للبلد

  أدوات السياسة النقدية: الخامس المطلب

الوسائل املختلفة اليت تستعني �ا الدولة يف إدارة حجم املعروض من "ميكن تعريف أدوات السياسة النقدية بأ�ا 

  2.النقود من خالل تدابري وإجراءات سيادية �دف إىل تعظيم أهداف معينة

البنوك املركزية عدد أمن األدوات النقدية كأسلحة هلا لتتمكن من التدخل ملراقبة العمليات االئتمانية  تستخدم

ورغم أن جمموع . للبنوك التجارية وكذا اإلدارة املعروض النقدي للدولة لألهداف وفقا لألهداف املطلوب حتقيقها

باحثني يف جمال النظرية النقدية اعتادوا تصنيف كل األدوات اليت تستخدمها تلك البنوك يعترب حمدودا، إال أن ال

  :منها حتت مسميات خمتلفة، غري أننا سنصنف هذه األدوات إىل

  األدوات الكمية للسياسة النقدية: أوال

                                                           
  .14، ص2006للبحوث والتدريب، جدة، حسني كامل فهمي، أدوات السياسة النقدية اليت تستخدماه البنوك املركزية يف اقتصاد إسالمي، املعهد اإلسالمي   1
  .14املرجع نفسه، ص   2
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يدخل هذا النوع من التقسيم مجيع األدوات النقدية اليت تعتمد السلطات النقدية يف استخدامها هلا على قوى 

ك أن تأثري هذه األدوات على املتغريات املختلفة، وكذا توصلها لألهداف املطلوبة منها يتم ويقصد بذل. السوق

حتقيقه من خالل السماح لقوى السوق بأن تلعب دورا هاما يف هذا الشأن، ويدخل حتت هذا النوع من األدوات  

  .كل من عمليات السوق املفتوحة، وسعر اخلصم، ونسبة االحتياطي اإللزامي

 عدل إعادة الخصمسياسة م -1

السعر الذي يتقاضاه البنك املركزي نظري إعادة خصم األوراق التجارية واألذونات "يعرف سعر إعادة اخلصم بأنه 

احلكومية للبنوك التجارية وهو أيضا ميثل سعر الفائدة اليت يتقاضاه البنك املركزي من البنوك التجارية نظري تقدمي 

  1.القروض هلا

السعر أو الفائدة اليت يتقاضاها املصرف املركزي من املصارف التجارية عندما تلجأ إىل إعادة "ويعرف أيضا بأنه 

خصم األوراق التجارية قصرية األجل اليت حبوز�ا أو االقرتاض بضمان األوراق املالية احلكومية من أجل حصوهلا 

 زيادة مقدر�ا على منح االئتمان وخلق على موارد نقدية جديدة أو إضافية لتدعيم احتياطا�ا النقدية وبالتايل

  2.ودائع جارية جديدة

وتتحدد العالقة بني هذا السعر وقدرة البنوك املركزية على التحكم يف حجم املعروض النقدي يف إطار تأثري هذا 

  .السعر على تكلفة عمليات االئتمان اليت تقدمها البنوك التجارية لعمالئها

فع سعر اخلصم فسيرتتب على ذلك زيادة يف تكلفة احلصول على األموال املقرتضة فإذا تعتمد البنك املركزي ر 

لدى البنك التجاري، مما يضطره إىل رفع سعر الفائدة املدين على القروض اليت يقدمها لعمالئه، أو قد تتعمد 

حلرة والتوصل البنوك اإلحجام عن التوسع يف االئتمان حرصا منها على االحتفاظ بقدر كاف من االحتياطات ا

ويؤدي ذلك كله إىل . بذلك إىل درجة معينة من السيولة تكفيها مغبة الوقوع يف أي حالة من حاالت اإلرباك

ارتفاع سعر الفائدة يف السوق وتراجع حجم الطلب على القروض وبالتايل تراجع حجم االستثمار، وهكذا يتبني 

للبنك املركزي ارتفاعا واخنفاضا مما قد ميكنه من توجيه حركة أن أسعار الفائدة يف السوق النقدي تتبع سعر اخلصم 

االئتمان وبالتايل التأثري على حجم املعروض النقدي وكذا املتغريات االقتصادية الكلية األخرى ومن أمهها حجم 

  3.االستثمار واالدخار

 سياسة تعديل نسبة االحتياطي القانوني اإلجباري -2

                                                           
  .153رشاد العصار، رياض احلليب، النقود والبنوك، مرجع سابق، ص  1
  .185أكرم حداد، مشهور هذلول، النقود واملصارف، مرجع سابق، ص  2
  .17اد إسالمي، مرجع سابق، صحسني كامل فهمي، أدوات السياسة النقدية اليت تستخدمها البنوك املركزية يف اقتص  3
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على عرض النقود، أل�ا تؤثر يف كل من الوديعة احلرة لدى البنوك التجارية،  تعد هذه الوسيلة ذات تأثري قوي

وتتمثل نسبة االحتياطي القانوين يف إلزام السلطات النقدية للمصارف العاملة يف  1وكذلك على حجم املضاعف،

وضع هذه اجلهاز املصريف االحتفاظ نسبة احتياطي من إمجايل الودائع حتت الطلب والودائع ألجل حبيث ت

أو على شكل أرصدة نقدية سائلة يف خزانة املصرف . االحتياطات القانونية على شكل ودائع لدى البنك املركزي

مليون دينار، وكانت نسبة االحتياطي النقدي ) 10(فمثال إذا كان لدى البنوك التجارية ودائع نقدية قدرها . نفسه

مليون دينار فلو قام البنك املركزي برفع ) 5(البنوك أن تولده هو فإن أقصى حد ميكن هلذه  )%20(اإلجباري هي 

مليون دينار، بينما لو قام البنك املركزي ) 40(فإن أقصى حد ميكن توليده هو ) %25(نسبة االحتياطي إىل 

  .مليون دينار) 100(فإن أقصى ما ميكن للبنوك التجارية توليده من النقد هو  %10خبفض هذه النسبة إىل 

 سياسة السوق المفتوحة-3

وهي عملية بيع وشراء البنك املركزي لألوراق املالية احلكومية يف السوق واهلدف األساسي هو التأثري املباشر يف 

حجم الودائع لدى البنوك التجارية، وآلية هذه السياسة تتمثل بقيام البنك املركزي بشراء السندات احلكومية اليت 

التجارية، مما يعين زيادة قدرة هذه البنوك على اإلقراض وبالتايل زيادة عرض النقد، والعكس حتتفظ �ا البنوك 

حيدث عندما لدى البنوك التجارية، فإنه حيصل مقابل هذا البيع على نقد، مما يؤدي إىل انكماش حجم الودائع 

فاض عرض النقد وتعد هذه لدى البنوك التجارية، وبالتايل اخنفاض قدر�ا على اإلقراض مما يؤدي إىل اخن

، فالتأثري املباشر يقع على حجم الودائع وتؤثر عمليات السوق املفتوحة 2السياسات من السياسات غري املباشرة

على أسعار األوراق املالية، وعلى أسعار الفائدة وعلى استثمارات البنوك وقروضها، فشراء البنك املركزي للسندات 

خيفض سعر الفائدة للعالقة العكسية املعروفة، ومع ازدياد الودائع لدى البنوك قد يؤدي إىل رفع سعرها مما 

سيشجع ذلك البنوك على اإلقراض مما يؤدي يف النهاية إىل زيادة عرض النقد، والعكس حيدث إذا قام البنك ببيع 

  .السندات احلكومية

  

  األدوات الكيفية للسياسة النقدية: ثانيا

ابقة توجد وسائل أخرى يتبعها البنك املركزي للحد من حرية املؤسسات املالية ىف ممارسة باإلضافة إىل األدوات الس

 :بعض النشاطات كما وكيفا، ومن األدوات املباشرة استعماال  جند

 تأطير القروض -1

                                                           
وعلوم التسيري بعنوان االقتصاد  إبراهيم عبد احلليم عبادة، السياسة النقدية ضوابطها وموجها�ا يف اقتصاد إسالمي، امللتقى الدويل ملعهد العلوم االقتصادية التجارية  1

  .9اإلسالمي، الواقع ورهانات املستقبل، غرداية، اجلزائر، ص
  .8احلليم عبادة، السياسة النقدية ضوابطها وموجها�ا يف اقتصاد إسالمي، مرجع سابق، ص إبراهيم عبد  2
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تستخدم هذه األداة يف الفرتة اليت تتميز بالتضخم وارتفاع األسعار وعندما يكون ميزان املدفوعات يف حالة   

  .عجز

يف حالة وجود التضخم تضع الدولة عن طريق البنك املركزي سياسة تاطريية إجبارية للقروض حبيث تقدر 

حديد معدل سنوي تقوم بتكن أن متنحها البنوك للزبائن، أو السلطات النقدية احلد األعلى ملبالغ القروض اليت مي

  .البنوك تطبق عليها عقوبات بعضك أو يف حالة جتازوها من بنلتزايد القروض، و 

 السياسة اإلنتقائية للقروض -2

ينتهج البنك املركزي سياسة انتقائية جتعل قراراته تتعلق فقط ببعض القطاعات اليت يعتربها أكثر مردودية لالقتصاد 

هذه الوطين فيقوم يتوجيه القروض إليها، حبيث تكون قراراته كفيلة بإعطاء كل التسهيالت يف منح القروض إىل 

  .القطاعات

لقروض حنو القطاعات فاهلدف األساسي من استعمال السياسة االنتقائية للقرض هو التأثري على توجيه ا

  1:ميكن أن تأخذ هذه السياسة عدة أشكال منهااالقتصادية واالستخدامات املرغوبة و 

 ؛إقرار معدل خصم مفضل  -

 ؛إعادة خصم األوراق اليت تتوفر فيها الشروط الضرورية هلذه العملية إمكانية -

 ؛إعادة خصم األوراق فوق مستوى السقف -

  .تغيري مدة إستحقاق القرض و معدل الفائدة

  التعليمات المباشرة: ثالثا

هذه األساليب فاعلية إضافية للسياسات السابقة الذكر، ومن األدوات اليت تندرج حتت هذه التعليمات ما  متثل

  2:يلي

 اإلقناع األدبي-1

وتقوم هذه السياسة على قيام البنك املركزي بتوجيه النصح للبنوك التجارية وذلك بعدم التوسع يف تقدمي القروض 

ة إذا ما رأى البنك املركزي مثة خطر على االقتصاد القومي ويأخذ هذا وخاصة تلك القروض اليت توجه للمضارب

  1:التوجيه األديب أشكاال متعددة منها

                                                           
  .20-19: ، صمصدر سابقدراسة حالة اجلزائر، (ماجدة مدوخ، فعالية السياسة النقدية يف حتقيق االستقرار االقتصادي يف ظل االصالحات الراهنة  1
  إبراهيم عبد احلليم عبادة، السياسة النقدية ضوابطها وموجها�ا يف اقتصاد إسالمي، مرجع سابق، ص 2
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وهو قيام البنك املركزي بإرسال مذكرات إىل البنوك التجارية بتقييد االئتمان ألغراض معينة ومبا : الرقابة الكمية-أ

 .خيدم مصلحة االقتصاد القومي

وهو قيام البنك املركزي بتوجيه البنوك التجارية إىل تقييد االئتمان بصرف النظر عن الغرض : الرقابة النوعية-ب

 .الذي مينح ألجله االئتمان أو التحذير بعدم قبول خصم بعض األوراق التجارية

 التعليمات المباشرة-2

  .يق أهداف ا�تمع االقتصاديةوهي التعليمات اليت يصدرها البنك املركزي ويلزم �ا البنوك لتحق

 الرقابة -3

  .وتتم عن طريق الرقابة املباشرة من قبل البنك املركزي للبنوك وهذا اإلجراء خاصية الزمة للنظام املصريف اإلسالمي

 الجزاءات-4

لتوجيهات هو آخر أسلوب قد يلجأ إليه البنك املركزي ليضمن سياساته النقدية من قبل البنوك التجارية والتزامها با

  .واألوامر الصادرة عنه

  

  

  

  

  

  مفهومها،أهدافها وأدواتها السياسة المالية: المبحث الثالث

لقد أخذ يتزايد االهتمام بالسياسة املالية يف العصر الراهن، نظرا لتزايد العجز يف املوازنة العامة ملعظم دول العامل، 

تأثريا على التنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل  أشدهامن أقوى االسياسات االقتصادية و  حىت أصبحت تعترب

منو الناتج ا�تمع و  زيادة القوة الشرائية ألفرادة يف تقليص الفوارق يف الدخول، وتوفري فرص العمل و مسامهتها الفعال

                                                                                                                                                                                     
  .158:رشاد العصار، رياض احلليب، النقود والبنوك، مرجع سابق، ص  1
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ق االستقرار حتقيرساء مبادئ العدالة االجتماعية ورفع مستوى اإلنتاجيةو القومي، كما تساعد السياسة املالية على إ

  1.االقتصادي

  دورهاياسة المالية و مفهوم الس: المطلب األول

املالية العامة املتدخلة احلديثة، حيث اعترب دية و لقد اختلف مفهوم و دور السياسة املالية ما بني املالية احملايدة التقلي

مليزانية العامة بغرض خلق التوازن بينهما و التقليديون السياسة املالية بأ�ا عملية تقوم فيها الدولة بتغيري أحد طريف ا

  2:اعترب التقليديون أن خري املوازنات أقلها أي أ�م اهتموا فقط بتحقيق التوازن املايل

  دور الدولة في النشاط االقتصادي: أوال

  :ذلك على النحو التايلصادي عرب مراحل تارخيية خمتلفة و تطور دور الدولة يف النشاط االقت

 الحارسة و دورها في النشاط االقتصاديالدولة  -1

بدأ مفهوم الدولة احلارسة، يف ظل سيادة أفكار النظريات االقتصادية التقليدية اليت كانت تبىن على أساس ترك   

النشاط االقتصادي لألفراد دون تدخل من الدولة، إال من أجل محاية أسس هذا النظام الذي يقوم على مبدأ 

  3.فراداحلرية االقتصادية لأل

  :كانت أهداف النظام املايل يف ظل مبدأ احلياد املايل تتمثل يف

د خفية توفق بني مصاحل االجتماعي يتحققا من خالل يإحداث التوازن املايل فقط، وترك التوازن االقتصادي و   -  أ

 .مصاحل ا�تمع، لذلك فإن دور الدولة يف النشاط االقتصادي احنسر كثريااألفراد و 

عدم االلتجاء إىل القروض احملافظة على توازن املوازنة، و  ضرورةالعامة إىل أدىن حد ممكن، و فقات ط النبض  -  ب

 .شروط خاصةت استثنائية و العامة أو إىل اإلصدار النقدي اجلديد إال يف حاال

 الدولة المتدخلة و دورها في النشاط االقتصادي -2

ظرية االقتصادية التقليدية، فانتقدت تلك األسس لقد لعبت النظرية الكينزية الدور الرئيس يف تغيري أسس الن

ظهور البطالة أ�ا ال حتول دوما دون حدوث التضخم أو ية لتحقيق االستقرار االقتصادي و واعترب�ا غري كاف

                                                           
 :، ص2010، 1طباعة و النشر و التوزيع، طالوادي، حممود حسني، تنظيم اإلدارة املالية من اجل ترشيد االنفاق احلكومي و مكافحة الفساد، دار صفاء لل 1

143.  
  .5 :، ص2012رضوان العمار، السياسة املالية والنقدية و اثرها على اإلقتصاد السوري، ندوة كلية االقتصاد يف جامعة تشرين،  2
  .32 :، ص1993هرة، السيد عبد املوىل، املالية العامة املصرية،دراسة لالقتصاد العام املصري، دار النهضة العربية، القا 3
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كان هذا بعد أزمة تعارض أحيانا بني مصلحة الفرد ومصلحة ا�تمع، و  ذلك لوجوداإلجبارية وانتشار الكساد، و 

  1.الكساد الكبري

إن تطور دور الدولة يف االقتصاد الرأمسايل أدى إىل تطور مماثل ألهداف النظام املايل فيها، فلم يعد يهدف إىل 

لعل أهم و . حلياة االقتصادية و االجتماعية والسياسية لألفرادالتمويل فقط بقدر ما أصبح يهدف إىل التأثري يف ا

  :هذه األهداف

 .معاجلة اآلثار االقتصادية السلبية لألزمات االقتصاديةما أمكن و ى االستقرار االقتصادي احملافظة عل  -  أ

اء تقليل التفاوت يف حدة الفوارق االجتماعية دون القضلعدالة يف توزيع الدخل القومي، و حتقيق قدر من ا  -  ب

 .الثرواتعلى ذلك التفاوت بني الدخول و 

 .ذلك باستخدام االستثمار العامدعم النمو االقتصادي و  - ت

 الدولة المنتجة ودورها في النشاط اإلقتصادي -3

ظهور عدم املستهلك و  حتدي سيادةمسالية أدى إىل ظهور االحتكار، و إن تطور احلياة االقتصادية يف النظم الرأ

  2.قدرته على توفري السلع االجتماعية اليت يرغب األفراد يف احلصول عليها

يف االحتاد السوفيايت السابق  1917و قامت الثورة البلشفية عام للقضاء على ذلك انتشرت األفكار االشرتاكية و 

عدالة االقتصادية و حتقيق التسارعة للمجتمعات و التنمية املئل اإلنتاج من أجل حتقيق النمو و مت تأميم ملكية وساو 

  .السياسية بني أفرادهاالجتماعية و 

ترتب على ذلك واالجتماعية اليت تضعها الدولة و  فيها تنفيذ اخلطة االقتصادية قد أصبح أهداف النظام املايلو 

  :نتائج من الناحية املالية لعل أمهها

حتقيق عدد من األهداف وحتقيق توافق بني هذه األهداف، وهي ن هدف النظام املايل أصبح هو حماولة أ  -  أ

 .االجتماعيهدف التوازن املايل واالقتصادي و 

للدولة فيها، هو الربط الكامل بني التخطيط املايل للدولة أصبح املبدأ السائد يف جمال املالية العامة    -  ب

 .والتخطيط االقتصادي الشامل

  .ضمان تنفيذهاقيق متويل اخلطة القومية و أصبحت مالية الدولة �دف إىل حت  -  ت

                                                           
  .2 :، ص2003حممد خري احلكام،دور السياسة الضريبية يف البالد العربية يف إجناز السوق العربية املشرتكة، رسالة دكتوراة جامعة القاهرة  1
  .49 :، ص1987محدي العناين، اقتصاديات املالية العامة يف ظل املشروعات اخلاصة، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة،  2
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  تعريف السياسة المالية و تطورها: ثانيا

 تعريف السياسة المالية -1

االقتصادية العام بأنواعه والضرائب بأشكاهلا،واإلعانات  العامة كاالنفاقهي استخدام األدوات املالية 

  .أدوات الدين العاماالجتماعية، و و 

و تستهدف السياسة املالية بصورة رئيسية التأثري على النشاط االقتصادي من خالل التأثري على كل من الطلب  

  1.الكلي والعرض الكلي

تدبري وسائل متويله كما يظهر يف املوازنة يط اإلنفاق العام و الدولة يف ختطكما تعرف بأ�ا الطريق اليت تنتهجها 

  2.السياسيةجتماعية و اال، مبا حيقق أهدافها االقتصادية و العامة للدولة

 تطور السياسة المالية -2

  :هيأن منيز بني ثالث مراحل أساسية و ميكن 

 )مفهوم المالية العامة المحايدة(المدرسة التقليدية   - أ

يتحدد يف أداء اخلدمات األساسية متأثرين بذلك أن دور السياسة املالية يقتصر و  تقليديونيعترب االقتصاديون ال

ني وجود حاجات االجتماعي الذي تلعبه  الدولة مدركة اليت حتد من الدور االقتصادي و بفلسفة احلرية االقتصادي

بالتايل عدم قدر�ا على ثمار �ا و الداخلي اليت ال مييل األفراد أوالقطاع اخلاص لإلستاألمن عامة مثل الدفاع و 

  .إشباعها

لة يف إبقاء تدخل الدو نفاق العام وحتديده و و هلذا كان التقليديون يشددون يف نظريا�م علي ضرورة ضبط اإل

. حتقيق املساواة التامة بني جانيب املوازنة السنويةحتقيق مستمر لتوازن امليزانية و  مراعاةالنشاط االقتصادي حياديا و 

ملتوازن انتقادات شديدة بعد أن ثبت عدم قدرة النظام الرأمسايل على التطور اتعرض هذا الفكر هلزات عنيفة و  قدو 

  .عدم حتقيق العدالة الكاملةالتلقائي و 

 السياسة المالية الوظيفية أو التعويضية  - ب

الدخل القومي مبينا أن كثريا أفكار التقليديني يف نظريته اليت تدعو إىل حتليل العوامل اليت حتدد مستوى   هاجم كينز

لكن ليس بالضرورة عند مستوى دخل القومي، و االستثمار مييالن حنو التعادل عن طريق التغريات يف الاالدخار و 

آثارها البالغة ، وهنا أظهر كينز دور امليزانية و د أي مستوى من مستويات العمالة والدخلالتشغيل الكامل بل عن

                                                           
  .126عبد اهللا الطاهر وآخرون، االقتصاد السياسي، دار وائل للنشر و التوزيع، عمان، الطبعة األوىل، ص  1
  .111، ص 2000عوف حممد الكفراوي، حبوث يف االقتصاد االسالمي، اإلسكندرية، مؤسسة الثقافة اجلامعية،  2
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التأثري يف حتقيق االستقرار االقتصادي و  على القطاعات االقتصادية حيث بني الدور الذي تلعبه السياسة املالية

  .العمالةستويات الدخل القومي و على م

  :قد انتقد هانسن األسس الكالسيكية للسياسة املالية حيث انتقد مايليو 

  أوضح ضرورة تدخل الدولة عن عمد يف النشاط االقتصاديمبدأ احلياد املايل للدولة و. 

  استخدام أساليب التمويل بالعجز احلرية يف رسم سياستها املالية و رفضه ليطلق للدولة مبدأ توازن امليزانية و

 .أوالفائض وفقا ملتطلبات النشاط االقتصادي

 المالية االشتراكية أو التخطيط المالي  - ث

إن النشاط املايل للدولة يف ا�تمع االشرتاكي متسع ليتضمن اجلانب األكرب من النشاط املايل الفردي يف ا�تمع 

  .التوزيع على املستوى القومي بأسرهو  الرأمسايل نتيجة لقيام الدولة مبسؤولية اإلنتاج

كانة الكربى يف التخطيط املايل احتل امل نظرا لكون الدولة يف النظام االشرتاكي املالكة ألهم وسائل اإلنتاج فإنو 

إمنا أصبحت تقوم هو احلال يف الدول الرأمسالية و  التدخل كماالتخطيط القومي ومل ينحصر دور الدولة بالتوجيه أو 

  1.إعادة التوزيعنتاج وتوزيع الدخل و باإل

  أهداف السياسة المالية: المطلب الثاني

املشاكل االقتصادية اليت تفرضها البيئة االقتصادية و االجتماعية و السياسية، تستمد السياسة املالية أهدافها من   

مما يستدعي ضرورة اختاذ قرارات حامسة ملواجهة هذه األزمات املختلفة، و باعتبار أن السياسة املالية تشكل جزءا 

قها املالية العامة، و ذلك على مهما من املالية العامة للدولة فإ�ا تسعى إىل حتقيق األهداف اليت تسعى إىل حتقي

 :النحو التايل

 

  

 التدخل في مراحل الدورة االقتصادية: أوال

الناشئة يف كل  تستخدم الدولة السياسة املالية من أجل تصحيح املسار العام لالقتصاد والقضاء على االغراقات

مرحلة من مراحل الدورة االقتصادية حبيث تستطيع الدولة زيادة اإلنتاج عن طريق ختفيض الضرائب على األنشطة 

  .اليت ال تتوجه اليها عناصر اإلنتاج لدى القطاع اخلاص

                                                           
  .2 :، ص2003حممد خري احلكام،دور السياسة الضريبية يف البالد العربية يف إجناز السوق العربية املشرتكة، رسالة دكتوراة جامعة القاهرة  1
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إيرادات ذلك للحصول على و بنفس الوقت ترفع الضرائب على قطاعات أخرى ال ترغب الدولة يف تشجيعها و 

تعويضية بدال من اللجوء إىل التمويل بالعجز، كما تستطيع الدولة من خالل اإلنفاق العام تشجيع االستثمارات 

  .يف القطاعات اليت ترغب �ا و السيما عندما يتطلب األمر محاية الصناعة الوطنية الناشئة

 معالجة مشكلة التضخم: ثانيا

تضخم املرتقعة الناجتة عن زيادة الطلب فإ�ا تستخدم أدوات السياسة إذا أرادت الدولة التخلص من معدالت ال

  .االثنني معانفاق العام أو زيادة الضرائب أو املالية املتمثلة بتخفيض اإل

 معالجة ظاهرة االنكماش:ثالثا

فاق النزيادة اإلنفاق احلكومي، حبيث يؤدي زيادة اإلنفاق احلكومي إىل زيادة اوذلك عن طريق ختفيض الضرائب و 

  .        تقليص الفجوة االنكماشيةالكلي مما يؤدي إىل ختفيض أو 

إىل زيادة االنفاق  و عندما تقوم السلطات املالية بتخفيض الضرائب تتوسع الفجوة الشرائية لدى األفراد مما يؤدي

  1.هذا يساعد على التخلص من االنكماشاالستهالكي و 

 تحقيق العدالة االجتماعية: رابعا 

تستطيع الدولة عن طريق السياسة املالية أن تعيد توزيع الدخل القومي لصاحل الطبقات الفقرية من خالل  حبيث

عام على من مث زيادة االنفاق الملها األغنياء أكثر من الفقراء و فرض الضرائب التصاعدية على الدخول اليت يتح

  .منها أصحاب الدخل احملدودالقطاعات غري اإلنتاجية اليت يستفيد مشاريع اخلدمات العامة و 

لة، هي استقرار األسعار، القضاء على البطاى إىل حتقيقها السياسة املالية و أخريا ميكن تلخيص األهداف اليت تسع

استقرار أسعار ق التوازن يف ميزان املدفوعات، و حتقيإعادة توزيع الدخل القومي، ورفع معدل النمو االقتصادي، و 

  .الصرف

  

  

  أدوات السياسة المالية المعتمدة في تحقيق التوازن االقتصادي: الثالث المطلب

  :هيعلى استخدام ثالث أدوات رئيسية و تقوم 

  النفقات العامة: أوال

                                                           
  .7:رضوان العمار، مرجع سابق، السياسة املالية والنقدية وأثرها علي االقتصاد السوري، ص  1
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 مفهوم النفقات العامة -1

  تعريف النفقات العامة -أ

  1".مبلغ من النقود يقوم بإنفاقه شخص عام بقصد إشباع حاجات عامة:"تعرف على أ�ا

  من هذا التعريف األركان الثالثة للنفقةيظهر 

 النفقة العامة مبلغ من النقود 

غ من النقود مثنا لشراء املواد واألدوات واخلدمات لسد احلاجات لكي توجد نفقة عامة البد من استعمال مبل

احلصول مل أو كالع  هذا ما مييز النفقات العامة احلديثة من غريها من الوسائل اليت كانت تستعمل قدمياالعامة، و 

  .على مواد دون مثن

 صدور النفقة من شخص عام 

مجيع األشخاص  املقصود مبؤسسات الدولةتتم مبعرفة إحدى مؤسسات الدولة و لكي تعد النفقة عامة جيب أن 

  2.على رأسها الدولة و املؤسسات املنبثقة عنهااإلدارية العامة و 

 تحقيق منفعة عامة 

اتصاف عام يعود على جمموع املواطنني وليس على فرد أوأفراد بالذات، و  نفعف املنفعة إىل حتقيق دجيب أن �

  .تعترب السلطة هي صاحبة الكلمة األخرية يف هذا الشأنمسألة سياسية أكثر منها مالية، و احلاجة بصفة العمومية 

  

  

  

  

  

 أنواع النفقات -2

 النفقات التحويليةالنفقات الحقيقية و   - أ

 النفقات الحقيقية-

                                                           
  .36، ص 2008عاد محود القيسي، املالية العامة و التشريع الضرييب، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الطبعة األوىل،  1
  .4يسرى أبو العال و آخرون، املالية العامة و التشريع الضرييب، دار املعرفة،مركز التعليم املفتوح جامعة بنها، ص  2



 اإلطار النظري للسياسة النقدية والمالية:.................................................. الفصل األول

 

33 
 

للموظفني للحصول  النفقات اليت حتصل الدولة من جراء إنفاقها على سلع وخدمات مثل الرواتب اليت تدفع هي

  1.نفقات املشاريع االستثماريةراء مستلزمات املكاتب احلكومية و كذلك نفقات شعلى خدما�م، و 

 النفقات التحويلية -

ائية من الدولة إىل خدمات، بل جمرد نقل القوة الشر ع و هي النفقات اليت ال حتصل الدولة من جراء إنفاقها على سل

  2:هيوتكون على عدة أنواع وحسب الغرض الذي تنفق من أجله و . جهات أخرى

 هي النفقات اليت تنفقها الدولة لتحقيق التوازن االجتماعي عن طريق رفع : النفقات التحويلية االجتماعية

ل االعانات اليت متنحها الدولة لذوي الدخل املنخفض أوألصحاب مث. فئاتهوى املعاشي لبعض أفراد ا�تمع و املست

 .األعباء العائلية الكبرية

 هي النفقات اليت تنفق لتحقيق أهداف اقتصادية خدمة للمصلحة العامةو : النفقات التحويلية االقتصادية .

 .اطننيدعم أسعار بعض السلع الضرورية للمو بعض الصناعات الوطنية الناشئة أو مثال ذلك دعم 

 هي النفقات اليت تدفعها الدولة عند مباشر�ا لنشاطها املايل: النفقات التحويلية المالية. 

  أقساط استهالكه السنويةأهم صورها فوائد الدين العام، و  منو 

 نفقات عامة غير منتجةنفقات عامة منتجة و -ب

للدولة مثل االنفاق على بناء السكك احلديدية نفاقها حتقيق إيراد إتوقع من يهي اليت : النفقات العامة المنتجة -

 .أو املشاريع االقتصادية املنتجة

اد مايل مباشر مثل صيانة هي اليت ال يتوقع من إنفاقها حصول الدولة على إير : النفقات العامة غير المنتجة -

 3.التحويالت االجتماعية األخرىالطرق وإعانات البطالة و 

 

 سبابهاأالعام و  ظاهرة تزايد االنفاق -3

من الكتاب ملناقشة هذه توسع حجمها يف ميزانيات الدول قد دفعت بالعديد إن ظاهرة إزدياد اإلنفاق العام و   

  .معرفة األسباب وراء ازدياد حجم النفقات العامة يف ميزانيات الدولةالظاهرة و 

                                                           
  . 33:ر املعرفة، ص حممد حلمي مراد، مالية الدولة، كتب دا 1
  .64، ص 2011سعيد على العبيدي، اقتصاديات املالية العامةدار دجلة ناشرون و موزعون، الطبعة األوىل،   2
  .177:، ص1982صالح جنيب العمر، اقتصاديات املالية العامة، جامعة بغداد، مطبعة العاين،  3
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تزايد حجم اإلنفاق يف ميزانيات الكثري من الدول بعد احلرب العاملية الثانية فاستمرت دائرة اإلنفاق يف  لقد

لتغطية النفقات املتزايدة، إن ظاهرة ازدياد ...) ضرائب، رسوم(إىل زيادة األعباء املالية لألفراد  ذالك أديالتوسع، و 

  .أخرى حقيقيةنفاق العام هلا أسباب ظاهرية  و اال

 األسباب الظاهرية   - أ

ا، دون أن يقابله زيادة املقصود باألسباب الظاهرية هي تلك األسباب اليت تؤدي إىل زيادة رقم االنفاق عددي

  1.حتسني مستواهاحقيقية وفعلية يف حجم اخلدمات املقدمة أو 

سط نصيب الفرد من بعبارة أخرى فإن الزيادة الظاهرية هي تلك الزيادة اليت ال تقابلها زيادة مباشرة يف متو 

أعماهلا، فهي زيادة حسابية رقمية يف االنفاق و تتمثل خالل مشاريعها و  اخلدمات العامة اليت تقدمها الدولة من

  .مساحة الدولةغيري أساليب احملاسبة احلكومية واتساع إقليم أو بشكل واضح يف اخنفاض قيمة النقود و ت

 )انخفاض العملة(تدهور قيمة النقود -

ضرائبية للحصول على باعة أوخدمة معينة، فعلى هبوط قو�ا اليمة النقود إخنفاض وحدة النقد، و بتدهور قيقصد 

يرتتب على االخنفاض يف العملة الوطنية أن و  ل،صول على املقابحاألفراد أن يدفعوا وحدات نقدية أكثر للالدولة أو 

  .مشرتياتريده من خدمات و كي حتصل على ما تتقوم الدولة بزيادة عدد الوحدات النقدية ل

كانت امليزانية يف السابق تقوم   ):الحساباتتغيير في وضع الميزانيات و (ومية تغيير أساليب المحاسبة الحك -

ايف احلساب، أي استنزال حصيلة اإليرادات صعلى مبدأ امليزانية الصافية، فال تسجل النفقات يف امليزانية إال 

 .العامة من النفقات العامة

وجبه كافة نفقات مرافق حتضر طبقا ملبدأ الناتج اإلمجايل، الذي تدرج مبن فإن امليزانيات العامة تعد و آلأما ا -

رقمي يف يرادا�ا دون إجراء أية مقاصة أواستنزال بني النفقات واإليرادات وأدى ذلك إىل تضخم عددي أو إالدولة و 

 .حقيقية يف حجم اإلنفاق العامليس إىل زيادة ت العامة املعلنة بصورة ظاهرية و حجم النفقا

 

 :زيادة السكان و اتساع مساحة اإلقليم -

                                                           
  .53رجع سابق، ص م املالية العامة والتشريع الضرييب، اعاد محود القيسي، 1
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توسع املساحة بضم بعض املناطق اجلديدة للدولة عقب احلروب ترتب عليه زيادة ظاهرية إن زيادة عدد السكان و 

تعود مبنافع أعباء جديدة ال أدي إيل التوسع يف املساحات العام، فهذه الزيادة يف السكان و يف حجم االنفاق 

  1.حقيقية على ساكن االقليم األصلي يف حتسني مستوى اخلدمات املقدمة اليه

 األسباب الحقيقية الزدياد النفقات العامة  - ب

نوعية اخلدمات املقدمة من قبل الدولة للفرد أي زيادة نصيب ة اليت تصاحبها زيادة يف كمية أو يقصد �ا تلك الزياد

  .الفرد من اخلدمات العامة

  2:عدة أسباب تؤدي إىل حصول زيادة حقيقية يف النفقات العامة منها هناك

 األسباب االقتصادية -

املتمثلة يف مسؤولية حتقيق التوزان االقتصادي، ل الدولة يف احلياة االقتصادية ومشاركتها فيها و مردها يعود إىل تدخو 

على ذلك بالضرورة زيادة األعباء املرتتبة على فزيادة الدخل الوطين ميكن الدولة من زيادة إنفاقها دون أن يرتتب 

األفراد، إضافة إىل أن التنافس االقتصادي بني الدول أيا كانت أسبابه يؤدي إىل زيادة النفقات العامة إما يف صورة 

لتشجيعها على اإلنتاج  للصموديف وجه املنافسة  وإعانات اقتصادية للمؤسسة الوطنية لتشجيعها على التصدير، أ

  .جنبيةاأل

 األسباب االجتماعية -

حداث قوة الطبقة العاملة إىل إاالجتماعي يف الدولة املعاصرة، وانتشار األفكار االشرتاكية و لقد ساعد منو الوعي 

عي من خالل حتسني توزيع الدخل، وإقامة العدالة هي حتقيق التوازن االجتمامسؤولية جديدة للدولة أال و 

... إسكانثقافة و امليادين املختلفة، من صحة وتعليم و ميع الفئلت االجتماعية يف توفري اخلدمات جلاالجتماعية، و 

   3.تلك الربامج االجتماعية مما ال شك فيه أن حتمل هذه املسؤولية يستدعي إنفاق أموال طائلة لتنفيذو 

  

 االداريةاألسباب  -

                                                           
  .55-54، ص نفس املرجعأعاد محود القيسي،  1
  .82سعيد علي العبيدي، مرجع سابق، ص  2
 للمؤسسات، سالكي سعاد، دور السياسة املالية يف جذب االستثمار األجنيب املباشر، دراسة بعض دول املغرب العريب، رسالة ماجستري يف التسيري الدويل 3

  .40، ص 2011- 2010
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ما صاحبها من وعدد املوظفني و  سريع و ذلك بزيادة عدد الوظائفإن حجم اإلدارة احلكومية قد توسع بشكل 

كل هذه األسباب ... وظائف الدولةإجياد تنظيم إداري جديد يتماشى والتطور الذي حصل يف مهام و ضرورة 

  .اإلدارية أدت إىل زيادة حجم االنفاق احلكومي أمام زيادة األعباء اإلدارية اجلديدة للدولة احلديثة

 األسباب السياسية -

  زيادة النفقات العامة ما يلي إيلمن أهم األسباب السياسية اليت أدت 

 مصاحل املواطنني، ىل ممثلي الشعب الدفاع عن حقوق و من خالل األنظمة الربملانية أين يتو  انتشار الديمقراطية

 .تلبية حاجياتهاملطالبة بتحسني مستوى معيشته، و من خالل 

  خالل فرتة حكمة بزيادة اإلنفاق العام بغية كسب أصوات اجلماهري قيام كل حزب تعدد األحزاب السياسية و

 .وتأييدهم

 اءات من بينها التمثيل اخلارجي حيث أن انفتاح الدولة على العامل اخلارجي يتطلب عدة إجر : العالقات الدولية

 .اهليئات الدوليةملشاركة يف الكثري من املنظمات و او 

 األسباب العسكرية -

دفاع يرجع ذلك إىل أن الدولة وحدها هي املوكلة مبهمة الة، و بية من أهم فقرات النفقات احلكوميتعد النفقات احلر 

املوظفني العاملني بذلك السلك وكذا قيمة  أجورسواء الداخلي أو اخلارجي، وتتضمن النفقات العسكرية مرتبات و 

  1.نفقات الصيانةاآلالت واملعدات احلربية و 

 األسباب المالية-

  .ذلك لسداد أي عجز يف إيرادات الدولةروض الداخلية واخلارجية و سهولة جلوء الدولة إىل الق تتمثل يف

خاصة من اإليرادات غري املخصصة لقرض معني دفع احلكومات وجود الفائض يف إيرادات الدولة و كذلك فإن 

  .لمتوسع يف اإلنفاق العامل

 اآلثار االقتصادية للنفقات العامة -4

تطور وظائف الدولة، ية كبرية يف الوقت احلاضر، وذلك بسبب توسع و اآلثار االقتصادية للنفقات العامة أمه حتتل

  :ذلك على النحو التايلقتصادية لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية و إذ أخذت تتدخل يف احلياة اال

 اآلثار االقتصادية للنفقات العامة على الدخل القومي  - أ

                                                           
  .42مرجع سابق، ص  دور السياسة املالية يف جذب االستثمار االجنيب املباشر، ي سعاد،سالك 1
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ملا كان االنفاق العام هو أحد مكونات القومي، و  ى الدخل القومي يرتبط حبجم اإلنفاقمن املعروف أن مستو 

زيد من حجم املوارد االقتصادية االنفاق القومي كان له أثر على حجم الدخل القومي يتمثل يف أن االنفاق العام ي

اجية ألي جمتمع، إال أن مدى هذا تنظيمها بوصفها من أهم العوامل احملددة للطاقة اإلنتهيلها و أيرفع من درجة تو 

  1:التأثري يعتمد على عدة امور هي

 ؛وسيلة متويل االنفاق العام- 

 ؛وجهة االنفاق العام  -

 .نوع االنفاق العام  -

 اآلثار االقتصادية للنفقات العامة على االستهالك القومي  - ب

  :ذلك من خاللامة يف زيادة االستهالك القومي و تسهم النفقات الع 

 الدولة للسع االستهالكيةشراء -

فالدولة ... السياراتإىل شراء سلع استهالكية كثرية ومتنوعة مثل االثاث و  لغرض القيام بواجبا�ا حتتاج الدولة

  .مستهلك كبري يف االقتصاد لذلك يكون للنفقات العامة تأثري مباشر يف رفع حجم االستهالك القومي

 قيام الدولة بتوزيع الدخول-

، إن ...إعاناتوكذلك تدفع رواتب تقاعدية و ... لالعماظفني و الدخول ملن تشرتي خدما�م كاملو تدفع الدولة 

  .ستوى القوميامل جزء كبري من هذه الدخول يذهب إىل االستهالك مما يساهم يف رفع

 اآلثار االقتصادية للنفقات العامة على توزيع الدخول  - ج

إعادة توزيع الدخل بني أفراد ا�تمع فمثال ذوي الدخول تسعى الدولة عن طريق سياسة اإلنفاق العام إىل 

لى اخلدمات لوكان ذلك بطريقة غري مباشرة، كان حيصلوا عقوم الدولة برفع مداخيليهم حىت و املنخفضة ت

فتعمل الدولة علي ختفيض  أما أصحاب الدخول املرتفعة. عن طريق منحهم إعانات نقديةاالجتماعية جمانا، أو 

ق الضرائب املباشرة التصاعدية ومنها تكون الدولة قد حصلت علي إيرادات من ذوي الدخول دخوهلم عن طري

  .أنفقتهم على ذوي الدخول املنخفضةو  املرتفعة

  

  اآلثار االقتصادية للنفقات على اإلنتاج القومي -د

                                                           
  .69، ص 1978رمسيس تكال، األسس احلديثة لعلم مالية الدولة، دار الفكر العريب،  شريف 1
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االدخار العمل و ومي من خالل تأثريها على حتدث النفقات العامة آثار اقتصادية مباشرة يف اإلنتاج الق

 .على الطلب الفعليثريها على حتويل عناصر اإلنتاج ويف القوى املادية لإلنتاج و تأو  واالستثمار،

  اآلثار االقتصادية للنفقات العامة على معدل النمو االقتصادي -ه

هذه الزيادة يف اإلنفاق منه زيادة االستثمار، ومن مث زيادة الرتاكم الرأمسايل و ) االستثماري(دة اإلنفاق العام إن زيا

    1.العكس صحيحتزيد من معدل النمو االقتصادي و  ميكن أن

  اإليرادات العامة: ثانيا

تنفيذ خططها التنموية الشاملة، وتسعى دوما تعترب اإليرادات العامة من أهم األدوات اليت تستخدمها احلكومة يف 

فعالية ونشاط األداء احلكومي  را حقيقيا يعكس مدىاحلفاظ عليها، كما أ�ا تعترب مؤشإىل زيادة حصيلتها و 

  2.املايلاالقتصادي و 

  :سأتناول اإليرادات العامة من خالل النقاط التاليةو 

 اإليرادات من أمالك الدولة -1

  :الذي ينقسم بدوره إىلتسمى بالدومني و موال املختلفة و متلك الدولة جمموعة من األ

ي األموال اليت ال هولة من أموال خمصصة ومعدة لالستعمال والنفع العام، و ا متلكه الديقصد به مو : الدومين العام

لطرق العامة واجلسور واحلدائق العامة مثل ادين ختضع للقانون املجيوز بيعها أوإجيارها أواستئجارها أو متلكها و 

  3.املوانئ أي تلك األموال اليت ينتفع �ا األفراد دون مقابلو 

  :)الدولة الخاصةممتلكات (الدومين الخاص 

ختضع هذه األمالك للقانون املدين و ... جاري مثل املصانع والفنادقالت لإلستغالليتكون من أموال الدولة املعدة 

  .عادة ما تظل هذه األمالك إيرادات عامة للدولةولة  بيعها أو اجيارها و حيث تستطيع الد

  :و يكون الدومني اخلاص على عدة أنواع هي

  

  

 )ممتلكات الدولة العقارية(العقاري الدومين   - أ

                                                           
  .ص ، 2003خالد اخلطيب و أمحد شامية، اسس املالية العامة، دار ائل للنشر و التوزيع ، الطبعة األوىل،  1
  .6 :، ص2005س، على حممد عبد احملسن الشلة، حمددات االيرادات العامة يف فلسطني، رسالة ماجستري يف املنازعات الضريبية، جامعة النجاح الوطنية، نتبل 2

  .60مرجع سابق، ص  املالية العامة والتشريع الضرييب، أعاد محود القيسي،  3
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و ختتلف األمهية النسبية إليراد الدومني العقاري حسب تطور ... يتكون من األراضي الزراعية و الغابات و املناجم

  1.قد تناقصت أمهيته يف ايرادات الدولة احلديثة بعد أن كانت له األمهية األوىل يف السابقو . ور الدولةد

 الدومين المالي  - ب

من الفوائد املستحقة  غريهاالدولة من أوراق مالية كاألسهم والسندات وفوائد القروض، و ن مما متلكه يتكو 

متلكه من أوراق مالية و نقدية وما حتققه من أرباح  أي ما" مبحفظة الدولة:"يسمى البعض الدومنيو . للحكومة

  .فوائدو 

  الدومين الصناعي و التجاري -ج

التجارية اليت تقوم �ا الدولة يف هذه ا�االت، حيث متارس الدولة ت الصناعية و النوع مجيع النشاطا يشمل هذا

تقدمي خدمة لألفراد مقابل اصة، �دف حتقيق الربح أو املشروعات اخلشبيها بنشاط األفراد العاديني و  فيه نشاطا

  .مبالغ غري احتكارية

 اإليرادات من الضرائب -2

مل تعد الضرائب تشرع لتحقيق أهداف مالية فقط بل و . ات االعتيادية للدولة احلديثةالضرائب من أهم اإليراد

  .ابعة من فلسفة الدولةناقتصادية تخدم لتحقيق أهداف أخرى سياسية واجتماعية و أصبحت تس

 تعريف الضريبة  - أ

  صفة �ائية مسامهة منه يف إحدى اهليئات العامة احمللية بيدفعها الفرد جربا إىل الدولة أو فريضة نقدية :"تعرف بأ�ا

  2".األعباء العامة، دون أن يعود عليه نفع خاص مقابل دفع الضريبةحتمل التكاليف و 

لعمومية من األفراد بدون مقابل وبشكل جربي، عبارة عن أداء نقدي تقتطعه السلطة ا" تعرف أيضا بأ�ا و 

  3"ذلك لتخصيصه لتغطية األعباء العامة و�ائي، و 

  خالل التعريفني ميكن أن نتعرف على أركان الضريبة  من

  

 الضريبة فريضة نقدية 

  .احملافظة عيهااخلزن والنقل و ذلك لصعوبة جباية األموال العينية من حيث تدفع الضريبة نقدا وليس عينا و 

                                                           
  .109-108مرجع سابق، ص  اقتصاديات املالية العامة، على العبيدي، دسعي 1
  .151، ص 1996عادل أمحد حشيش، أساسيات املالية العامة، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية،  2

  .11، ص 1998، 1أدیب عبد السالم، السیاسة الضریبیة و استراتیجیة التنمیة، أفریقیا الشرق، ط  3
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 الضريبة إجبارية 

  .وقت دفعهاونسبتها و  وعائهاما يتعلق بالضريبة من حيث يأيت عنصر اإلجبار من أن الدولة هي اليت حتدد كل 

  بصورة نهائيةتدفع الضريبة بدون مقابل و 

إسهاما يف حتمل األعباء هو ال يتوقع احلصول على منفعة مباشرة خاصة به، بل يدفعها يدفع املكلف الضريبة و 

  .يستفيد كبقية املواطنني من اخلدمات اليت تقدمها الدولةالعامة و 

 الضريبة فريضة ذات أهداف 

قد تفرض لتحقيق و . ت عامة للدولة لتغطية نفقا�اقد تفرض الضريبة لتحقيق أهداف مالية أي لتوفري إيرادا

  .أهداف اقتصادية مثل حتقيق التنمية االقتصادية

 :أنواع الضرائب  - ب

 الضرائب المباشرة و الضرائب غير المباشرة 

ي تفرض على واقعة متلك الثروة كلف فههو حتت يد املهي الضرائب اليت تصيب الوعاء و : الضرائب المباشرة -

 .وجود رأس مال أو تولد الدخلأو 

ة فهي تفرض عند حتقيق انتقال الثرو الضرائب عند وقائع االستعمال أو  تفرض هذه: الضرائب غير المباشرة -

 .الضرائب اجلمركيةومثال ذلك ضرائب اإلنتاج وضرائب االستهالك و . اإلنتاج أواالستهالك أوتداول الثروة

  الضرائب المتعددةالضرائب الواحدة و 

قد طبق ذلك قط على األفراد من قبل الدولة و  هو أن يتم فرض ضريبة واحدة :المقصود بالضرائب الواحدة  -

الفرنسيني يف �اية القرن الثامن عشر عندما نادى أصحاب املدرسة الفيزيوقراطية بضرورة فرض الضريبة على 

 1.هي املصدر الرئيس لإلنتاج و الثروةهي األساس يف االقتصاد و  ر األرضاألراضي الزراعية باعتبا

ذلك تبعا عددة من الضرائب و فيتضمن إخضاع األفراد ألنواع مت أما بالنسبة لنوع الضرائب المتعددة -

 .للنشاطات اليت يقوم �ا األفراد

 

 الرسوم -3

  :سنتناول الرسوم من خالل النقاط التالية

                                                           
  .53، ص 1999ة، عمان، دار الصفاء للنشر و التوزيع، احلاج طارق، املالية العام  1
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 تعريف الرسم   - أ

أحد مرافقها العامة،  مقابل نفع خاص حيصل يدفعه الشخص جربا إىل الدولة أو  بأنه مبلغ من النقوديعرف الرسم 

  .عليه من جانب هذا املرفق أو اهليئة العامة

  :يتبني من هذا التعريف بأن خصائص الرسم ثالث

  الصفة النقدية 

ئوية معينة أو يكون أن يكون بنسبة م مقابل احلصول على اخلدمة، جيب على طالبها أن يدفع مبلغ من النقود إما

  .ثابتمبلغ مقطوع و 

 الصفة اإلجبارية 

  .أي أن على طالب اخلدمة دفع املبلغ املستحق عليه مقابل حصوله على هذه اخلدمة

  المقابل في الرسم 

  .يتمثل ذلك بأن يدفع الفرد الرسم مقابل ما حيصل عليه من خدمة تقدمها إحدى اهليئات العامةو 

  بين الرسم و الضريبة الفرق -ب

منفعة خاصة يستفيد منها دافع الرسم مباشرة، بينما دفع الضريبة ال تكون مقابل منفعة الرسم مقابل خدمة أو  - 

  .خاصة يستفيد منها املكلف مباشرة

 األصل أن الرسم حيمل صفة اختيارية و ليست إجبارية يف الدفع، بينما الضريبة حتمل دائما و يف مجيع احلاالت - 

  .صفة اإلجبارية و اإللزامية

  الفرق بين الرسم و الثمن العام -ج

أما الثمن . الرسم إيراد عام سيادي حتصل عليه الدولة من نشاطا�ا مقابل تقدمي خدمة خاصة مقرتنة بالنفع العام

  1.الصناعيةاط اخلاص، كاإليرادات التجارية و العام فهو إيراد عام شبيه بإيرادات النش

  رسومأنواع ال -د

  :تكون الرسوم على ثالث أنواع

 غريهاو ... مثل رسم الربيد واهلاتف: الرسوم الصناعية. 

 تشمل و : الرسوم اإلدارية 

                                                           
  .70-69مرجع سابق، ص  املالية العامة والتشريع الضرييب، أعاد محود القيسي، 1
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محل ياز خاص مثل منح إجازات البناء والسوق و رسوم على األعمال املدنية اليت تؤخذ مقابل منح امت - 

  ...السالح

  .احلدائق العامةكرسوم الدراسة و دخول املتاحف و   رسوم تتعلق باحلياة العملية - 

 الرسوم القضائية 

  .و تؤخذ من املتنازعني على احلقوق و رسوم كاتب العدل

  إيرادات الدولة من القروض -4

بسبب عدم إمكانية زياد�ا و . لعادية لتغطية النفقات العامةتلجأ الدول إىل االقرتاض عندما ال تكفي اإليرادات ا

  .تستخدم القروض لتحقيق أهداف اقتصادية إضافة اىل األهداف التمويليةالطاقة الضريبية، و استنفاذ 

  تعريف القروض العامة -أ

دى هيئا�ا العامة من اجلمهور أواملصارف احمللية أوالدولية مع إحعقد دين تستدينه الدولة أو " يعرف القرض بأنه

  "لقرض يف تاريخ حمدد وفقا لشروط العقددفع فوائد عنه طيلة فرتة اااللتزام برد قيمته و 

  :يتبني لنا من هذا التعريف أن للقرض عدة خصائص ميكن حتديدها مبا يلي

  ؛القرض مبلغ من املال، قد يكون نقدا أو عينا - 

  ؛إحدى هيئا�ا العامةالقرض يدفع للدولة أو  - 

  ؛ليست إجباريةالقرض يدفع بصورة اختيارية و  - 

  ؛مدة القرضفاء بقيمته، ودفع فوائد عنه خالل فرتة أو قرض يدفع مقابل الو ال - 

  .بني املقرتضعام يتم مبوجبه عقد بني املقرض و القرض ال - 

  أنواع القروض -ب

  خارجية قروض داخلية و 

  قروض داخلية -

إىل يلعب هذا النوع من القروض دورا مؤثرا يف التنمية االقتصادية إذا وجه ليت تعقدها الدولة مع مواطنيها و هي ا

األموال نبا هاما من األموال املكتنزة أو ذلك بامتصاصه جاديه من زيادة يف الدخل القومي، و االستثمار املنتج ملا يؤ 

  .اليت توجه لالستهالك

  قروض خارجية -
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ملمنوحة من تتمثل يف القروض اده الدولة مع األسواق اخلارجية وتكون مصادره أموال عامة و هو الذي تعق

  .من أموال خاصة تتمثل يف رؤوس األموال األجنبية اخلاصةاألجنبية أومن اهليئات الدولية أو احلكومات 

 القروض االختيارية و القروض اإلجبارية 

عدم ا يف االكتتاب يف سندات القرض أو األصل يف القروض العامة أ�ا اختيارية، أي أن يكون األفراد أحرار 

  .االكتتاب فيه

باألوضاع اليت إصدار قروض إجبارية ال يكون لألفراد هذه احلرية، إمنا جيربون عليه  لكن قد تلجأ الدولة اىلو 

تلجأ الدولة اىل هذا النوع األخري من القروض يف احلاالت اليت يسود فيها التضخم للحد من يقررها القانون، و 

  1.آثاره

  تتمثل فيو : اآلثار االقتصادية لإليرادات -5

  نتاجاإلاألثر على االستهالك و  -أ

لقومي اإلنتاج مما يؤدي اىل نقص الدخل ايقلل من القدرة على االستهالك و  حيث أن فرض ضريبة على الدخول

  اإلنتاج مبا يتفق مع ضرائب للحكومة بتوجيه الستهالك و من مث نقص إيرادات الدولة، كما تسمح بفرض الو 

  2.ظروف االقتصاد القومياحتياجات و 

  االستثماراألثر على االدخار و  -ب

من ناحية أخرى فإن فرض ي تقلل من القدرة على االدخار، و إن فرض الضرائب املباشرة ذات الصنف التصاعد

  تقليل استعداد األفراد على االستثمار يف احلالتنيولة يؤدي اىل نقص االدخار أيضا و الضريبة على القيم املنق

  

  األثر على إعادة توزيع الدخل -ج

صاعدية مع توجيه الضريبة إىل اخلدمات العامة فإن النتيجة هي إعادة توزيع الدخل بطريقة إن فرض الضرائب الت

  .أقرب إىل العدالة

  الموازنة العامة: ثالثا

املايل للدولة، لدولة، حيث تعكس الوجه السياسي واالقتصادي و متثل املوازنة العامة للدولة الوثيقة األساسية ملالية ا

  .ا�ا عن سنة مالية قادمةفهي خطة الدولة و نشاط

                                                           
  .63 :ص مرجع سابق، يسرى ابوالعال و آخرون، املالية العامة و التشريع الضرييب،  1
  .71ص  مرجع سابق) دراسةحالة اجلزائر(االقتصادي، يف ظل االصالحات الراهنة ماجدة مدوخ، فعالية السياسة النقدية يف حتقيق اإلستقرار  2
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  تعريف الموازنة العامة -1

ا يف كافة حتقيق نشاطا�خالله الدولة القيام بوظائفها و  برنامج مايل لسنة مالية قادمة، تستطيع من:"تعرف بأ�ا

  ..."السياسيةا�االت االقتصادية واالجتماعية و 

  :يتبني لنا من هذا التعريف ما يليو 

أي السلطة اإلدارية و الذي حيتوي على تقديرات ) وزارة املالية(املوازنة عمل تقوم به السلطة التنفيذية  أن - 

  .إليرادات و نفقات الدولة عن سنة مالية قادمة

  ؛املوازنة العامة تعتمد و تقر من قبل السلطة التشريعية - 

  ؛نة مالية قادمةاملوازنة العامة وثيقة مالية إليرادات و نفقات الدولة عن س - 

  1.املوازنة العامة �دف إىل حتقيق أهداف الدولة و ا�تمع معا - 

  أهداف الموازنة العامة -2

  األهداف المالية -أ

األغراض ة تبني بالتفصيل واردات الدولة ونفقا�ا و تعكس املوازنة العامة املركز املايل للدولة، حيث أ�ا وثيقة مالي

  .الوضع املايل للدولة، فتوازن املوازنة يبني سالمة املركز املايل للدولةاليت ختصص هلا، فهي تكشف 

  األهداف االقتصادية  -ب

من خالل استخدام عجز يتم ذلك ىل حتقيق االستقرار االقتصادي، و تسعى الدولة من خالل املوازنة العامة إ

  .لتحقيق التوازن االقتصادي القومي عند مستوى التشغيل الكامل فائضهااملوازنة أو 

  

  األهداف االجتماعية -ج

ذلك من خالل استخدام املوازنة العامة إعادة توزيع الدخل القومي عن دولة لتحقيق التوازن االجتماعي و تسعى ال

نواع النفقات اليت تستفيد استخدام حصيلتها لتمويل بعض أض الضرائب املباشرة التصاعدية، و طريق فرض  بع

اخلدمات عم السلع االستهالكية الضرورية والتعليم ا�اين و دفقرية مثل اإلعانات االجتماعية و منها الطبقات ال

  .الصحية

   

                                                           
  .90-89أعاد محود القيسي، مرجع سابق، ص   1
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  :خالصة الفصل األول

من كخالصة هلذا الفصل جند أن دراسة مفهوم وأهداف وأدوات كل من السياستني النقدية واملالية وقنوا�ما، تعد 

السياسات االقتصادية اليت تتخذ من العرض النقدي ارتكازا للتأثري على وضعية االقتصاد، وذلك باستعمال 

  .جمموعة من الوسائل اليت يتبناها البنك املركزي ووزارة املالية من أجل حتقيق التوازن واالستقرار االقتصادي الكلي

الية والسياسات األخرى وينصح االقتصاديون باالستخدام تعمل السياسة النقدية جنبا إىل جنب مع السياسة امل

كما أنه إذا نظرنا إىل أدوات السياسة النقدية لوجدنا أن البنك املركزي يستطيع من خالهلا أن . املزدوج هلما معا

  .كميارس نوع من التحكيم املباشر على املتغريات مستخدما يف ذلك سلطة التنظيم واليت منحته السلطة العامة ذل
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  تمهيد

تدرس النظريات النقدية العوامل املؤثرة يف قيمة النقود، وبالتايل يف املستوى العام لألسعار من خالل 

إذا كان  التحكم يف عرض النقود وأثره على حجم النشاط االقتصادي، واهلدف من دراسة هذه النظريات هو ما

الستخدام النقود دور يف السياسة النقدية، وبالتايل إمكانية استخدامها لتحقيق أهداف السياسة النقدية، أم أ�ا 

  .حيادية فال يؤثر تغيريها إال يف املستوى العام لألسعار

ذلك أن "قي بتعبري آخر تعد النظريات النقدية اجلانب العلمي والسياسة النقدية واملالية هي اجلانب التطبي

النظرية النقدية تنظر إىل املشكلة االقتصادية نظرة علمية جمردة، ويف ظروف معينة، فتوحي مبا ينبغي أن يكون عليه 

النظام االقتصادي، أما السياسة النقدية فهي تبحث فيما جيب أن يتخذ من إجراءات وتدابري �دف حل املشكلة 

ن يعمل، أي التوفيق بني ما توحي به النظرية النقدية وما تنفذه القائمة بكل ظروفها ومالبسا�ا وما جيب أ

 .السياسة النقدية

  دور السياسة النقدية في المدارس االقتصادية: المبحث األول

متثل السياسة النقدية أداة رئيسية من أدوات السياسات االقتصادية العامة، تستخدمها الدولة جبانب 

ة والتجارية وسياسة األجور واألسعار للتأثري على مستوى النشاط االقتصادي السياسات األخرى كالسياسة املالي

  .من خالل تأثريها يف املتغريات احملورية املكونة هلذا النشاط كاالستثمار واألسعار والناتج والدخل

لفهم هذه السياسات وحتليلها ال بد من فهم فكر مجيع املدارس االقتصادية ألن هذا الفكر يوضح كيف 

  1 .تؤثر هذه السياسة يف االقتصادس

  السياسة النقدية في التحليل الكالسيكي والنيوكالسيكي : المطلب األول

يرتبط موقف االقتصاديني الكالسيك من السياسة النقدية بنظر�م إىل النقود ووظائفها، إذ جاءت النظرة 

خيفي وراءه العمليات احلقيقية  Neilالكالسيكية  للنقود على أ�ا جمرد وسيط يف عملية التبادل وهي مبنزلة ستار 

صفها أداة لالدخار واالكتناز، فالنقود جمرد عربة يف االقتصاد القومي، واسقطوا متاما من حسابا�م وظيفتها بو 

  . حتمل عليها القيم التبادلية يف األسواق

لقد جاءت الفروض الكالسيكية حول دور النقود يف االقتصاد إميانا منهم بأن هناك نظاما اقتصاديا يسوده 

،فان )قانون ساي(لطات احلقيقية التوافق بني العالقات احلقيقية يف االقتصاد إذا ما تركت دون تدخل من لدن الس

                                                           
  .95:، ص2001/2002، 1بعةحممود حسني، اقتصاديات النقود والبنوك، الط وجدي1
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النقود تظل حمايدة ال أثر هلا يف الظواهر االقتصادية احلقيقية، إذ أن التحليل الكالسيكي قائم على أساس الفصل 

التقسيم ما بني القطاع احلقيقي والقطاع النقدي، ففي القطاع احلقيقي  ما بني العوامل احلقيقية والعوامل النقدية أو

احلقيقية كالدخل واالستخدام واإلنتاج مبعزل عن العوامل النقديةـ أما القطاع النقدي فيتحدد فيه   تتحد العوامل

كمية النقود، وهذا ما تذهب إليه نظرية كمية النقود اليت تشري إىل أن تغري كمية عرض النقود تؤدي إىل تغريات 

عكسيا يف قيمة النقود وبالتايل فانه باإلمكان  متناسبة طرديا يف املستوى العام لألسعار، ومن مث تغريات متناسبة

  1 .استنباط السياسة النقدية من التحليل الكالسيكي لنظرية كمية النقود

على  وروبنسون وغريهم،Marshall et pigunوأن جدال قد دار بني االقتصاديني الكالسيك ميثلهن 

أن هناك عالقة اجيابية بني كمية النقود املتوفرة يف التداول وبني املستوى العام لألسعار، كذلك أكدوا أن تغريات 

عرض النقود ليست قادرة على إحداث تغريات يف املستويات احلقيقية للمتغريات االقتصادية الرئيسية كاإلنتاج، 

  .والدخل، وسعر الفائدة

على سبيل املثال تسبب يف ارتفاع األسعار  %5كمية املعروضة من النقود مبقدار هذا يعين بان زيادة ال

احمللية بنفس النسبة من العرض النقدي مما يؤدي إىل تغيري القيمة االمسية وليست احلقيقية للناتج القومي االمسي، 

عار،فانه ميكن القول انه ليس وإذا كان هذا املسار مقبوال حول العالقة ما بني عرض النقود واملستوى العام لألس

باإلمكان االعتماد على عرض النقود لتحفيز أوتغيري مسار االقتصاد، ألن ما حيدث للقيمة النقدية للنشاط 

االقتصادي هو نتاج التغريات يف املستوى العام لألسعار وليس يف مستوى اإلنتاج وهذا ما خلصت إليه النظرية 

  2.الكمية للنقود عند الكالسيك

التعامل لفيشر  يا منهم لتوضيح هذا املوقف النظري اعتمد الكالسيك على ما يسمى مبعادلة التبادل أوسع

  . MV = PT:واليت صيغت على النحو التايل

  ).نقود مصرفية +قانونية  نقود(كمية النقود يف التداول : Mإذ أن  

V - كجزء من الصفقات  سرعة دوران النقود.  

P - العام لألسعار املستوى.  

I-  Tهذه املعامالت تشمل سلعا قد ال يتضمنها تعريف الناتج احمللي (ري يف زمن ما جت يتال الصفقات حجم

 .اإلمجايل،إال أنه مت تبديلها مثل شراء السلع املستعملة

                                                           
  .368:، ص1990،عوض فاضل إمساعيل الدميي، النقود والبنوك، دار احملكمة للطباعة والنشر املوصل1

  .27:، ص 2010عة األوىل عباس كاظم الدعمي، السياسات النقدية واملالية وأداء سوق األوراق املالية، دار صفاء ة التوزيع، عمان،ا لطب2
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، والذي ميثل كمية السلع واخلدمات )y(باملتغري ) T(لربط كمية النقود مبستوى اإلنتاج فقد استبدلت 

 :النهائية املنتجة خالل مدة زمنية معينة فأصبحت املعادلة كالتايل

MV=PY  ولقد أعيدت صياغة هذه النظرية فيما بعد من لدن االقتصادي الربيطاين الفريد مارشال، إذ ،

 كامربدج أوتقدم صياغة أخرى للطلب على النقود وتستند أيضا إىل نظرية كمية النقود اليت أطلق عليها مبعادلة  

  .M= K P Y:نظرية األرصدة النقدية وصيغت على النحو التايل

  :والذي هو يف احلقيقية يساوي) K(إذ ختتلف هذه املعادلة عن سابقتها فقط مبفهوم 

1/V  وميكن توضيح ذلك:  

 MV=PTمعادلة فيشر

 M=K P Y       K=M/PY   ج                            د معادلة كامرب 

V=1/K      K=1/V 

أي عدد مرات إنفاق الوحدة النقدية (يف معادلة فيشر الرغبة يف إنفاق النقود مثلما أشرنا إليه سابقا Vميثل 

ميثل الوحدة النقدية الواحدة اليت حيتفظ  K=1/V، يف حني أن )وهذا يعتمد على الرغبة يف اإلنفاق السنةخالل 

  .�ا الفرد خالل السنة

نظريتهم وجدوا أن الناتج اإلمجايل يتسم بالتوظيف الكامل للموارد  خالل املدة اليت طور �ا الكالسيك

مبعىن أن احلجم اإلنتاج ال ميكن تغيريه خالل املدى القصري، مما جيعل مستوى األسعار عرضة للتغيري نتيجة 

مثل أمناط  Fا أل�ا تعتمد على عوامل ال تتغري كثري  Vالتغريات اليت تطرأ على كمية النقود، مث إ�م افرتضوا ثبات 

العام لألسعار  ودورة األعمال و  ياإلنفاق وأساليب الدفع وثروة الفرد وأسعار الفائدة والتضخم املتوقع واملستو 

االجتاه السياسي واالقتصادي للبلد، وهي متغريات مستقرة يف املدى القصري أي من منظور السياسة النقدية أن 

هنا يتضح  ومن،بزيادة عرض النقود التأثري يف معدل النمو يف االقتصاد البنك املركزي لن يستطيع من خالل قيامه

أي  ،أن الساسة النقدية لدى الكالسيك هي سياسة حمايدة يتمثل دورها يف خلق النقود بقصد تنفيذ املعامالت

ما استطاعوا الوصول إليه، ألن النقود حلد هذه و حجم املعامالت هو الذي حيدد كمية النقود الواجب توفريها، وه

احلقبة من الزمن ال تزال تعد وسيلة لتسهيل احلياة االقتصادية وتتمتع باحليادية، وبالتايل حيادية السياسة النقدية 

  .1فعالقة النقود موجودة فقط مع املستوى العام لألسعار ال غريهاخالل مدة الكالسيك والنيو كالسيك،

   

                                                           
  .493،494 :صعوض فاضل إمساعيل الدليمي، النقود والبنوك، مصدر سابق،1
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  السياسة النقدية من منظور التحليل الكينزي : لثانيالمطلب ا

بدأ كينز حتليله النقدي بنقد الفصل بني نظرية القيمة ونظرية النقود واألسعار اليت أشار إليها الكالسيك، 

م واملشهورة باسم النظرية العامة  1936فلقد كان ظهور كتاب النظرية العامة يف التشغيل والفائدة والنقود سنة 

بارزا يف تاريخ االقتصاد خاصة بعد أن مر النظام االقتصادي العاملي بأعنف أزمة اقتصادية عرفت تارخييا  حدثا

األزمة الكربى وعجز التحليل الكالسيكي عن معاجلة هذه األزمة، لتعد النظرية الكينزية مبنزلة ثورة حقيقية يف 

ؤمن فيه النظرية الكالسيكية حبيادية النقود، تقوم النظرية تالنظامني النقدي واالقتصادي، ففي الوقت الذي 

الكينزية على أساس أمهية الدور الذي ميكن أن تلعبه النقود على مستوى االقتصاد القومي، مبعىن أن تغري كمية 

ؤثر توبالتايل  ،النقود يؤثر بالتبعية يف املتغريات االقتصادية سواء العمالة واإلنتاج واالستهالك واالدخار واالستثمار

يف الوضع االقتصادي ككل، و�ذا فان وجهة النظر النقدية عند كينز قد قامت على فروض ختالف فيه فروض 

  1.نظرية كمية النقود عند الكالسيك

 يتنييف ظل هذه الظروف ظهرت أفكار كينز مستندة بصفة أساسية على الظروف ما بني احلربني العامل

  .وعلى فرتة الكساد العظيم

  فرضية النظرية الكالسيكية : أوال

  نتيجة مما تقدم أسقطت النظرية احلديثة فرضني أساسيني من فروض النظرية الكالسيكية ومها

عند مستوى التشغيل الكامل إذ اتضح عدم صحة هذه الفرضية بعد الكساد : فرض استقرار الناتج القومي -1

توى أقل من مستوى التشغيل الكامل، وبالتايل من الكبري والوضع الطبيعي للناتج القومي أن يكون عند مس

  2.املمكن أن تؤدي زيادة عرض النقود لزيادة الناتج القومي

لقد أثبتت الدراسات االقتصادية عدم ثبات سرعة تداول النقود يف ا�تمعات :  ض ثبات سرعة تداول النقودفر -2

 .يف أوقات الرواج واالخنفاض يف أوقات الكساداملختلفة يف أوقات الكساد والرواج، إذ متيل سرعة التداول 

  فرضية النظرية الحديثة:ثانيا

  :تفرتض النظرية احلديثة ما يلي

                                                           
  .228، :ص 2003أسامةالفويل، أساسيات االقتصاد النقدي واملصريف، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان،و زينب عوض اهللا، 1

  .32:صالحات االقتصادية باجلزائر، رسالة ماجستري ختصص نقود ومالية، صعلى محزة، فعالية السياسة النقدية واملالية يف ظل اإل2
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وملا  . 1أن سرعة التداول وإن كانت غري ثابتة متاما إال أ�ا تتمتع بدرجة من الثبات النسيب وميكن التنبؤ �ا -1

 .جانب الطلب يتمتع بدرجة من الثبات النسيبيف معادلة كامربدج إىل  K مقلوب) V(كانت سرعة التداول 

أن سرعة التداول تتأثر مبجموعة من العوامل ختتلف متاما عن تلك املؤثرة يف عرض النقود، وبالتايل فان التحرك  -2

 .يف سرعة التداول يكون مستقال متاما يف عرض النقود

مبنية على أساس العجز النظري والتطبيقي الذي حلق بالفكر والتحليل الكالسيكي  كانت أفكار كينز  لقد

  .يف الثالثينيات من القرن العشرين جراء حدوث أزمة الكساد

  :لقد انطلق كينز من الفرضيات واألسس التالية

 اإلميان بتدخل الدولة يف احلياة االقتصادية ملعاجلة االختالالت؛ -1

 البطالة واستمرارها لفرتة طويلة؛اإلميان بإمكانية حدوث  -2

 يعتمد حتليله على الفرتة القصرية، ويربهن على ذلك بأنه يف املدة الطويلة سنكون مجيعا أموات؛ -3

 حتليل كينز هو حتليل كلي؛ -4

حيث يرى من الصعوبة الفصل بني اجلانب العيين واجلانب النقدي يف اقتصاد  حتليل كينز هو حتليل نقدي، -5

 ما، إذ يعرب عن العوامل العينية بقيم نقدية؛

عدم متتع األفراد بالرشادة كما يتصورها الكالسيك، إذ ميكن حسب كينز أن يتعرض األفراد ملا يسمى باخلداع  -6

 ألجر االمسي وليس لألجر احلقيقي؛النقدي، وذلك يفرتض أن عرض العملة دالة تابعة ل

األجور النقدية وفقا لكينز ال تعرف املرونة على التغيري، بل إ�ا تصبح جامدة أو على األقل ال تقبل  -7

 االخنفاض بعد حد معني بسبب التنظيم التشريعي النقايب؛

ه ليس من الصحيح أن عدم اإلميان بصحة قانون ساي الذي يعترب ركيزة التحليل الكالسيكي إذ يرى كينز بأن -8

العرض خيلق الطلب، بل العكس متاما هو الصحيح أي الطلب خيلق العرض فنقطة البداية عند كينز هي 

 الطلب اإلمجايل وليس العرض اإلمجايل، وذلك يصنف التحليل الكينزي ضمن اقتصاد الطلب؛

سعر الفائدة، وهكذا أدخل وظيفة يعترب كينز أن النقود سلعة كبقية السلع فتطلب لذا�ا، ومثنها يتمثل يف  -9

 أخرى للنقود باعتبارها خمزونا للثروة، وهكذا تفوق ملحوظ على التحليل الكالسيكي؛

عدم اإلميان بفكرة التشغيل التام، إذ ميكن لالقتصاد أن يكون يف وضع التوازن وهو دون مستوى التشغيل   -10

 التام، وهكذا جند  كينز يؤمن ضمنيا بفكرة االكتناز؛

 م كينز على تراكم رأس املال، أي االستثمار؛اهت -11

                                                           
  .324:، ص 1996السياسات املالية والنقدية يف امليزان، ومقارنة إسالمية مكتبة النهضة املصرية، الطبعة األوىل، القاهرة  ،محدي عبد العظيم1
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 يتوقف االدخار عند كينز على مستوى الدخل، وليس على معدل الفائدة كما يرى الكالسيك؛ -12

 يتوقف االستثمار بني كل من معدل الفائدة والكفاية احلدية لرأس املال وهو متغري خارجي؛ -13

 يتحدد وفقا لعرض النقود والطلب عليها؛ ةيرى كينز بأن سعر الفائدة يعد مبثابة ظاهرة نقدي -14

 عرض النقود متغري خارجي يرتك حتديده للسلطات النقدية؛ -15

 :معلمات حتديد الدخل الوطين الطلب الفعال وفقا  لكينز تنحصر يف -16

 امليل لالستهالك؛ -

 الكفاية احلدية لرأس املال؛ -

 .معدل الفائدة -

 للدخل ومتزايدة؛ تابعةاالستهالك دالة - 17

 .1ة تساوي االدخار واالستثمار احملققني، عند التوازن وهذا يف آخر فرتةضرور - 18

يف هذا الصدد ال بد من اإلشارة إىل أمهية املعامل األساسية ألفكار االقتصادي السويدي فكسل 

Wicksellواليت ظلت )1898(، اذ قام بشرح أفكاره االقتصادية يف سلسلة من املؤلفات صدرت باللغة األملانية ،

، وحتت عنوان الفائدة واألسعار، وقد شهدت 1936غري معروفة حىت ترمجت إىل اللغة االجنليزية وكان ذلك سنة 

ظهور كتاب النظرية العامة لكينز، إذ يوجد تشابه كبري بني كتاب النظرية العامة والتطورات الفكرية  1936سنة 

، وان كل جمد وفخر منسوب لكينز Wicksellنقل ونسخ أفكار اليت أحدثها فكسل، فقد قيل أن كينز قد قام ب

، إذ جاء التحليل النقدي لفكسل مناهضا للتحليل النقدي الكالسيكي عند كل من 2ينبغي أن يكون لفكسل

هيوم وريكاردو وميل وفيشر من خالل تركيزه على معدل الفائدة واألسعار وعالقتها مبستوى األسعار أو قيمة 

عن ذلك فقد حاول أن يتجاوز الفصل يف النظرية النقدية، بأن يدمج ما بني النظرية النقدية ونظرية  النقود، وفضال

القيمة، أي حتويل األسعار النسبية إىل أسعار نقدية أومطلقة عن طريق تطبيق فكريت العرض و الطلب على 

  .املستوى العام لألسعار، وهذا ما قام عليه التحليل الكينزي

السياسة املالية أكثر فعالية وتأثرييف حل املشكالت االقتصادية إال انه أقر للسياسة النقدية  لقد عد كينز

بلعب دور املساعدة لتلك السياسة ويعود خالف  الكالسيك بأن للنقود وظيفة أخرى مهمة، غري كو�ا وسيلة 

ال من استثمارها  جاء نتيجة عنصر الشك للمبادلة، وإمنا هي خمزن للقيمة جاعال للنقود الدور احملرك يف  التغيري بد

                                                           
  .34ص / االقتصادية باجلزائر، مرجع سابق علي محزة،  فعالية السياسة النقدية واملالية يف ظل اإلصالحات1

  .198- 207، ص، 1985سهري حممد السيد حسن، النقود و التوازن االقتصادي ، مؤسسة شباب اجلامعة للطباعة و النشر، اإلسكندرية، مصر، 2
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من انكماش يف حجم االستثمار ومن  1)سعر الفائدة(و املخاطر باملستقبل الذي يسيطر على األفراد، مما يؤديه 

مث  نقص يف الطلب الكلي الفعال والذي ينعكس بدوره على مستويات الدخل واإلنتاج واالستخدام وحيصل 

ا من مصادر التقلبات االقتصادية، ويركز التحليل الكينزي بصفة أساسية على مهمFالعكس مبيل التفضيل مصدر

أثر التغيري يف املعروض النقدي على املتغريات االقتصادية الكلية، ومن مث املسار االقتصادي، وميكن توضيح ذلك 

  :من خالل الشكل التايل

  )منحنى تفضيل السيولة(دور السياسة النقدية في ظل التحليل الكينزي :)1(منحنى رقم 

 

 

 

                                                           
ليل الكالسيكي، و يتحدد سعر الفائدة يف السوق النقدية على أساس طبقا للتحليل الكينزي يعد سعر الفائدة ظاهرة نقدية و ليست ظاهرة عينية أو حقيقية كما افرتضها التح1

  .و سعر الفائدة هو عبارة عن مكافأة التخلي عن السيولة النقدية خالل مدة معينة)العرض و الطلب النقدي(التفاعل ما بني العوامل النقدية

الكمیة المطلوبة والمعروضة من النقود الغراض المضاربة ):   2(منحنى رقم   
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  ،ترمجة حممد ابراهيم،دار املريخ للطباعة)النظرية و السياسة(مايكل أبدمجان،اإلقتصاد الكلي : مصدر املنحنيات

مببدأ تدخل الدولة جعله يفوض إدارة وحتديد كمية النقود الالزمة لالقتصاد للسلطات النقدية، وعليه  إن اميان كينز

الطلب على  انفان كمية النقود املعروضة تعد مبنزلة متغري خارجي يتحدد من خارج السلطة النقدية، يف حني 

أي أن تفضيل الرصيد النقدي يعد من أبرز مميزات التحليل الكينزي عند  يتحدد بتفضيل السيولة، Mdالنقود

دافع التبادل ودافع االحتياطي ودافع ( التحليل الكالسيكي بعد أن حدد كينز ثالثة دوافع  للطلب على النقود

وق النقدية على سبيل ، فقيام السلطة النقدية بزيادة كمية النقود املعروضة كشراء األوراق املالية من الس 1)املضاربة

 + Md=L1(و مبا أن ) 1(نحىن املمثلما يف  Ms1←MsO دي إىل حتول منحىن عرض النقود مناملثال سوق يؤ 

                                                           
 بالنقود ألغراض املضاربة االحتفاظ L2االحتفاظ بالنقود ألغراض التبادل و 1
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L2(1فان الكمية الزائدة يف ظل ثبات الدخل ستكون)DMs = L2(  أي توظيف هذه النقود ألغراض املضاربة

يف السندات من لدن األفراد مما يزيد الطلب على السندات فرتتفع أسعارها السوقية، ومبا أن هناك عالقة عكسية 

، وبالتايل يؤثر )1(مثلما يف منحىن  RO←R1بني سعر السند ومعدل الفائدة فان معدل الفائدة سينخفض من 

عدل الفائدة ميتمتع مبرونة عالية بالنسبة إىل معدل الفائدة على أساس العالقة ما بني  ذلك  يف االستثمار الذي

، وبنا أن معدل الفائدة قد اخنفض فهذا يعين أن املنتجني سوف يزيدون من املشاريع  2والكفاية احلدية لرأس املال

ة االستثمار حسب التحليل الكينزي ، وزياد)03(مثلما يف منحىن  I0←I1االستثمارية وعليه يرتفع االستثمار من 

تؤثر يف الطلب الكلي الفعال و الذي يتحدد وفقا لالستهالك واالستثمار، ومبا أن االستثمار أحد املكونات 

الرئيسية للطلب الكلي، فزيادة االستثمار طبقا آللية السياسة النقدية السابقة الذكر، تؤدي إىل زيادة الدخل وهو 

  .وهذا بسبب عمل مضاعف  Y0←Y1إذ ارتفع التوازن من  )3(ما يظهر يف منحىن 

وميكن أن نتصور  لذلك فان زيادة كمية النقود يرتتب عليها حدوث زيادة يف الدخل وفقا لتحليل كينز،

احلالة العكسية عند ختفيض كمية النقود املعروضة، فالنقود هنا ليست حمايدة كما يرى الكالسيك بل تلعب دورا  

كبريا يف التأثري يف حجم النشاط االقتصادي من خالل تفعيل الطلب الكلي إىل احلد األدىن الذي يسمح بتحقيق 

  .عالتشغيل الكامل لأليدي العاملة يف ا�تم

  السياسة النقدية في التحليل النقودي : المطلب الثالث

ظهر التحليل النيوكالسيكي يف مدرسة شيكاغو النقدية، ولذلك مسي أنصارها بالنقديني، حيث قام فريد 

بدراسة حول العالقة بني كمية النقود ومستوى األسعار، ولكن ميزوا بدقة بني األسعار  1956مان وزمالئه عام 

ألسعار النسبية، كما مجعوا بني التحليل الكلي لفيشر والتحليل اجلزئي ملدرسة كامربدج، وركزوا اهتمامهم املطلقة وا

على اجلزء من النقود الذي حيتفظ به األفراد واملؤسسات أي األرصدة النقدية، وبالتايل االعرتاف بأن الطلب على 

خمتلفة، ويتم االنتقال من مستوى إىل اآلخر، حىت النقود أصل كامل السيولة، كما وجدوا أن مستويات التوازن 

الوصول إىل التوازن، كما أن كمية النقود اليت تؤثر يف املستوى العام لألسعار ليست فقط النقود القانونية وإمنا 

أيضا الودائع اجلارية والودائع ألجل يف البنوك التجارية، كما أدخل النقديون املعاصرون تغيريات أساسية على 

  :منها –مون النظرية الكمية، اليت يعدون امتدادا هلا مض

 العالقة بني تغيري كمية النقود ومستوى األسعار سببية فقط وليست تناسبية؛ -1

 االعرتاف بسرعة التداول إال أ�م لو يولوها كبري اهتمامهم؛ -2

                                                           
  Md االحتفاظ بالنقود ألغراض املضاربة L2االحتفاظ بالنقود ألغراض التبادل و L1التفضيل النقدي يساوي (الطلب على النقود: 1

  .تقبلي الذي يولده املشروعهوسعر إعادة اخلصم الذي حيقق التعادل بني نفقات املشروع والقيمة املخصومة لتيار الدخل املس: الكفاية احلدية لرأس املال2
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اسة النقدية واالئتمانية من أهم اهتموا بالعالقة بني النظرية النقدية وعملية إعادة اإلنتاج، مما يعين اعتبار السي -3

 1.وسائل الرقابة وإدارة النشاط االقتصادي

استند النقديون اجلدد على معادلة التبادل، وطبقوا قانون العرض والطلب على النقود، حيث يتمثل عرض 

ما يتمتع الطلب النقود يف كمية النقود املصدرة سواء من قبل الدولة أو اجلهاز املصريف وانه يتغري باستمرار، وبين

على النقود بقدر كبري من الثبات، فان العرض النقدي يتغري باستمرار، فإذا زاد الطلب  على النقود فيتخلص 

) زيادة الدخل القومي احلقيقي(األفراد من هذه الزيادة  فرتفع األسعار، ومن احملتمل أن تؤدي إىل زيادة اإلنتاج 

ليست نظرية لإلنتاج وال نظرية الدخل واألسعار، وإمنا هي نظرية للطلب  وهكذا أكد النقديون أن النظرية الكمية

  :وتتمثل أهم أفكار النقديني فيما يلي.على النقود

 اهتموا بالطلب على النقود انطالقا من مكونات الثروة لدى األفراد حسب أنواع األصول؛ -1

إمجايل ثروة األفراد هو العامل احملدد للطلب على النقود من خالل التغيري يف إمجايل الثروة وكيفية توزيعها  إن -2

 على عناصرها املختلفة نقود، سندات وأسهم، وأصول حقيقية، عنصر بشري؛

ه الفرد عند يزداد الطلب على النقود كلما اخنفضت تكلفة االحتفاظ �ا، وهي مقدار العائد الذي يتنازل عن-3

ختليه عن األصول األخرى، فإذا احتفظ �ا فقد ضحى بالعائد الذي كان سيحصل عليه لو استعملها يف أصول 

الرتفاع العائد الذي تدره األصول  Fأخرى والعكس، ففي فرتات التضخم مثال تزيد تكلفة االحتفاظ بالنقود نظرا

ى بسبب ارتفاع األسعار ومعدالت الفائدة فينخفض األخرى بسبب ارتفاع العائد الذي تدره األصول األخر 

  2 .الطلب على النقود

قبل التطرق إىل آلية انتقال اآلثار النقدية إىل االقتصاد  مثلما قدمها فريد مان وسوارتز نعرض باختصار 

تجسد يف دالة الطلب على النقود، فطبقا لفريد مان فان النقود إحدى وسائل االحتفاظ بالثروة اليت ميكن أن ت

صور أخرى  مثل السندات واألسهم العادية والسلع العينية ورأس املال البشري، وبناءا على هذا التحليل فان دالة 

الطلب  على النقود تعتمد على املقدار اإلمجايل للثروة احملتفظ �ا على أشكال خمتلفة وتكلفة األشكال املختلفة 

ضيالت مالكي الثروة ويعتمد املقدار احلقيقي للنقود وبشكل حمدد على لالحتفاظ بالثروة وعائدا�ا واألذواق وتف

سعر الفائدة واملعدل املتوقع للتضخم والثروة بوصفها تتضمن ثروة بشرية ونسبة الثروة غري البشرية إىل الثروة 

                                                           
  .108: ، ص2007مجال بن دعاس، السياسة النقدية يف النظامني اإلسالمي والوضعي، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، 1

  .109:مرجع سابق، ص والوضعي،ل بن دعاس، السياسة النقدية يف النظامني اإلسالمي امج2



تحليل السياسة النقدية والمالية من خالل التطورات الفكرية للمدارس :............الفصل الثاني

	االقتصادية

 

58 

ن أن يكون هلا تأثري بوصفها تتضمن ثروة بشرية ونسبة الثروة غري البشرية إىل الثروة البشرية وأية متغريات أخرى ميك

 .1بالشكل اآليتين يف األذواق والتفضيالت وميكن كتابة صياغة دالة الطلب على النقود وفقا للتحليل الفريد ما

Md= F ( P , rd, re, « « « « « ,yp/p,w,u)  

Md :دالة الطلب على النقود.  

P :املستوى العام لألسعار.  

rd: السوقيعائد السندات ويتمثل بسعر الفائدة.  

re:ح السنويةا عائد األسهم ويتمثل باألرب. 

∆p/∆t;1/p :معدل التضخم املتوقع.  

Yp،Ip :ميثل الثروة ويصفها برصيد مرتبط، بالدخل الدائم عن طريق سعر الفائدة.  

W :ميثل رأس املال البشري الذي ميثل العالقة ما بني رأس املال البشري ورأس املال غري البشري.  

U : األذواق وترتيبات األفضليةميثل.  

يتضح من الصيغة أعاله أن الطلب على السيولة النقدية دالة على عوائد األصول املالية والنقدية وهي 

متغريات خارجية وكذلك معدل التضخم املتوقع هو اآلخر متغري خارجي، يف حني أن الدخل الدائم والعنصر بني 

الفريد مان تأثريها ضئيال يف املدى القصري ليصل أنه دالة الطلب  ، مها متغريات داخلية، وعد)W ,U(اآلخرين

على النقود وهي متجانسة من الدرجة األوىل بالنسبة إىل األسعار ليعود إىل النظرية الكمية للنقود، ولكن بطريقة 

ق االستقرار حتليلية خمتلفة، أما فيما يتعلق بعرض النقود فقد الحظ الفريد مان أن هلا أمهية كبرية يف حتقي

االقتصادي، أي أن للنقود دور كبري يف النشاط االقتصادي، فأية تقلبات يف عرض النقود ستقود إىل تقلبات يف 

النشاط االقتصادي، وهنا يؤكد الفريد مان أنه من أجل احملافظة على حتقيق التوظيف الكامل دون التضخم 

نفسها يف املعروض النقدي، أي ضبط معدل التغيري يف عرض  يتطلب أن ينمو الناتج القومي الصايف مبقدار الزيادة

النقود وبنسبة ثابتة ومستقرة تبعا ملعدل النمو االقتصادي والذي بدوره حيقق استقرارا نقديا وهذا هو دور السياسة 

  .النقدية

                                                           
  .568 :ص النقود والبنوك، مصدر سابق،  إمساعيل الديلمي، فاضل عوض1
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ق املالية طبقا لفريد مان وشوارتز فان زيادة عرض النقود من خالل زيادة  عمليات السوق املفتوحة لألورا

غري معه ترتيب حمفظة األوراق املالية لدى تاحلكومية سيؤدي إىل ارتفاع أسعار األوراق املالية واخنفاض العائد، مما ي

  .األفراد محلة األصول

سوف ميلكون املزيد من النقود مقابل ملكية قليلة من األوراق املالية، ومبا أن األفراد ال يرغبون  فاألفراد

نقدية فإ�م سيحاولون إعادة ترتيب حمافظ األوراق املالية من أجل ختفيض حياز�م الرصدة باالحتفاظ باأل

النقدية، وهذا يدفعه حنو شراء أوراق مالية مرحبة، وبالتايل سيقود هذا الشراء إىل تزايد أسعار السندات واخنفاض 

األسهم واألصول العينية ومع زيادة هذه  العائد عليها، األمر الذي يزداد فيه الطلب على األصول األخرى مبا فيها

األصول فان أسعارها سوف تزداد وهلذه الزيادة تأثريات إضافية متمثلة بارتفاع األسعار وتنشيط إنتاج هذه األصول 

والذي يزداد معه الطلب على املوارد املستخدمة يف إنتاجها، وهذا يعين أن زيادة عرض النقود ستسبب زيادة يف 

األصول العينية، وبالتايل على اخلدمات،إذ تتضمن هذه الزيادة يف النفقات زيادة اإلنفاق على كل اإلنفاق على 

  .1من االستثمار واالستهالك

أن الزيادة يف عرض النقود ستؤدي إىل زيادة مهمة يف الطلب الكلي، ففي األمد  يلفقد أشار فريد مان إ

القصري ستسبب زيادة املعروض النقدي زيادة يف الناتج واألسعار معا، يف حني أن الزيادة يف عرض النقد ستؤدي 

ن أن معدل النمو إىل زيادة املستوى العام لألسعار خالل األمد الطويل، وهكذا اعترب فريد ما يوبشكل رئيس

الزيادة  نمعدل االدخار وهيكل الصناعة،  ومن مث فا ،طويل األجل بالنسبة إىل الناتج يتحدد بعوامل حقيقية

السريعة يف املعروض النقدي خالل املدة الطويلة تسبب ارتفاعا يف معدل التضخم وليس ارتفاع معدل النمو 

ظاهرة نقدية حبتة، وبالتايل فأ�م يعطون مكافحته األمهية القصوى الناتج، طاملا أ�م ينظرون إىل التضخم على أنه 

  .يف صالح حالة النظام الرأمسايل

  السياسة النقدية في تحليل التوقعات العقالنية :المطلب الرابع

فانه تعرض هو اآلخر النتقادات عديدة من لدن  وبالتايلبين فرميان منوذجه على انتقاده للنموذج الكينزي،

) روبرت لوكاس(درسة التوقعات العقالنية اليت ظهرت خالل عقد السبعينات من القرن املاضي بقيادة أصحاب م

وغريهم، وينبع هذا املنهج من روح املنهج ......من جامعة هارفاد) روبرت بارو(من جامعة شيكاغو، و

التوازن ما بني العرض والطلب  الكالسيكي الذي سبق حبثه من ناحية تأكيده دور األسعار واألجور املرنة يف حتقيق

 ←األفراد ( ولكنه يضيف مسة جديدة هلذا التحليل أال وهي مسة التوقعات العقالنية للوحدات االقتصادية

  :األساسية هلذه املدرسة يف ، وتتلخص املنطلقات)املنشآت

                                                           
  .332 :ص1988، ترمجة حممد ابراهيم منصور، دار املريخ للنشر، الرياض، السعودية، )النظرية والسياسة(مايكل ابدمجان، االقتصاد اللكلي  1  
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نية آي أ�ا غري متحيزة التوقعات عق) املنشأة و  األفراد( نية أن توقعات التفرتض نظرية التوقعات العق: أوال

إحصائيا أل�ا تستند إىل معلومات وافية وكافية عن احلالة االقتصادية وال ختتلف هذه املعلومات عن تلك اليت 

تستند إليها السياسات االقتصادية احلكومية من الناحية النظرية والعملية لذا فانه ليس بوسع احلكومة أن ختدع 

ياستها االقتصادية طاملا ان الوحدة االقتصادية على اطالع جيد على األمور و الوحدات االقتصادية من خالل س

لديها مدخل للمعلومات ذا�ا اليت لدى احلكومة على سبيل املثال عندما تقرر احلكومة زيادة كمية النقود يف 

�م قبل ان تقوم توقعا فقالتداول يف حالة الركود االقتصادي أو التضخم فان األفراد املنشأة سوف يتصرفون و 

  .باختاذ قرارها االقتصادي

االفرتاض الثاين هلذه النظرية هو االعتقاد مبرونة التغري يف األسعار واألجور اليت افرتضتها النظرية الكالسيكية : ثانيا

اليت من شأ�ا أن تؤدي إىل حتقيق التوازن بني العرض والطلب يف مجيع األسواق وبشكل تلقائي مبا يف ذلك سوق 

  .العمل

ية يف التحليل من ان سلوك الوحدات االقتصادية يتحدد على النينطلق أصحاب مدرسة التوقعات العق

أساس تعظيم املنافع إىل أقصى حد ممكن وتقليل اخلسائر إىل ادين حد ممكن وأمام كل وحدة بل  على العكس 

االختالالت الدورية ونوبات الركود املزمنة ومضى   إحداث nإلان االقتصاديات الرأمسالية متيل  وامن ذلك أوضح

كينز يف حتليله وبكل قوة إىل استنتاج انه ال ميكن إحداث مستويات اعلي مصطنعة من الطلب الكلى الفعال 

لذا أكد كينز للخروج من أزمة الكساد على أمهية ) الفروض الكالسيكية( لالقتصاديات الرأمسالية بصورة تلقائية 

كومي يف النشاط االقتصادي وحقنه جبرعات منشطة حىت يتسىن رفع الطلب الكلي الفعال إىل التدخل احل

املستوى الكايف لتحقيق التوظف الكامل عن طريق تطبيق مجلة من السياسات ومنها ما كان يف جمال السياسة 

العامة وهنا سيفعل  املالية خفض الضرائب وزيادة األنفاق أوكالمها معا وخصوصا يف جمال اخلدمات واإلشغال

املضاعف فعله وبالتايل فقد دافع كينز بقوة عن سياسة التمويل بالعجز بوصفها سياسة مالئمة يف سنوات الكساد 

املالية الوظيفة أو (تباعه مفهوما جديدا هلا يتمثل يف السياسة املالية متخذا و لوبذلك ختلي عن القواعد التقليدية 

  .ة احملايدة وأصبحت أداة رئيسية للتأثري يف مستوى النشاط االقتصادي واالجتماعياحملضرة بدال من مفهوم املالي

يف هذا الصدد أشار كينز إىل هذه املسالة بأ�ا تعكس جوهر نظريته إذ مع تزايد الدخل القومي يتزايد امليل 

ستثمار حىت يتحقق احلدي لالدخار ومن مث ينخفض امليل احلدي لالستهالك مما يستدعي زيادة امليل احلدي لال

اليت تعرب تقريبا عن (التوازن ولكن مع زيادة مستوى الدخل وتزايد االستثمار تنخفض الكفاية احلدية لرأس املال 

مما جيعل امليل احلدي لالستثمار ينخفض كلما أمعن الدخل القومي بالتزايد هنا تلوح يف األفق خماطر ) معدل الربح
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ستثمار وتظهر أفاق اخنفاض مستوى الدخل القومي وظهور شبح البطالة والركود االعدم  بالتوازن بني اإلدخال و 

  .والكساد

انتهى كينز يف حتليله إىل إن التوازن ال يتحقق تلقائيا بل ان النظام الرأمسايل يظل احلالة الغالبة ملدة طويلة 

حليل على السياسة املالية يف مستوى اقل من مستوى التشغيل الكامل وكان من املنطقي إن ينعكس  هذا الت

حبيث يستلزم خروجها عن احلياد  التقليدي والذي بدوره يفرض عليها مسؤولية ضمان توازن التشغيل الكامل و 

  ميكن متثيل انعكاس التحليل الكينز على النظرية املالية بصفة أساسية فيما يأيت 

  سياسة؛حلول التوازن االقتصادي حمل التوازن ا ملالية غاية لل -أوال

  ضرورة تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي؛ -ثانيا

  .األدوات املالية تعد بصفة أساسية أدوات اقتصادية - ثالثا

  نز البسيط يكالمالية في نموذج   السياسة

  تستطيع احلكومة ان تؤثر على مستوى توازن الدخل والناتج يف منوذج كينز البسيط بطريقتني منفصلتني 

  G (1(عن طريق اإلنفاق احلكومي مشرتيات احلكومة من السلع واخلدمات واليت سنرمز هلا ب:أوال

والدخل املتاح الدخل ) Y( وتؤثر على العالقة بني الناتج والدخل(R)الضرائب واملدفوعات التحويلية :ثانيا

  .روهو عبارة عن الدخل املتوفر لالستهالك واإلدخاyd)(املوضوع حتت   

للتأثري على مستوى توازن الدخل )   ( R,G,Tواهتمامنا بالطريقتني هو معرفة كيفية استخدام احلكومةكل من

والناتج بغرض حتقيق األهداف االقتصادية و حتقيق استقرار يف مستوى الدخل الناتج والنشاط االقتصادي وهذا 

ا يتكون من ثالث قطاعات إي أضفنا عند مستوى الدخل املمكن دخل التوظيف الكامل وإذا ما أصبح جمتمع

 : القطاع احلكومي فان متطابقة الدخل  الناتج تصبح

 C+S+T=Y=C+I+G  

  Ts+(R –T-G)=0:االستثمار هي و  ركما إن معادلة تطابق اإلدخا  

  و ميكن لنا صياغتها على النحو التايل  

S+(T-R)=I+G  

                                                           
  .197:، صعلي محزة، فعالية السياسة النقدية واملالية  يف ظل االصالحات االقتصادية باجلزائر، مرجع سابق1
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يساوي الناتج القومي الصايف وذلك بسبب عدم و يف اقتصاد قومي يتكون من قطاعني فان الدخل املتاح 

وجود احلكومة بافرتاض انه ال يوجد إرباح غري موزعة ولكن يف اقتصاد قومي يتكون من ثالث قطاعات حيث 

تكون الضرائب جزء من تيار الدخل املتولد من اإلنفاق على الناتج القومي فان الدخل املتاح  يكون اقل من 

   .دار صايف الضرائبصايف  الناتج القومي مبق

 أو)   (OTوإىل صايف الضرائب ب (YD)والدخل املتاح ب (Y)إذارمزنا إىل الناتج القومي الصايف 

(yd=y-Tx) الدخل املتاح  

  حيث إن اإلنفاق االستهالكي دالة يف الدخل املتاح 

  إذن دالة االستهالك تصبح 

 C=a+byd حيثyd=y-Tx 

  S=-a+(1-b)yd:وبالتايل فان دالة االدخار تصبح 

  (Y=E )وبذلك تصبح املعادلة تساوي اإلنفاق مع الناتج

  (Tn)وليس(T) ويف هذه احلالة تصبح الضرائب إمجالية إي)R( بعد إضافة املدفوعات التحويلية   

Y=a+byd+I+G                

Y=a+b(y-Tx+R)+I0+G0        

  وهي اليت تستخدم يف حتديد مستوى توازن الدخل

 رالطريقة الثانية لتحديد مستوى توازن الدخل كما  سبق إن أوضحنا فهي عبارة عن طريق مساواة اإلدخا

باعتبار مها تسري من تيار الدخل و احلقن ) Tn+S( باالستثمار وميكن استخدام تعبري التسرب لنشري إىل  كل من

به ثالث قطاعات عن طريق مساواة وبذلك ميكن حتديد مستوى توازن الدخل يف جمتمع ) T+G(لإلشارة إىل 

 Sa+S(T+R.Y) +(R.T)=I+G  التسرب باحلقن إي حتقيق املعادلة اآلتية

 السياسة النقدية في تحليل اقتصاديين جانب العرض: المطلب الخامس

يف السنوات األخرية النتقادات شديدة من لدن جمموعة جديدة انضمت  تعرضت االقتصاديات الكينزية

نية إذ ظهرت يف بداية عقد الثمانينات الاىل دائرة النقاش بني الكينزيني والنقديني وأصحاب مدرسة التوقعات العق

 من القرن املاضي مدرسة عرفت باسم اقتصاديات جانب العرض تؤكد على العمل واالدخار وتقرتح اجراء
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آرثر الفروبول وبول كريج وبرتس ونورمان تيور وكريستول و ( ختفيضات كبرية يف الضرائب ومن مؤيدي هذا املنهج 

  ).وغريهم... انسكي 

الرئيس ريغان وبقوة منهج اقتصاديات جانب العرض يف الواليات املتحدة كما تبنتها رئيسة الوزراء  ينتب

أن مدرسة جانب العرض قد تبنت تشكيلة من املواقف إال أ�ا تركز الربيطانية مارغريت تاتشر وعلى الرغم من 

أمهية الدور الذي ميكن آن  تعلى فكرة رئيسية إال وهي التأكيد على احلوافز وختفيض معدل الضريبة إذا أكد

يل تلعبه احلوافز إىل جانب العرض اإلمجايل ففي الوقت الذي بنصب اهتمام الكينزيني  على إدارة الطلب اإلمجا

يعتقد اقتصاديو جانب العرض أن احلوافز تؤدي إىل احلصول على عوائد من العمل واالدخار وا�ازفة الرأمسالية 

  .وبالتايل فأ�م يسعون  إىل جتنب كل األمور اليت تعيق عمل احلوافز مثل ارتفاع معدالت الضرائب

أنصار جانب  انيف نفس الوقت كانت هناك رؤى مشرتكة جتمع بني النقديني ومدرسة جانب العرض إال

العرض يأخذون على النقديني تركيزهم على املعروض من النقد وإمهاهلم اجلانب احلقيقي من االقتصاد القومي 

حلقيقي من السلع واخلدمات يؤكدون وبشكل خاص مسالة احلوافز لزيادة اإلنتاج والعرض ا ذإ) جانب العرض (

  1.يف عالج مشكالت النظام الرأمسايل ومنها مشكلة الركود التضخمي

ن السياسية النقدية الواجب إتباعها هي أعلى هذا األساس يفهم أنصار مدرسة اقتصادي جانب العرض 

سلبا يف إمكانية إنعاش سياسات النقود الرخيصة بدال من السياسات النقدية واالئتمانية االنكماشية اليت تؤثر 

من شانه ) حسب رأيهم يف أسعار فائدة منخفضة(الكلفة املنخفضة  كذاجانب العرض إذا إن االئتمان امليسر و 

ن اخنفاض تكلفة االئتمان سيؤدي إىل تشجيع أأن يقود إىل زيادة احلوافز الدافعة إىل اإلنتاج واإلنتاجية مبعىن 

وزيادة العرض اإلمجايل  وهنا سوف ينتقل اثر السياسة النقدية إىل االقتصاد من االستثمار وبالتايل زيادة اإلنتاج 

خالل جانب العرض اإلمجايل وليس الطلب اإلمجايل أي إن أساس السياسة النقدية اليت يؤمن �ا أصحاب هذه 

  .املدرسة تتمثل يف سياسة النقود الرخيصة واالئتمان امليسر

  لية في المدارس االقتصاديةدور السياسة الما:المبحث الثاني

  تمهيد

إذ حتتاج ،)النفقات العامة واإليرادات العامة(مازال تطور السياسة املالية مرادفا ومرافقا لتطور املالية العامة  

وخالل املدد لى عاتقها وتيسري املصاحل العامة،معظم البلدان إىل اإلنفاق لتتمكن من القيام بواجبا�ا امللقاة ع

ففي الوقت الذي   ،حصلت تطورات كبرية يف مفهوم املصاحل العامة اليت جيب على البلدان تامني تيسريهاالسابقة 

                                                           
1

  .352- 351، ص ؛مصدر سابق ) النظرية والسياسة(ما يكل ابد مجان االقتصاد الكلي 
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) مفهوم تقليدي(كانت مهام الدولة تقتصر على توطيد األمن الداخلي واخلارجي وإقامة العدالة ينب اإلفراد 

أي أ�ا متارس  )وم حديث املالية العامةمفه(أصبحت اليوم تشمل كل النواحي االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

وظائف عدة منها القيام باملشاريع العمرانية وحتسني األوضاع املعيشية ومحاية االقتصاد الوطين وزيادة الثروة الوطنية 

ونشر العلم وحفظ الصحة العامة وتامني مياه الري والشرب ومعاجلة األزمات االقتصادية وهكذا فان الدولة حتتاج 

  .املال مع ازدياد تلك الوظائفإىل 

  هلذا فإننا سنحاول يف هذا املبحث التعرض لتطور السياسة املالية يف خمتلف املدارس االقتصادية

  السياسة المالية في التحليل الكالسيكي :المطلب األول

طلع القرن خالل املدة اليت سادت فيها النظرية الكالسيكية وبالتحديد يف القرنني الثامن والتاسع عشر وم

العشرين كانت الفلسفة االقتصادية واالجتماعية تقوم على أساس سيادة النظام االقتصادي احلر والذي يقرر انه 

ن تتدخل الدولة يف غري ا�االت احملددة هلا فضال عن ذلك تعمل قوى السوق على حتقيق التوازن امن الضار 

شغيل الكامل وبالتايل فهمت النظرية الكالسيكية على االقتصادي واالجتماعي بشكل تلقائي وعند مستوى الت

أ�ا تنادي بعدم تدخل الدولة على وجه اإلطالق يف احلياة االقتصادية الن نشاط اإلفراد أفضل بكثري من نشاط 

الدولة كما يعتقدون فتدخلها يف غري ا�االت العام تبديد وضياع جلزء من املوارد االقتصادية هلذه األسباب أمنت 

  1 .يف ظل مفهوم الدولة احلارسة)  احلياد املايل(النظرية الكالسيكية مببدأ 

ال بد إن يقتصر دور الدولة ) احلياد املايل(من الطبيعي كي يضمن االقتصاديون الكالسيكيون حتقيق مبدأ 

الدولة (التقليدية على الوظائف التقليدية اليت حدد�ا النظرية يف احلصول على اإليرادات العامة لتغطية النفقات 

       2 .د وضرورة احملافظةعلى توازن املوازنةيأكتواليت عرفت فضال عن ذلك  )احلارسة

ن السياسة املالية هي سياسة حمايدة ال ميكنها آن حتدث آي تغري آوتعديل يف األوضاع واملراكز اهذا يعين  

ن تستخدم يف حتقيق أية أهداف اقتصادية واجتماعية كذلك يرفضون ااالقتصادية القائمة فلم يكن للضرائب مثال 

مسالة اللجوء إىل القروض العامة ويف الوقت ذاته يرفضون مسالة وجود العجز يف املوازنة العامة بشكل اشد من 

الفائض فيها ذلك الن وجود العجز يتطلب املزيد من الضرائب يكون على حساب مدخرات اإلفراد ومن مث على 

ن الدولة قد متادت االستثمار اخلاص الذي يعدونه املمول الرئيس لألنشطة االقتصادية كذلك وجود الفائض يعين ا

يف فرض الضرائب ويؤدي  هذا إىل اآلثار السابقة نفسها ولذا مل يكن املوازنة أية أمهية اقتصادية فلم تكن إال 

                                                           
1

  .63:،صالتوزيع بريوتدراسة مقارنة الطبعة األوىل دار اخللود للطباعة والنشر و )الرسوم -الضرائب–املوازنة (عبد الرؤوف فطيش املالية العامة حسني عواضة و 
2
   50:ص،مرجع سابق ،النقدية واملالية وأداء سوق األوراق السياساتعباس كاظم الدعمي  

  



تحليل السياسة النقدية والمالية من خالل التطورات الفكرية للمدارس :............الفصل الثاني

	االقتصادية

 

65 

ايب الدقيق بني النفقات العامة واإليرادات العامة قاعدة مهمة وثيقة املوازنة احلسابية السنوية إذ كان املتساوي احلس

  .جدا يف املالية التقليدية واليت تعرف بقاعدة توازن املوازنة

يف ضوء ما تقدم ميكن احلكم على سالمة السياسة املالية يف ضوء مبدأ توازن املوازنة العامة ال يف ضوء مبدأ 

ن األخري يتحقق تلقائيا وهم بذلك أعفوا السياسة املالية من إي الكالسيكي التوازن االقتصادي العام طاملا اعتقد ا

ن أسس السياسة املالية يف الفكر ادور يف التوازن االقتصادي وقصر دورها على حتقيق التوازن احلسايب وهكذا جند 

  : االيتيف التقليدي تنحصر 

نفقات هي اليت تسوغ اإليرادات و حتدد حجمها و النفقات العامة حتدد اإليرادات العامة على وصف إن ال: أوال

  .مع ما يدعو إليه الفكر التقليدي يهذا يتماش

  .عتقد الكالسيك إن اقل امليزانيات حجما أكثرها سالمةيذ اتقليص امليزانية إىل اقل حجم ممكن : ثانيا

  .ضرورة احملافظة على توازن املوازنة العامة سنويا: ثالثا

تفضيل الضرائب على االستهالك وعلى االدخار طاملا إن األخري هو مصدر تكوين رؤوس األموال إذا : رابعا

  . يفرتض إن االدخار يتحول إىل استثمار وإن خري الضرائب تلك اليت متيز من  العالقات القائمة فيما بني الثروات

النظرية املالية والنظرية االقتصادية  بني واخالصة ما تقدم ميكن إن نالحظ إن املفكرين الكالسيك قد فصل

وهذا يعد من أوجه النقص يف النظرية  ،من جهة وبني السياسة املالية والسياسة االقتصادية من جهة أخري

التقليدية باإلضافة إىل ذلك فان السياسة احملايدة مل جتد التطبيق الدقيق يف أية مرحلة مع أ�ا كانت مسؤولة عن 

ايد من املتغريات االنكماشية  والتضخمية اليت شهدها العامل أواخر القرن  التاسع وأوائل عدم تدخل الدولة احمل

  .القرن العشرين إذا كانت سلبية هذه السياسة سببا يف اخلروج عليها و إتباع سياسة مالية اجيابية

  

 

  السياسة المالية في التحليل الكينزي : المطلب الثاني

لقد استخدمت النظرية العامة الكينزية كمرشد للحكومات يف تطبيق سياسيتها االقتصادية وكمنطق لفكر 

جديد يف معاجلة التقلبات االقتصادية جند من ابرز إعمال كينز اهتمامه بالسياسة االقتصادية فالنظرية االقتصادية 

  .اصة بالتطبيق العملي هلاتكون غري كاملة إذا كانت جمردة من حتديد وإيضاح السياسات اخل
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يف الوقت الذي يؤكد فيه الكالسيك على انه ال يوجد الكساد أبرزت مدد اال�يار االقتصادي مشكلة 

فقد كان  ،البطالة واخنفاض الدخل القومي بصورة مل تعرف من قبل وبالتحديد يف العقد الثالث من القرن املاضي

ن تقف السياسة االقتصادية ومنها املالية موقفها احليادي التقليدي و  من غري املتصور أمام هذه النتائج السيئة ا

كان عليها ان تتدخل إلعادة التوازن االقتصادي إذ كان لشدة هذا الكساد الدور الكبري ففي إجبار الدولة على 

خدام السياسة إعادة النظر يف فكرة حالة احلياد وأفسحت ا�ال لوجه نظرة أخرى خمتلفة تتطلب قيام الدولة باست

فائض يف  املالية من حيادها التقليدي لتتوىل مسؤولية هذه األهداف معىن انه ميكن ان يسمح بوجود عجز أو

  .لكساد والتضخم الذي يصيب االقتصاد القوميلاملوازنة إذا كان هذا عالجا 

ار كينز إىل إن تلك الفكرة اليت نادى �ا االقتصادي كينز متصديا للتحليل الكالسيكي بالنقد إذ أش

السياسة املالية هي أكثر األسلحة أمهية يف مكافحة البطالة والكساد وان السياسة املالية ترجع إىل املالية العامة اليت 

تغطي كال من اإلنفاق احلكومي والضرائب واالقرتاض العام رافضا بذلك قانون ساي  لألسواق وما تفرع عنه من 

يكية وفيها اإلميان باجتاه النظام االقتصادي الرأمسايل تلقائيا حنو التوازن مسلمات يف إطار النظرية الكالس

  .االقتصادي واملايل

هذا ما يؤكده أنصار هذه املدرسة من رفع قيمة املكافأة بعد اقتطاع الضريبة بالنسبة لألنشطة التنموية مثل العمل 

االدخار واالستثمار مقارنة بوقت الفراغ واالستهالك، ومن جهة أخرى يتمثل حتليل التغري يف الضريبة يف معدل ،

ىل تأثري تغري الضريبة يف الدخل املتاح لإلنفاق، فخفض الضرائب  مثال عن إعائد العمل واالدخار وليس النظر 

ادة االدخار واالستثمار والذي ينعكس بدوره بصورة العمل أو الفائدة أو أرباح األسهم يسهم وبشكل فعال يف زي

  .1اجيابية علي العرض الكلى ومن مث علي النشاط االقتصادي

ردا علي االعرتاضات املوجهة من لدن عدد من االقتصاديني النقوديني لثورة الثمانينيات املالية، وخصوصا 

ليت نادى �ا أنصار جانب العرض قد أخفقت مسألة التخفيضات الضريبية املبالغ فيها، فان تلك التخفيضات ا

باعتبار إن للتخفيضات الضريبية تأثريا سلبيا يف اإليرادات السيادية للدولة ومن مث ستؤدي إىل زيادة عجز املوازنة، 

 Laffer( 2وجند إىل االدعاء األساسي ألنصار جانب العرض وردهم وعلى ذلك فد استند إىل منحىن الفر

(Curve رادات ومن مث يسهم يف العمل علي يالشهري ويؤكدون أن خفض الضرائب سيؤدي إىل زيادة هذه اإل

  .توازن املوازنة العامة والفكرة األساسية هنا تتلخص يف أن معدالت الضريبة ومن مث حصيلة أكرب غزارة

                                                           
  .648،647:ص  ،2001بول،سام ويلسون،اإلقتصاد، ترمجة هشام عبد اهللا،الطبعة األوىل،الدار األهلية للنشر والتوزيع،عمان،األردن، 1

رادات الضريبة، وفكرته األساسية هي أن مردود الضريبة يرتفع مث ينخفض شيئا فشيئا،مع تزايد الضغط الضرييب، ذلك ألن معدل ايوضح منحىن الفر العالقة بني معدالت الضريبة و 2

الضرائب وينتهي حتليل هذا ، فضال عن أنه يضر حبوافز العمل واالدخار واالستثمار، مما يؤدي إىل احندار النشاط االقتصادي، ومن مث حصيلة املرتفع يدفع إىل التهرب الضرييبالضريبة 

  . املنحىن إىل ختفيض الضرائب يقود إىل زيادة العائد الكلي
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املالية وبالذات   من الواضح أيضا أن هذه املدرسة علي خالف أنصار املدرسة النقودية يعطون للسياسة

التضخم أو مواجهة املشكلة األساس وهي الركود بوصفها نامجة إىل حد   السياسة الضريبية أمهية أكرب يف مكافحة

كبري عن النظام الضرييب والذي يقضي علي املبادرة وخيلق تشوهات يف األسعار النسبية ومن مث ختفيض موارد 

مالحظتها أيضا من تتبع أفكار هذه املدرسة أ�ا ال ختربنا ما هو حجم  ا�تمع، ولكن النقطة األساسية اليت ميكن

التخفيض يف معدل الضرائب الالزم األخذ به يف الظروف املختلفة، ولعل أهم األسس للسياسة املالية اليت 

  1: استندت إليها هذه املدرسة هي

أنصار هذه املدرسة أمهية خاصة خلفض إجراء ختفيض كبري يف الضرائب املباشرة ويف هذا اخلصوص يويل : أوال

  .املعدالت احلدية للضرائب على رأس املال والضرائب علي الدخل

  .أن يكون النظام الضرييب أقل تصاعدية، أي احلد و بشكل ملموس من الطابع التصاعدي املباشر: ثانيا

  .أن يكون احلد من الضرائب مصحوبا بتخفيض اإلنفاق احلكومي: ثالثا

 .يضم النظام الضرييب حبيث يشجع اإلنتاجية و العرض بدال من التالعب بالطلب اإلمجايلأن : رابعا

  لنقودي    االسياسة المالية في التحليل :المطلب الثالث

ن ساد اأحرزت وجهة نظر النقود يون نفوذا واسعا يف أواخر السبعينيات من القرن املاضي وخصوصا بعد  

تقرار الكينزية قد أخفقت يف احتواء التضخم الركودي  يف الوقت الذي ارتفعت االعتقاد بان سياسات حتقيق االس

السياسة بان  السياسة النقدية هي األمل  وضاعافيه معدالت التضخم والبطالة وبنسب عالية إذ اعتقد النقديون و 

سعار ويف النشاط ن السياسة املالية ليس هلا اثر يف املستوى العام لألالوضع سياسة فعالة ومضادة للتضخم و 

االقتصادي  على األقل يف األجل القصري وإن عدم استخدام السياسة املالية ينطلق من موقفهم املعارض للتدخل 

إعادة (القومي الواسع واعتقادهم بان االقتصاد احلر اخلاص هو اقتصاد مستقر ال حيتاج إىل تدخل حكومي واسع 

بان ) ملنت فريدمان وكارل برونو ملتزر  وغريهم(ملدرسة النقودية أمثال ويعتقد أنصار ا) الروح للنظرية الكالسيكية

ن تعود إىل العمل من جديد يف ظل سياسة احلرية االقتصادية التامة االيد اخلفية اليت حتدث عنها ادم مسيث ميكن 

                                                           
  .  649:ص بول سام ويلسون، االقتصاد، مصدر سابق.1

  .لبحثه التغري يف الضرائب واإلنفاق احلكومي دون إن يصاحبه تغري يف عرض النقودايقصد بالسياسة املالية *
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زن يف النشاط وهم بذلك يقفون موقفا معارضا ضد أنصار مدرسة استخدام السياسة املالية كعجلة لتحقيق التوا

من لدن احلكومة من شانه ان يؤدي إىل * هتن تطبيق سياسة مالية توسعية حبااالقتصادي إذ يعتقد النقديون 

مزامحة القطاع اخلاص يف أسواق املال مما يؤثر سلبا على اإلنفاق االستثماري اخلاص وهذا ما يطلق عليه النقود 

فاعلية السياسة املالية التوسعية الن السياسة املالية هنا ال تؤدي  وبذلك يقلل هذا األثر من* يون باثر املزامحة 

ر توزيعية بني القطاع العام واخلاص نظرا الن زيادة النفقات احلكومية يصبحها غالبا اخنفاض يف النفقات اسوى اث

لدعم للتوسع اخلاصة بالقدر نفسه ويف هذه احلالة ال معىن باملرة للتوسع يف النفقات احلكومية سوى تامني ا

  .احلكومي

لكن جند ان النقود يون وعلى رأسهم ملنت فريد مان يعارضون أي إجراءات تدخليه عرب السياسة املالية 

مث التضخم الذي ميثل املشكلة االقتصادية  الرئيسية هلم  ،ن تؤدي إىل تزايد العجز احلكوميااليت من شا�ا 

ادية  مشريين يف ذلك ألمهية  النصوص الدستورية حمل حالة وحيبذون سياسة القواعد أساسا السياسة االقتص

التوازن السنوي للموازنة العتقادهم بان السياسة املقيدة هذه تسهم يف حتديد األسواق ملمارسة نزعتها التصميمية 

قليدية الذاتية يف مواجهة االجتاهات االقتصادية املعاكسة وهم بذلك يعربون عن رغبتهم يف العودة إىل األسس الت

للسياسة املالية  ويف الوقت نفسه متثل توجهات وحماوالت املدرسة النقودية إلحياء اجلذور الفكرية للمدرسة 

  .الكالسيكية

السياسة المالية في تحليل التوقعات العقالنية في خضم الجدل الدائر بين :المطلب الرابع

  لية والنقدية المدرستين النقودية والكينزية بشان فاعلية السياستين الما

ظهرت إىل الوجود فرضية جديدة تقود إىل استنتاجات جديدة يف مضمار السياسات القتصادية احلكومية 

اليت تبنتها جمموعة صغرية من االقتصاديني الشباب املنتمني إىل التيار النيوكالسيك  خالل عقد السبعينات من 

قعات العقالنية اليت أصبحت على جانب من األمهية يف القرن املاضي أطلق على هذا التيار بأصحاب نظرية التو 

يتحدد من ) فراد أو منشاةا(التحليل االقتصادي يستند أنصار هذه النظرية إىل إن سلوك الوحدة االقتصادية 

 خالل تعظيم املنافع إىل أقصى حد ممكن وتقليل اخلسائر إىل ادين احلدود من يستخدمها بكفاءة عالية يف بناء

حول قراراته املستقبلية باإلضافة إىل ذلك فهم يقرون مبرونة كل من األجور واألسعار ووضوح السوق توقعاته  

  .ملا من شانه احلفاظ على حالة األسواق يف توازن دائم) النظرة الكالسيكية(

من هذه الفروض وغريها ينتهي أنصار املدرسة إىل ان الوحدات االقتصادية عقالنية للسياسة احلكومية 

قتصادية بفعل ما حتصل عليه من املعلومات وما تكسبه من خربة عن املتغريات االقتصادية عرب الزمن ستكون اال

قادرة على التوقع الصحيح والواقعي لتلك املتغريات وبالتايل فلن يكون هناك ملثل هذه التغريات يف السياسة 
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االقتصاد كاإلنتاج واالستخدام  ريات احلقيقية يفاحلكومية إال تأثري ضئيل ال يؤخذ باحلسبان وال سيما يف املتغ

لتوضيح ذلك نفرتض مثال وجود حالة من الركود االقتصادي وان احلكومة عازمة على معاجلة هذه احلالة و 

باستخدام سياسة مالية توسعية فمن الطبيعي إن يتوقع اإلفراد ارتفاع طلب الكلي وتوفر اكرب للعمل وارتفاع    

لني سوف يسعون للحصول على أجور اعلي األسعار واألجور نتيجة للسياسات التوسعية احلكومية لذا فان العام

ولن يرضوا بالعمل إال إذا كانت أجورهم متناسبة مع توقعا�م بارتفاع األسعار ولكن ارتفاع األجور مع ارتفاع 

األسعار سوف حيد من الطلب على األيدي العاملة وبالتايل فان السياسة احلكومية التوسعية تبوء باإلخفاق ولن 

منها بزيادة فرص العمل وختفيض معدالت البطالة من خالل زيادة الطلب واإلنتاج وباملثل  حتقق الغرض املنشود

ن التوقعات العقالنية اإذا ما توقع اإلفراد ختفيض الضرائب كإجراء لتنشيط الطلب االستهالكي فمن الطبيعي 

غطية هذا العجز أوتسديد نتيجة ختفيض الضرائب ال بدان يؤدي ذلك إىل عجز يف املوازنة العامة وال بد من ت

رتاض عن طريق زيادة الضرائب مستقبال لذلك فان السلوك العقالين قالدين ففي هذه احلالة تلجا احلكومة إىل اال

وفقا هلذا التوقعات يقتضي احملافظة علي مستوى االستهالك احلايل بدال من زيادة الطلب االستهالكي وذلك 

و�ذا تصبح السياسة احلكومية التوسعية عدمية ) بناء على التوقعات العقالنية( ملواجهة زيادة  الضرائب يف املستقبل

  .اجلدوى

  السياسة المالية في تحليل اقتصاديي جانب العرض : المطلب الخامس

العرض (تؤكد مدرسة اقتصادي جانب العرض على دور السياسة املالية يف إنعاش جهاز اإلنتاج  الرأمسايل 

التأكيد على دور السياسة املالية يف إنعاش الطلب الكلي الفعال والتوظيف عن  طريق اإلنفاق بدال من   )اإلمجايل

تعتمد حتليال�م يف ذلك على خفض الضرائب واحلد من التدخل احلكومي يف  إذ،حسب رؤية املدرسة الكينزية

وليس عن طريق تأثري تدفقات  يلجمال حتديد األسعار واألجور لتفعيل آلية السوق احلرة أداة لتخفيض املوارد املث

لسلع وبالتايل يف العرض من اليد العاملة وراس املال لفمعدالت الضريبة تؤثر يف األسعار النسبية  ،الدخل واإلنفاق

وهذا ما يؤكد أنصار هذه املدرسة من رفع قيمة املكافئة بعد اقتطاع الضريبة بالنسبة لألنشطة التنموية مثل العمل 

ومن جهة أخرى يتمثل حتليل التغري يف الضريبة يف معدل  ،واالستثمار مقارنة بوقت الفراغ واالستهالكواالدخار 

عائد العمل واالدخار وليس النظر إىل تأثري تغري الضريبة يف الدخل املتاح لإلنفاق فخفض الضرائب مثال عن 

ر واالستثمار والذي ينعكس بدوره بصورة إرباح األسهم يسهم وبشكل فعال يف زيادة االدخا الفائدة أو العمل او

ومن مث على النشاط االقتصادي وردا على االعرتاضات املوجهة من لدن  عدد من  ،اجيابية على العرض الكلي

االقتصاديني النقوديني لثورة الثمانينات املالية وخصوصا مسالة التخفيضات الضريبية املبالغ فيها فان تلك 

باعتبار ان للتخفيضات الضريبية تأثرا سلبيا يف  ،أنصار جانب العرض قد أخفقت التخفيضات اليت نادي �ا

اإليرادات السيادية للدولة ومن مث ستؤدي إىل زيادة عجز املوازنة وجند إن االدعاء األساسي ألنصار جانب العرض 
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 ،دة هذه اإليراداتوردهم على ذلك قد استند إىل منحىن الفر الشهري ويؤكد ان خفض الضرائب سيؤدي إىل زيا

والفكرة األساسية هنا تتخلص يف ان ختفيض معدالت الضريبة  ،ومن مث يسهم يف العمل على توازن املوازنة العامة

ومن مث حصيلة ضريبية اكرب  ،مبا متثله من حوافر إلنعاش االقتصادي القومي سيؤدي  إىل اتساع القاعدة  الضريبية

ذه املدرسة على خالف أنصار املدرسة النقودية يعطون للسياسة املالية ن أنصار هاغزارة ومن الواضح أيضا 

 .قتصاديةالا ختالالتالوبالذات السياسة الضريبية أمهية اكرب يف مكافحة ا

وهناك كما معينا من املعلومات حول املتغريات االقتصادية الكلية ميكن ان يستخدم بكفاءة عالية تستطيع 

لواقعية والصحية بشأن كل متغريات السياسة االقتصادية وبالتايل سوف ال يكون ملثل من خالهلا اختاذ القرارات ا

هذه املتغريات يف السياسة االقتصادية ومنها النقدية إال تأثري ضئيل ال يؤخذ باحلسبان وال سيما يف املتغريات 

رى الكالسيك اجلدد حيادية احلقيقية يف االقتصاد كاإلنتاج واالستخدام  ويف ظل فرضية التوقعات العقالنية ي

النقود إذ يرون ان زيادة الكتلة النقدية مع بقاء األشياء األخرى على حاهلا دون تغيري سوف ترتجم إىل ارتفاع 

ون فكرة جحمتكافئ يف املستوى العام لألسعار وإ�م بذلك يتفقون مع التحليل الفريدماين أيضا وهم بذلك ير 

نية فالسياسة النقدية على وفق نظريتهم ال تقوم بإحداث اي تأثري على مستوى الالتأثري للتوقعات العق اومتاتيكية

االنتاج ما عدا التضخم املفاجئ اوغري املتوقع من لدن األفراد ملا يسمح باخنفاض وقىت ملعدل البطالة حتت 

والبطالة خالل األمد الطويل بل ذهبوا اىل املستوى الطبيعي وهم بذلك يرفضون فكرة وجود عالقة ما بني التضخم 

حني رأوا أيضا عدم وجود هذه العالقة حىت يف األمد القصري فمثال تطبيق سياسة نقدية جديدة  ذلكابعد من 

يستدعى املزيد من الزيادات يف عرض النقود وذلك عندما يتأكد األفراد ان هذه الزيادة يف عرض النقود تشري اىل 

نية الدل يف احلال بافرتاض املرونة يف إطار التوقعات العقام فان األجور واألسعار ال بد ان تتعمعدل مرتفع للتضخ

وبافرتاض احلالة الكاملة فان األجور واألسعار سوف تزداد نسبيا تاركة األجر احلقيقي دون تغيري وبالتاىل معدل 

 .البطالة دون تغري على الرغم من تزايد معدل التضخم

موضح يف  فيليبس يأخذ عندهم اخلط املستقيم  العمودي على احملور األفقي وكما هو لذلك فان منحىن

 الشكل األيت 
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بول سامويلسون، اإلقتصاد، ترمجة هشام عبد اهللا، الطبعة األوىل، الدار األهلية للنشر والتوزيع،  :المصدر

  .644: ، ص2001األردن، 

  فيليبس احلقيقي يكون عموديا أياملدرسة الكالسيكية اجلديدة التوقعات العقالنية فان منحىن ألتباعووفقا 

فالنقطة   ABCموازي للمحور العمودي ولكننا ميكن مالحظة منحىن فيليبس ظاهري قصري املدى مير عرب النقاط 

B  وش العمال ويعتقدون ان األجور تنشأ عند توقع صدمة تضخمية األجور النقدية فوق مستويا�ا املتوقعة فيتش

وميكن تتبع  Bاىل Aاحلقيقية قدارتفعت فيقروا العمال أكثر وتنخفض البطالة وبذلك ينتقل االقتصاد من النقطة 

c كيف يرتك العمال وظائفهم ويولدوا النقطة
 1  

نية الالتوقعات العق أما ما خيص اثر مصداقية السياسة النقدية فان املدرسة الكالسيكية اجلديدة اونظرية

علقت فعالية اي سياسة اقتصادية مبدى املصداقية الىت مينحها اياه العمالء االقتصاديون ويقصد بذلك مدى 

االنسجام املتواصل إليه بني عناصر السياسة االقتصادية السابقة واحلالية الىت هي حمل الدراسة من لدن العمالء 

  .2ن عنه القائمون على هذه السياسةاالقتصاديون الربنامج الذي أعده وأعل

يتحتم على العمالء االقتصاديني ان حيوزوا معلومات تتعلق بالقيم السابقة املتغرية الىت هم بصدد مراقبتها و 

كذلك النماذج التفسريية الصادرة عن النظرية االقتصادية وخيلص موث اىل القول بان توقعات املؤسسات و 

تملة تتجه بالنسبة �موع املعلومات املشا�ة اىل توقعات النظرية اوالتوزيع املوضوعي التوزيع الذايت للنتائج احمل

  .للنتائج احملتملة

                                                           
  . 44 :ص ،السياسات النقدية واملالية وأداء سوق األوراق املالية مرجع سابقعباس كاظم الدعمي 1

 .82:ص ،مرجع سابق ،على محزة فعالية السياسة النقدية واملالية يف ظل االصطالحات االقتصادية باجلزائر2
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  السياسات النقدية والمالية في إطار االقتصاد الكلي: المبحث الثالث

  السياسات النقدية والمالية ومضاعفات عرض النقود واإلنفاق الحكومي:المطلب األول

 Monetory Policy & Money Multiplier النقدية ومضاعف عرض النقود السياسة:أوالً 

اليت لنقد عند تغري القاعدة النقدية و يعرف مضاعف عرض النقد بأنه عبارة عن عدد مرات تضاعف عرض ا

خر ا، مبعىن   1يتحكم �ا املصرف املركزي من خالل تأثريه يف القاعدة النقدية بواسطة عمليات السوق املفتوحة

يطلق على النسبة ما بني الودائع اجلديدة والزيادة يف االحتياطي مبضاعف عرض النقد، ففي وسع النظام املصريف  

كله حتويل زيادة ابتدائية يف االحتياطي إىل مبالغ مضاعفة من الودائع والنقود املصرفية، وميكن لعملية إنشاء 

  .ىل خفض النقود املصرفيةالودائع أن تعمل بشكل عكسي حني يؤدي هبوط االحتياطي إ

، إذ أن العالقة هي حصيلة Msوعرض النقدBهناك عالقة وثيقة وحلقة وصل ما بني القاعدة النقدية 

 2ناتج مضاعف لكل منهما وميكن أن تصاغ العالقة بالشكل األيت

B X M = SM       B �

��
	  = SM  

  )��،��،��(عرض النقود طبقا للتعريف املستخدم مثال :  ��إذ أن

M =
�

��
  مضاعف عرض النقود و يعتمد على التعريف املستخدم لعرض النقود : 

B :القاعدة النقدية.  

  3.نسبة االحتياطي اإللزامي:��

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .217:ص 2003األردن،،للنشر والتوزيع دار حامدعبد املنعم السيد على  ، نزار سعد الدين عيسى، النقود واملصارف واألسواق املالية، 1

2DR, Mahmood Ibrahim Noor &DR, Ad ham Taieh, Financial bank, stabies an English, third Ed, Al – 

Israunivercity, Jordan, 2003, p26. 

 .198 -186:، ص1987عبد الرمحان،جامعة امللك سعود الرياض،وجهة نظر النقوديني،ترمجة عبد اهللا منصور وعبد الفتاح باري سيجل، النقودو البنوك واالقتصاد، 3
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  :تصبح املعادلة كاآليت) ∆(ويف حالة تقدير املعادلة على أساس التغيري 

B∆ X M = SM∆  

=:وعليه فان مضاعف عرض النقود يصبح
∆��

∆�
M  

  أما القاعدة النقدية فيمكن صياغتها على النحو اآليت

B=C+R 

R=E+Rd+Rt 

B=C+E+Rd+Rt 

االحتياطات الفائضة اليت حتتفظ �ا البنوك التجارية مما لديها على شكل نقد أوحمتفظ �ا يف املصرف : Eإذ أن

  .املركزي

Rd=rdD : املبلغ الذي تستقطعه البنوك من احتياطا�ا النقدية لإليفاء باالحتياطي اإللزامي على الودائع اجلارية

  .  بالعملة احمللية

Rt=rtT : البنوك من احتياطا�ا النقدية لإليفاء باالحتياطي اإللزامي على ودائع التوفري املبلغ الذي تستقطعه

  .وألجل بالعملة احمللية، إذا عرف

rd:نسبة االحتياطي اإللزامي إىل ودائع جارية بالعملة احمللية .   

rt :نسبة االحتياطي اإللزامي إىل ودائع التوفري وألجل بالعملة احمللية.  

D: اجلارية بالعملة احملليةالودائع.  

T :ودائع التوفري وألجل بالعملة احمللية.  

C=KD :جزء من  املبالغ اليت حيتفظ �ا اجلمهور على شكل نقد، وهيK إمجايل ودائعه اجلارية.  

E=Ed : املبالغ من االحتياطات الفائضة اليت حتتفظ �ا البنوك وهي جزء من)e ( من إمجايل ودائع اجلمهور

  .لديها

T=td : املبالغ اليت حيتفظ �ا على شكل ودائع توفري وألجل وهي جزء من)t (من إمجايل ودائعه الزمنية.  

H=hd : (وهي جزء من ) الشكل األخرى للنقود( املبالغ اليت حيتفظ �ا اجلمهور على شكل أوراق ماليةh ( من

  .إمجايل ودائعه من املوجودات األخرى
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وميارس كل من اجلمهور والبنوك التجارية واملصرف املركزي تأثريا واضحا يف عرض النقود ومدى التوسع 

ركزي أن ميارس دور مؤثر يف عملية خلق النقود من خالل قدرته على التأثري واالنكماش فيه إذ يستطيع املصرف امل

يف قرارات البنوك التجارية يف كيفية إدارة أصوهلا والتزاما�ا، فانه من منطلق قانوين يستطيع املصرف أن يلزم البنوك 

واملقرتضني من خالل السياسة  التجارية من خالل األوامر والتعليمات، ويستطيع أيضا التأثري يف قرارات املودعني

النقدية اليت ميارسها، أما املدعون فهم ميارسون دورهم من خالل قدر�م على توفري االحتياطات النقدية اليت تؤثر 

يف قرارات البنوك التجارية فيما يتعلق بسياسات االئتمان، يف حني أن البنوك التجارية تستطيع التأثري يف عرض 

ا�ا بشأن استقبال الودائع وتقرير التسهيالت واليت تعتمد بدورها على الظروف االقتصادية النقود من خالل قرار 

  .السائدة

باستخدام الرموز واملتغريات السابقة إىل جانب تعريف عرض النقود فانه ميكن اشتقاق مضاعف عرض 

 :النقود على أساس

 .1مضاعف عرض النقد بالمعنى الضيق -1

M1= C + D ……….(1)  

مثلما   Rt, Rd, E, Cميكن احتساب قيمة مضاعف عرض النقود على النحو األيت بعد التعويض عن قيم  

  ورد سابقا

B= C+E+Rd+Rt……..(2) 

B=KD+Ed+rdD+rt TD……(3) 

  )D(حنصل على) 3(من خالل املعادلة 

D=B(
�

����������
)……….. (4) 

  ) 1(باملعادلة ) D(نعوض عن قيمة   

M1=C+B�
�

����������
� … … … )5(  

 ):5(يف القيم أعاله باملعادلة ) C(نعوض عن قيمة 

M1=KD+B�
�

����������
� … …(6)  

  ):6(باملعادلة ) 4(يف ) D(نعوض عن قيمة 

                                                           
  .248 :صعوض فاضل الدليمي، النقود والبنوك، مصدر سابق،1
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M1 = K �
�

����������
� B + B �

�

����������
�……… (7)  

  :مضاعف عرض النقود باملعىن الضيق

�1 = B �
���

����������
�…….. (8) 

 بالمعنى الواسعمضاعف عرض النقود -2

M2=M1+T …….(1) 

M2=C+D+T……(2) 

  .اآلجل بالعملة احملليةودائع التوفري و  T/إذ أن 

  حنصل على T , D, Cبعد التعويض عن قيم 

�2 = K �
1

K + e + rd + rtT
� B + B + �

1

K + e + rd + rtT
� + t �

1

K + e + rd + rtT
� … (3) 

  مضاعف عرض النقود باملعىن الواسع

 1األوسع مضاعف عرض النقود بالمعنى-3

M3=M2+H…… (1) 

M3=C+D+T+H…. (2)  

  حنصل H ,T,C,Dبالتعويض عن القيم 

M3أ = K �
�

����������
� B + B �

�

����������
� + t �

�

����������
� B + h �

�

����������
� B … .  أ(3)

  مضاعف عرض النقود باملعىن األوسع

∴أ M3 = B �
�������

����������
� … .  أ(4)

ومبضاعف عرض النقود، إال أن هذين يتضح مما سبق أن تغري عرض النقود يتأثر بتغري القاعدة النقدية 

العاملني يعتمدان على حمددات خمتلفة قادرة على أن تؤثر يف عرض النقود، إذ أن القاعدة النقدية تعتمد على 

احتياطات البنوك التجارية واجلمهور، ويستطيع املصرف املركزي من خالل سياسات معينة كسعر اخلصم وعمليات 

اجلانب االحتياطي من القاعدة النقدية، كما أنه باإلمكان ممارسة ضغوط مماثلة على السوق املفتوحة أن يؤثر يف 

                                                           
  .219 - 216:، مصدر سابق،ص)الساسةالنظرية و (مايكل أبد مجان، االقتصاد الكلي 1
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أما مضاعف عرض النقود فان هناك اثنني من (النقد لدى اجلمهور الذي يقبل على شراء السندات احلكومية،

االحتياطي  ةية ونسبلزامي على الودائع اجلار حمدداته يقعان حتت سيطرة املصرف املركزي ومها نسبة االحتياطي اإل

اإللزامي على ودائع التوفري واآلجل، يف حني أن للبنوك التجارية دورا يف اختيار نسبة االحتياطي الفائض إىل 

  1)إمجايل الودائع، ويبقى للجمهور خيار نسبة النقد احلاضر لديه إىل الودائع اجلارية

، فمقابل كل وحدة نقدية من احتياطي تستطيع البنوك جمتمعة أن تفعل ما ال يستطيع بنك واحد عمله

املخطط  يبنيجديد يودع يف إحدى هذه البنوك، ينشأ العديد من الوحدات النقدية وذلك بفعل املضاعف، و 

ال يستطيع فعل ذلك مبفرده ويزيد من العرض النقدي إال مع توزيع االحتياطي ) 1(أن السهم إىل ميني البنك التايل

  :يف النظام املصريف ككل وعلى النحو اآليت

  )التوسع المصرفي المضاعف للنقود(:5رقم مخطط

          

 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

   526:،ص2001التوزيع،عمان،األردن،ة األوىل،الدار األهلية للنشر و ،الطبعن،اإلقتصاد، ترمجة هشام عبد اهللابول،سام ويلسو : املصدر

  Fiscal Policy & Expenditeure Multiplier :السياسة المالية ومضاعف اإلنفاق الحكومي: ثانيا

                                                           
  .207:،ص,2002،الطبعة الثالثة  سيف سعيد السويدى، النقود والبنوك، ، جامعة قطر، 1

نقدیة أو  وحدات)10(  

Bank (1) 

Bank (2) 

Bank (3) 

وحدة نقدیة واحدة)1(  

 تودع النقود

 مصرفیة
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وعلى الرغم من أن ) Welfare(تسعى أغلب االقتصاديات املعاصرة إىل ما يسمى باقتصاديات الرفاه 

الرفاه ال يعتمد بشكل رئيس على النشاطات احلكومية، إال أن املؤسسات احلكومية هي القنوات الرئيسية للسياسة 

تعمل على رفع مستوى الرفاه للجميع، وبالتايل فان القطاع احلكومي االقتصادية واالجتماعية، واليت من شأ�ا أن 

يعد من أكرب القطاعات يف التوظيف الوطين إذ يعمل من خالل آليات السياسة املالية املعتمدة على توزيع وإعادة 

يلعبه من دور ستوى معيشة األفراد يف كثري من البلدان ملا ملتوزيع الدخل الوطين، فضال عن ذلك فانه يعد وسيلة 

مهم يف توفري جمموعة كبرية من السلع واخلدمات ألفراد ا�تمع ومن خالل االستثمار املباشر ودعم الصناعات 

 1.الوطنية ومحايتها، وباإلضافة إىل دعمه املباشر للسلع واخلدمات األساسية

دور الدولة وقيامها بالتوسع تبدأ أمهية النفقات العامة بالتزايد وترتفع نسبتها للناتج القومي مع تزايد 

اخل، وإىل جانب ذلك القيام باملشروعات ....باخلدمات األساسية كإقامة املباين واحلدائق واملدارس واملستشفيات

الكبرية، فاإلنفاق احلكومي له تأثري يف مستوى الطلب الكلي، ويعد أحد أوراق املوازنة  احلكومية والسياسية املالية 

تصاد الكلي  واحملافظة على االستقرار يف املستوى العام لألسعار وتقليل التقلبات احلادة اليت لتحقيق أهداف االق

حتصل فيها، ومن مث حتقيق مستوى عال من التشغيل أي تقليل معدالت البطالة وجعلها باحلد األدىن املمكن، 

ومستويات األسعار، تسعى  فعندما تكون هناك بطالة يف االقتصاد نتيجة قصور الطلب بسبب اخنفاض الدخول

احلكومة إىل حتفيز االقتصاد من خالل قيامها بربامج اإلنفاق واالستثمار العام، وهي بذلك تعمل على زيادة 

الدخل واإلنتاج والتوظيف ، وهذا من شأنه زيادة الطلب الفعال على االقتصاد القومي، ومن خالل أثر املضاعف 

  .2سريعة حنو التوظف الكامل احلكومي حبيث يسري االقتصاد خبطوات

  ميكانيكية عمل مضاعف االنفاق الحكومي) 6(منحنى رقم 

                                                           
  . 52:ص،1988اقتصاديات املالية والعامة والسياسة املالية، الطبعة الثانية، مطبعة التعليم العايل،بغداد،/ هشام حممد صفوت العمري1

  . 23- 22 :ص،1988داد، خولة سلمان الويس، االثار االقتصادية للحصار من التمويل و التضخم و التشغيل،  أطروحة دكتوراه، كلية االدارة و االقتصاد، جامعة بغ2
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.                                     116، 1988، ترمجة حممد ابراهيم منصور، دار املريخ للنشر، الرياض، السعودية، )النظرية والسياسة(مايكل ابدمجان، االقتصاد اللكلي  - :املصدر

متثل دالة االستهالك ودالة اإلنفاق الكلي ) C,(C+I+G0)  (يتضح أن اخلطوط ) 6( املنحينمن 

متثل مقدار التغيري يف اإلنفاق ) Y ,∆G∆(على التوايل و) االستثمار اخلاص+فاق احلكوميناال+االستهالك(

الدخل وذلك من خالل عمل مضاعف اإلنفاق العام  احلكومي والدخل على التوايل، وأن اإلنفاق احلكومي يؤثريف

وعليه فان مضاعف  Propensity to Consume (MPC)  Marginalالذي يتحدد بامليل احلدي لالستهالك 

يصبح - وهو مقلوب امليل احلدي لالدخار، وهو يف الوقت نفسه ميثل مضاعف االستثمار،- ،1اإلنفاق احلكومي

  :علي الصيغة اآلتية

∆�

∆�
=

�

�����
  .مضاعف اإلنفاق احلكومي   

  السياسات النقدية والمالية والتوازن االقتصادي العام : المطلب الثاني

  The Monetery Explanation Public Equilirium التفسير النقدي والتوازن العام : أوال

من خالصة حبثنا للنظرية الكالسيكية، الحظنا أن السياسة النقدية غري فعالة فال تؤثر كمية النقود التوازنية  

، واليت تتحدد بدورها يف اجلانب احلقيقي للنظام )سعر الفائدة -التشغيل - كالدخل(للمتغريات احلقيقية

                                                           
، وحنصل على هذا املستوى من الدخل  G0لكي نشتق مضاعف اإلنفاق احلكومي للمشرتيات احلكومية البد من حتديد املستمى التوازين للدخل  املناظر للمشرتيات احلكومية 1

  C=a+bY ،I=I0،     G=G0وان ) Y=c+I+G(الطلب الكلي = العرض الكلي: بإحالل املعادالت السلوكية يف شرط التوازن

2
 .117 - 116 :ص ، مصدر سابق)النظرية والساسة(ايكل أبد مجان، االقتصاد الكلي

  

 



تحليل السياسة النقدية والمالية من خالل التطورات الفكرية للمدارس :............الفصل الثاني

	االقتصادية

 

80 

وقد ظل هذا الفكر سائدا ومقبوال حىت  ،)فصل اجلانب النقدي عن اجلانب احلقيقي يف التحليل( االقتصادي

وما نتج عنها من ) 1929(بداية الثالثينيات من القرن املاضي وبالتحديد بعد األزمة االقتصادية العاملية عام 

اخنفاض يف الطلب الفعلي، مما أدى إىل ظهور تيار فكري جديد حاول تقدمي صورة أكثر تطورا لنموذج يتحقق 

تغريات النقدية ومتغريات حقيقية، ومبا أن كينز أول من ربط بني القطاعني النقدي واحلقيقي فيه التكامل ما بني امل

التوازن ) LM(يف نظرية واحدة من خالل استخدام سعر الفائدة والدخل لتحقيق التوازن بينهما وعرب منحنيات 

التوازن السلعي، فإننا ميكن استخدام النموذج الكنزي لتوضيح هذا التوازن، مثلما استخدمه ) IS( و النقدي

ألول مرة يف التوصل إىل منوذج التوازن العام، لذا فان نقطة االنطالق يف هذا ) Hicks(االنكليزي هيكس 

 1.النموذج تبدأ من التوازن الكلي العام

مؤكد، إال إذا عرفنا مسبقا مستوى الدخل احلقيقي أو افرتضناه  ال ميكن تقديره بشكلفأما سعر الفائدة 

ثابتا، وهذا يقودنا إىل استنتاج بأن سعر الفائدة والدخل احلقيقي البد أن يقررا معا، وهذا ال يتحقق إال إذا حتقق 

ام البد من توضيح التوازن الكلي العام يف االقتصاد، وقبل الشروع يف كيفية تأثري عرض النقود يف وضع التوازن الع

   2ىل ثالثة قطاعات رئيسية هياينقسم االقتصاد الكلي و هذا ،فاهيماملبعض 

وهو ) Product Market(هوما يسمى بالقطاع احلقيقي ويتمثل بسوق املنتجات :قطاع السلع والخدمات-1

يتطلب تساوي الطلب الكلي لسلع واخلدمات املنتجة يف البلد، والتوازن يف هذا القطاع اعبارة عن جمموعة أسواق 

، إذ متثل حالة التوازن يف القطاع احلقيقي باملنحىن )االستثمار املخطط مع االدخار املخطط( مع العرض الكلي 

)IS( وأن أي نقطة على هذا املنحىن متثل توليفة من الدخل وسعر الفائدة وجتعل سوق السلع واخلدمات يف ،

  .توازن

ويف حالة استخدام نظرية األموال القابلة لالقراض فانه ) Money Market(ويتمثل بسوق  :القطاع النقدي-2

التوازن يف هذا ، أوسوق االئتمان، و )Loahable Funds Market(سيمثل بسوق األموال القابلة لإلقراض 

ن ا، و )LM(حىن القطاع يتطلب تساوي عرض النقود مع الطلب عليها، ومتثل حالة التوازن يف هذا القطاع باملن

 .جتعل سوق النقود يف توازن) 13(وسعر الفائدة ) Y(أي نقطة على هذا املنحى متثل توليفة من الدخل 

، واملعامالت )صادرات واستريادات سلعية وخدمية( يشمل مجيع املعامالت احلقيقية : القطاع الخارجي-3

وتظهر هذه املعامالت يف ميزان املدفوعات اخلارجية وسوق العمالت األجنبية والتوازن  النقدية مع البلدان األخرى،

يف هذا القطاع يتطلب تساوي صايف الصادرات احلقيقية مع صايف التدفقات املالية أوالنقدية، ويتحقق هذا يف 

                                                           
  

  .328 – 320 :صمصطفى رشيدي شيحة، االقتصاد النقدي واملصريف، مصدر سابق،2
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توازن يف هذا القطاع باملنحىن حالة توازن ميزان املدفوعات اخلارجية وتوازن سوق العمالت األجنبية ومتثل حالة ال

)Bop( جلميع إحداثيات الدخل وسعر الفائدة، والذي يعكس ، وإن أية نقطة على املنحىن متثل احملل اهلندسي

يف ) Bop,LM, IS(بدوره  توازنا بني تدفق رأس املال وميزان احلساب اجلاري، وعندما نضع املنحنيات الثالثة

التوازن (لدخل وسعر الفائدة يتحقق من خالهلا التوازن يف األسواق الثالثشكل واحد فإ�ا تعكس توليفة من ا

  ومثلما هو موضح يف الشكل اآليت) الكلي العام
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  و التوازن الكلي العام) Bop, LM, IS(منحنيات ) 7(منحنى رقم 

      

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

أحداث (ولغرض تبسيط شرح أثر السياسة النقدية يف وضع التوازن العام) 7(من خالل الشكل البياين

، لنفرتض ابتداء أن )تغريات يف عرض النقود تؤثر يف الدخل وسعر الفائدة تشكل التوليفية لألسواق الثالث

املطلوب  القطاع اخلارجي يبقى يف توازن مستمر، فضال عن ذلك فان التوازن ال يعين أنه يف كل األوقات،فالتوازن

سوق النقود أوالسلع أوكالمها إىل صدمات معينة أبعد أحدمها أوكالمها يف حالة  له هو ذاك الذي لو تعرض

التوازن، فان هناك قوى ذاتية يف السوقني تدفعها يف اجتاهه، وميكن حصر حاالت عدم التوازن اليت يتعرض هلا 

 :السوقان مثلما يف الشكل التايل

   

 

 
LM 

Bop 

)سعر الفائدة(  R  

IS 

)الدخل(  Y 

 (i0) سعر الفائدةالتوازني

العیسى، النقود و المصارف واألسواق المالیة، دار الحامد للنشر نزار سعد الدین :عبد المنعم السید علي ود :المصدر

.335:ص، 2003والتوزیع ، األردن،   

Y0 
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  النقديو حاالت عدم التوازن يف السوقني السلعي ) 8(منحىن رقم 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

بناءا على ما تقدم ميكن القول أن التغريات يف سوق النقود يكون مصدرها تغريات يف عرض النقود وتأثريها 

منطلق توفري موارد إضافية للقطاع املصريف أو من أجل يف سعر الفائدة، فزيادة عرض النقود سواء أكانت ناجتة من 

، 1)التوسع يف منح التسهيالت االئتمانية أومن أجل اإليفاء بااللتزامات احلكومية جتاه سندات سبق وأن أصدر�ا

ستتسبب يف ختفيض االحتياطي اإللزامي أوتشجيع البنك املركزي والبنوك التجارية على منح  التسهيالت 

  :إىل اليمني كما مبني يف الشكل التايل) L M(، فعلى سبيل املثال انتقال منحىناالئتمانية

   

                                                           
  292سيف سعيد السويدي، النقود و البنوك، مصدر سابق، 1

 

فائض في سوق السلع و فائض في 

 سوق النقد

فائض في سوق النقود 

 عجز في سوق السلع 

عجز في سوق النقود 

و عجز في سوق 

 السلع

عجز في سوق النقود فائض 

 في سوق السلع

LM 

IS 

R )سعر الفائدة(  

)الدخل الحقیقي( Y 

  290:،ص2002سیف سعید السویدي، النقود والبنوك، الطبعة الثالثة، جامعة قطر : المصدر
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  أثر زيادة عرض النقود يف التوازن العام)9(منحىن رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

نتيجة التغريات يف عرض النقود فان ذلك  R2<-R1وبافرتاض اخنفاض سعر الفائدة من ) 9(من الشكل 

يعكس الزيادة يف عرض النقود وحيقق التوازن الذي ) LM(ين يف سوق النقود، إذ أن منحىن دسيؤدي إىل توازن أ

، وبالتايل فان زيادة عرض النقود تنقل السوق إىل حالة عجز يف النقطة )LM2(يف السوق النقدية هو منحىن 

)B ( ويقدر العجز باملسافة ما بني مستوى الدخل)y1=y2 ( واملستوى)y4 ( وهذا يعين أن طلبا إضافيا على

السلع ال ميكن استيفاؤه يف ظل مستوى اإلنتاج السابق، األمر الذي يرتتب عليه دفع سوق السلع املنتجة يف 

ملواجهة العجز يف ( املستثمرين حنو االقرتاض من القطاع املصريف أو السحب من ودائعهم بغية زيادة استثمارا�م

د األفراد من خالل رفع ويف ظل سعي البنوك لتقليل حجم الطلب مواردها تبدأ املنافسة على موار ) سوق السلع

سعر الفائدة على الودائع االدخارية يسهم بدوره يف تقليل االستهالك اخلاص، مما يعين ارتفاع سعر الفائدة من 

)R3<-R2( إال أن هذا االرتفاع سيؤدي إىل تناقص مبستوى اإلنتاج نتيجة تناقص الطلب غلى السلع من ،

ار جراء ارتفاع تكلفة االقرتاض وتستمر هذه التغريات حىت الوصول جانب األفراد، وبالتايل تناقص حجم االستثم

د قأي أن التوسع يف عرض النقود ( ، إذ تساوي الكمية املطلوبة مع الكمية املعروضة يف السوقني)C(إىل النقطة 

 

 (y)الدخل الحقیقي

IS 

LM2

3 

LM1 

R )سعر الفائدة(  

 

R1 

R3 

R2 

y1= y2 y3            y4 

.292: ص،2002سیف سعید السویدي، النقود والبنوك، الطبعة الثالثة، جامعة قطر، : المصدر  

A 

C 

B 
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أن تتصور  ، وميكن)أسهم يف تنشيط االقتصاد والنهوض به، طاملا تتمكن السياسة من التأثري يف املستوى التوازين

  . 1احلالة باالجتاه املعاكس يف حالة إتباع سياسة نقدية انكماشية

  The Fiscal Policy and Public Equilibrium: السياسة المالية والتوازن االقتصادي العام:ثانيا

 لبناء على ما سبق فان التوازن الكلي العام وتقرير مستوى الدخل احلقيقي وسعر الفائدة يتم من خال

إذ أن التصحيح يف سوق النقود يكون مصدره تغريات يف عرض النقود وتأثريها يف ) LM, IS(استخدام منحنيات

، )اإلنتاج(سعر الفائدة، بينما يأيت التصحيح لالختالالت يف سوق السلع من خالل تغريات يف مستوى الدخل 

سعر الفائدة يتغريان، أي العوامل اليت جتعل والذي يهمنا هنا أن نتعرف على العوامل اليت جتعل الدخل احلقيقي و 

ينتقالن إىل األعلى أوإىل األسفل أوإىل اليمني أوإىل اليسار ألن القيم التوازنية لكل من )  LM, IS(املنحنيات 

سعر الفائدة والدخل احلقيقي تتأثر بانتقال املنحنيني، فان تأثري السياسة املالية من خالل السياسة االنفاقية 

الزيادة أو النقصان بأخذ باحلسبان عرب تأثر سعر الفائدة تجيب أن ) IS(يبية يف انتقال منحىن الناتج والضر 

ولعل من أهم العوامل املؤثرة يف ) IS(الستثمارات اخلاصة ومن مث بالطلب الكلي، وبالتايل يف انتقال منحىن ل

من تغيريات يف اإلنفاق احلكومي أو الضرائب أو هي متغريات السياسة املالية للدولة اليت تتض) IS(انتقال منحىن 

االثنني معا، وهناك احتمال أن تلجأ احلكومة إىل تبين سياسة مالية توسعية أوانكماشية يف ظل افرتاض ثبات 

 .، والشكل األيت ميثل الوضع قبل وبعد زيادة اإلنفاق احلكومي 2السياسة النقدية

  التوازن الكلي العامأثر السياسة املالية قي ) 10(منحىن رقم 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .   293:صمصدر سابق،سيف سعيد السويدي، النقود والبنوك، 1

James p. Dow, the Demand and liquidty Effects of  Monetary shocks, journal Monetery Economies,Washington,   

1995,page:1-10. 

 

 R سعر الفائدة 

B A 

C 

IS1 

IS2 

y3 y1 y2 

 

       R2 

R1 

أثر انخفاض اإلنفاق الحكومي و زیادة 

 الضرائب في التوازن
R سعر الفائدة 

A B 

C 

أثر زیادة االنفاق الحكومي و انخفاض 

 الضرائب قي التوازن

R2 

R1 

y3 y2 y1 الدخل 

 الدخل

Y 

.336:ص، 2003نزار سعد العیسى، النفود والمصارف واألسواق المالیة، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، .عبد المنعم السید علي ود:المصدر  

IS2 

IS1 



تحليل السياسة النقدية والمالية من خالل التطورات الفكرية للمدارس :............الفصل الثاني

	االقتصادية

 

86 

  

  

 

 IS1(من ) IS(احلكومي يؤدي إىل انتقال منحىن أن التوسع يف اإلنفاق ) 10(يالحظ من الشكل 

مع ارتفاع الدخل احلقيقي من ) R2-R1(إىل ارتفاع القيم التوازنية كسعر الفائدة من  يؤدي والذي بدوره) IS2إىل

)y3-y1(نفاق احلكومي يستهدف احلفاظ على حالة التوازن يف سوق ، ولكن كان اهلدف من التوسع يف اال

عند النقطة  ه، إال أن)y2-y1(يتطلب إحداث تغري يف سعر الفائدة، الن الدخل يرتفع من السلع، فان هذا ال 

)B ( يصبح سوق النقود يف وضع عدم التوازن وتكون هناك حالة عجز يف التوازن العام،ألن الزيادة يف الدخل

اقص الطلب على النقود تتطلب زيادة يف الطلب على النقود من أجل إمتام معامالت التبادل اإلضافية، وحىت يتن

، ويأيت هذا من خالل ارتفاع سعر الفائدة من )سعر الفائدة( البد أن ترتفع املكافأة املقدمة ملن يقلل الطلب عليها

)R2-R1 (الستهالك ومن مستوى االستثمار ااخنفاض مستوى اإلنفاق اخلاص على  يف ويرتتب على ذلك االرتفاع

، ويف �اية املطاف تناقص )ISمع منحىن (فيها سوق النقود إىل التوازن  اليت يعود) C(ويكون ذلك يف النقطة

) y3(ن انتيجة تناقص االستهالك واالستثمار الناتج عن ارتفاع سعر الفائدة، إال ) y3-y2(الدخل احلقيقي من 

الكلي ومن مث  ، وتعين أن إتباع سياسة مالية توسعية تؤدي إىل ارتفاع الطلب الكلي واإلنتاج)y2(يبقى أكرب من 

تنشيط االقتصاد، إال انه ميكن مالحظة مسألة مهمة جدا، وهي أن السياسة املالية التوسعية زامحت القطاع 

اخلاص على املدخرات املالية، األمر الذي يرتتب عليه رفع سعر الفائدة  واخنفاض اإلنفاق االستثماري اخلاص، 

الزيادة يف سعر الفائدة، وال ميكن افرتاض السياسة النقدية ثابتة، وهذا يتطلب إتباع سياسة نقدية توسعية ملواجهة 

مبعىن أن السياسة املالية إىل جانب السياسة النقدية تعمل بكفاءة ودقة عالية يف حالة التوازن العام، وميكن أن 

إىل اليسار ) IS( نتصور العكس يف حالة إتباع سياسة مالية انكماشية، واليت تؤدي بطبيعة احلال إىل انتقال منحىن

  .1نتيجة اخنفاض اإلنفاق احلكومي وزيادة معدل الضرائب

فان إتباع سياسة مالية توسعية �دف إنعاش االقتصاد يتطلب معرفة الكيفية اليت تعتمد عليها احلكومة ولذا 

ر الدين احلكومي يف متويل الزيادة يف اإلنفاق، إذ غالبا ما تلجأ احلكومة للتمويل عن طريق زيادة الضرائب وإصدا

بيع األوراق املالية احلكومية للقطاع اخلاص واإلصدار النقدي اجلديد وبيع األوراق املالية احلكومية للبنك املركزي 

                                                           
  .294 :صسعيد السويدي، النقود والبنوك، مصدر سابق،1
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وهذا يعين أن اإلنفاق احلكومي مقيد وحمدد بالعائد الذي تستطيع احلكومة أن حتصل عليه من خمتلف املصادر، و 

  1.غة الرياضية اآلتيةميكن كتابة قيد امليزانية بالصي

H∆+B∆+TP= G∆ 

القيمة االمسية للحصيلة ) ��(متثل مقدار التغري يف القيمة االمسية لإلنفاق احلكومي، و) �∆(إذ أن 

تغري يف اإلصدار النقدي اجلديد متثل ال) �∆(متثل التغري يف القيمة االمسية لدين احلكومة و) �∆(الضريبية و

، وتشري املعادلة أعاله إىل أن احلكومة ينبغي أن متول اإلنفاق احلكومي من خالل الضرائب أو )القاعدة النقدية(

، فإذا قامت احلكومة بتمويل الزيادة يف اإلنفاق )أو توليفة من هذه الوسائل( الدين احلكومي أواإلصدار النقدي 

فلن حيدث أي تغيري يف عرض النقود، يف حني إذا مولت  عن طريق زيادة الضرائب أواالقرتاض من القطاع اخلاص،

تزداد مبقدار مبيعات السندات احلكومية، ) H(الزيادة عن طريق االقرتاض من البنك املركزي، فإن القاعدة النقدية 

  .وتكون للزيادة يف القاعدة التأثريات نفسها يف عرض النقود كأية زيادة أخرى يف القاعدة النقدية

القصري وعند املستوى التوازين للدخل، فإن اإلنفاق احلكومي من احملتمل أن يتجاوز اإليرادات ففي األجل 

الضريبية، وإن احلكومة جيب أن متول هزه الزيادة باإلصدار النقدي، األمر الذي يرتتب عليه زيادة يف عرض 

إىل  ISهو األخر يتزايد و ينتقل املنحىن  هالثروة فإن تيداطاملا تز (إىل اليمني ) LM(النقود، وبالتايل انتقال املنحىن

، وميكن مالحظة احلالة نفسها عندما ميول العجز عن طريق إصدار السندات، ولكن االستمرار يف تلك )اليمني

التغريات  خالل املدد الزمنية يصل فيها الدخل إىل مستواه التوازين طويل األجل، وعند هذا املستوى يكون 

يعين هذا و ، )إذ وصل الدخل إىل املستوى التوازين طويل األجل( يا لإليرادات الضريبية اإلنفاق احلكومي مساو 

زيادة الدخل بقدٍر كاٍف لتوليد العائدات الضريبية الكافية لتدعيم املستوى األعلى اجلديد لإلنفاق احلكومي، 

البد أن يساوي  )�∆(وهكذا لكي يبقى الدخل عند مستواه التوازين الطويل األجل فإن التغري يف القاعدة النقدية 

 اإلنفاق احلكومي متول عن طريق إصدار النقود واليت تكون حافزا أي زيادة يف  صفراً، وهكذا ففي االجل القصري

لالقتصاد القومي أكرب مما تفعله زيادة مساوية يف اإلنفاق احلكومي متول عن طريق اإليرادات الضريبية أوإصدار 

الطويلة ستخدم اآلجل تالدين، ويف املدة الطويلة يصبح العكس صحيحاً، وعندئذ يصبح على السلطات املالية أن 

دليال أويل لسياستها، على أن الوضع االقتصادي يتغري يف اآلجل الطويلة وإن السياسات جيب أن تتحول ملواجهة 

  .2الظروف اجلديدة، وبذلك فإن نتائج املدة القصرية تقدم دليًال أفضل لصانعي السياسة

  السياسات النقدية والمالية وسوق السندات:المطلب الثالث

                                                           
  .280:ص، مصدر سابق، )النظرية والتطبيق(مايكل أبدمجان، االقتصاد الكلي 1

  .280:ص، مصدر سابق، )النظرية و السياسة(مايكل ابدمجان، االقتصاد الكلي، 2
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 The Monetary Policy and Bonds Marketاسة النقدية وسوق السندات يالس: أوالً 

تعد أسعار الفائدة من أكثر املتغريات االقتصادية مراقبة، ويتم مراقبة حتركا�ا يوميًا ويعلن عنها بوسائل 

رارا�م من اإلعالم املختلفة، إذ تؤثر تلك األسعار وبشكل مباشر يف حياة األفراد يوميًا من خالل تأثريها يف ق

االستهالك أواالدخار، وشراء العقارات أوشراء السندات أو حتويل األموال إىل حساب التوفري، فضًال عن ذلك 

فإ�ا تؤثر يف القرارات االقتصادية ملنشأة األعمال من حيث استخدام األموال وشراء املعدات واألجهزة احلديثة 

وك، وغالبا ما حيكم على السياسة النقدية بأ�ا توسعية أوانكماشية من أوتوفري أمواهلا بالبن) استخدام التكنولوجيا(

خالل التغريات يف سعر الفائدة، فاخنفاض سعر الفائدة مثًال يبدو دليال على أن السلطة النقدية تتبع سياسة 

تكون أسعار توسعية، وباملثل فإن أية زيادة يف الفائدة تكون دليًال على أن السلطة تتبع سياسة انكماشية قد 

الفائدة مؤشرًا ضعيفا الجتاه السياسة النقدية سواء أكانت توسعية أوانكماشية، فإذا كانت تتغري ألسباب أخرى 

غري األسباب النقدية فإن سعر الفائدة قد ينخفض حىت لو قامت السلطة النقدية بإتباع سياسة انكماشية  

بإتباع سياسة توسعية، فعلى سبيل املثال قررت منشأة وبالعكس قد يرتفع سعر الفائدة حىت لو قامت السلطة 

  .1األعمال أن تستثمر أقل أو قرار القطاع العائلي االستهالك أقل، كذلك إذا ما زاد اإلنفاق احلكومي

يف ضوء ما تقدم فإن التغيري يف سعر الفائدة يتماشى عكسيا مع التغيري يف عرض النقود، فكلما زادت 

النقود اخنفض سعر الفائدة وبالعكس، ويتحدد سعر الفائدة احلقيقي بواسطة العوامل احلقيقية الكمية املعروضة من 

يف األجل الطويل، بينما يتحدد املعدل االمسي للفائدة بواسطة كل من إجراءات السياسة النقدية والعوامل اهليكلية 

 3 السوق من لدن السلطات احلكومية،والبيئة اليت تؤثر يف توقعات التضخم ومواكبة ضبط املعدالت االمسية يف

تأثري واضح يف املعدالت احلقيقية للفائدة، وبالتايل يف أداء القطاع  هلا إلجراءات السياسة النقديةاوبذلك تكون 

  . 2احلقيقية يف اآلجل القصري

ت اليت يف الصدد نفسه نالحظ أن التقلبات يف أسعار الفائدة تكون من األسباب الرئيسية لتفسري التقلبا

حتصل يف أسعار السندات، إذ يرتبط سعر السند يف سوق األموال املالية بعالقة عكسية مع تغريات سعر الفائدة 

خنفض سعر الفائدة على السندات كلما ازدادت الكمية املعروضة هلا، والسبب يف ااجلاري أو السوقي، فكلما 

ض للجهة اليت أصدرت السندات قليلة، وبالتايل فإن ذلك أنه عند اخنفاض سعر الفائدة يعين ان تكلفة االقرتا

رغبة املنشأة لالقرتاض عن طريق إصدار السندات سوف ترتفع، أي أن الكمية املعروضة للسندات سوف تزداد، 

                                                           
  . 271:ص، مصدر سابق، )النظرية و السياسة(مايكل ابدمحان، االقتصاد الكلي،1

 150:ص 2005دكتوراة كلية اإلدارة واإلقتصاد جامعة املوصل،يف بلدان نامية خمتارة،أطروحة  النمو االقتصادي يفأوس فخر الدين أيوب اجلوجيايت، أثر متغريات نقدية ومالية 2

  .161 – 149، 2000التوزيع، عمان، الطبعة األوىل، دار وائل للنشر و ، )األساسيات(البنوك فيظ بلعريب، اقتصاديات النقود و عبد احلغالب عوض الرفاعي و 3
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وميكن مالحظة العكس عندما يرغب األفراد أو املنشأة بشراء هذه السندات خصوصًا عندما يكون سعر الفائدة 

  ، وميكن مالحظة ذلك من خالل الشكل البياين اآليت 1فعاً هلذه السندات مرت
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  العالقة بني الفائدة والكمية املعروضة واملطلوبة للسندات:)11(منحىن رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

سيجعل سعر تؤثر السياسة النقدية على االقتصاد من خالل سعر الفائدة واالستثمار، فتزايد عرض النقود 

الفائدة يتناقص ويزداد االستثمار معًا مث يتزايد الدخل،وال يتوقف التغري يف عرض النقد من خالل سعر الفائدة 

على االستثمار، إذ يتناسب االستهالك عكسيًا مع سعر الفائدة، ومثلما افرتض الكالسيكيون بأن الزيادات يف 

ىل أسعار أدىن للفائدة واستهالك أكرب، ومبا أن االستهالك أحد يؤدي إ) عرضها بقيمتها احلقيقية(العرض االمسي 

مكونات الطلب الكلي، فإن األخري يزداد ويزداد معه املستوى التوازين للدخل، وإذا ما تزايد كل من االستهالك و 

ية تكون االستثمار فإن الدخل يزداد مبقدار أكرب مما لو تزايد االستثمار فقط، وحمصلة ذلك أن السياسة النقد

   1.أكثر فعالية

 )رصيد ا�تمع من رأس املال(تؤثر السياسة النقدية أيضًا يف الدخل من خالل تأثريها يف الثروة اخلاصة 

عرض النقود والدين احلكومي، ويدخل ضمن دين احلكومة أذون اخلزانة والسندات املتوسطة والطويلة اآلجل، و 

يف حني أن الدين اخلاص سندات الشركات يستبعد من ذلك على الرغم  بوصفها جزء من صايف الثروة اخلاصة،

حلملته، ومبا أن االستهالك يرتبط بعالقة مباشرة مع صايف الثروة ) Assets(من أن الدين اخلاص ميثل أصوًال 

والذي اخلاصة، فإن زيادة العرض االمسي للنقود مع مستوى األسعار سيجعل عرض النقود بقيمته احلقيقية يزداد، 

يؤدي إىل اخنفاض سعر الفائدة وزيادة االستهالك مثلما سبقت اإلشارة إليه، وحيث أن االستهالك والثروة 

                                                           
  .536:صعوض فاضل إمساعيل الدليمي، النقود والبنوك، مصدر سابق، 1

 Rسعر الفائدة
BS 

Bd 

 كمیة السندات

عبد الحفیظ بلعربي، اقتصادیات النقود و البنوك، الطبعة األولى، دار وائل للنشر و التوزیع، . غالب عوض الرفاعي و د -:المصدر

.155، 2002عمان،   
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يزدادان،ومع تلك الزيادات يزداد كل من الطلب الكلي والدخل التوازين، باإلضافة إىل ذلك فقد تزداد الثروة 

   1.االستهالك بغض النظر عن التغريات يف سعر الفائدة

الل ما تقدم ميكن أن نستنتج بأن هناك عالقة بني العجز احلكومي والسياسة النقدية، فإذا ما زاد من خ

اإلنفاق احلكومي على الضرائب واإليرادات األخرى، فإن احلكومة تواجه العجز يف املوازنة مما يتطلب التمويل و 

التجارية أو البنك املركزي وعن طريق قيامها غالبًا ما ميول هدا العجز من خالل االقرتاض من األفراد أو البنوك 

بإصدار السندات احلكومية، وبالتايل اعتماد احلكومة هذه الطريقة للتمويل البد أن يتغري معها عرض النقود، فإذا 

هذا العجز عن طريق بيع السندات إىل األفراد أو البنوك التجارية فلن يكون ) عرب األسواق املالية(مولت احلكومة 

ن عملية بيع السندات تؤدي إىل أن يكون هناك اخنفاض يف عرض النقود اتغيري يف صايف عرض النقود، ف هناك

ولكن عندما تنفق احلكومة إيرادا�ا فإن عرض النقود سوف يصل إىل مستواه األول ولن يكون هناك تغري يف 

ريق بيع سندا�ا للبنك املركزي، إذ صايف عرض النقود، ولكن األمر خيتلف إذا ما مولت احلكومة هذا العجز عن ط

ستكون هناك زيادة يف عرض النقود، فإذا اشرتى البنك املركزي تلك السندات ويف الوقت نفسه أنفقت احلكومة 

فإن عرض النقود سوف يزداد مبقدار يعادل تغري القاعدة النقدية أي يساوي حجم مبيعات السندات  –عائدا�ا 

، وجتدر اإلشارة هنا إىل أن متويل العجز احلكومي من خالل البنك املركزي  2)ودنفسه مضروبًا يف مضاعف النق

منو عرض النقود وارتفاع معدل التضخم  أمر غري مرغوب فيه يف بعض األحيان ألن ذلك يؤدي إىل زيادة معدل

  .وخصوصاً يف البلدان النامية

 The Fiscal Policy and Bonds Marketالسياسة المالية وسوق السندات  :ثانياً 

تنشأ العالقة ما بني السياسة املالية احلكومية وأسعار الفائدة من خالل السوق املالية، إذ تستطيع احلكومة 

من خالل التأثري يف سعر الفائدة قي السوق أن توجه االقتصاد على وفق السياسة املرسومة هلا، فإذا ما كان 

كومة أن تستخدم أدوات السياسة املالية للضغط على أسعار االقتصاد يعين من الركود أوالكساد تستطيع احل

الفائدة وتنشيط اإلنفاق االستثماري أواإلنفاق على السلع االستهالكية من خالل توفري القروض احلكومية 

لحكومة على اختالف مستويا�ا عجزاً يف وقت ما أو حتقق فائضاً يف موازنا�ا يف لدث حيوبأسعار منخفضة، وقد 

أخرى، ويبدو أن العجز أو الفائض يف املوازنة احلكومية دليل على أن السياسة املالية توسعية أوانكماشية،  أوقات

إذ يشري العجز إىل سياسة مالية توسعية يف حني الفائض إىل سياسة مالية انكماشية، وبالتايل فإن العالقة ما بني 

النشاطات احلكومية على عرض السندات ومن مث على  السياسة املالية وأسعار الفائدة والسندات يتم من خالل

                                                           
1 -International Monatary Found , International Capital Department Global Market’s Analysis DivisionK 

Financial Market Update, 2003, Page 1-6. 
  .227 – 226 :ص، مصدر سابق،)النظرية والسياسة(مايكل أبدمجان، االقتصاد الكلي 2
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سعر الفائدة عن طريق قيام وزارة املالية بإصدار السندات احلكومية مبختلف أنواعها لتمويل العجز احلكومي أو 

  . التأثري يف الفائض

ين إن دراسة السياسة املالية ال تكون كاملة دون أن تأخذ يف احلسبان الدين احلكومي، إذ ينشأ الد

احلكومي بسبب العجز الذي ختلقه احلكومة يف ميزانيتها، وبالتايل فإ�ا عندما ترغب يف اإلنفاق أكثر مما حتصل 

عليه من الضرائب ملعاجلة بعض احلاالت االقتصادية فإ�ا ال بد أن تقرتض ويكون هلا ذلك عن طريق بيع 

) البنوك التجارية والبنك املركزي( اصة أو اجلهاز املصريفالسندات احلكومية لألفراد أو املؤسسات واهليئات املالية اخل

قدار الدين العام عادة ما يقاس مبقدار تلك السندات اليت من خالهلا ممثلما سبقت اإلشارة إىل ذلك، وعليه فإن 

تستطيع احلكومة أن تضغط على سعر الفائدة ومن مث على النشاط االقتصادي، طاملا أن هناك عالقة عكسية 

ى تلك العالقة من خالل ، وميكن التعرف عل 1أ ما بني السند وسعر الفائدة نامجة عن سياسة حكومية ماليةتنش

  الشكل التايل

 آثار متويل العجز احلكومي على أسعار الفائدة)12(منحىن 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

إىل العالقة ما بني السياسة املالية من جهة وأسعار الفائدة والسندات من جهة أخرى، واليت  )12( املنحينيشري 

تعتمد على خصائص متويل العجز احلكومي، ولكي تقوم احلكومة مبمارسة نشاطها التمويلي من موازنة متوازنة، 

                                                           
  .269-267 :ص ،2000دار زهران للنشر والتوزيع،عمان،ة،سليمان اللوزي، املالية العامعلي خليل و 1

 

EB2d 

 

R1 

R0 

R2 

q 

EB1d 

EBd 

p 

 R1سعر الفائدة

EBd 

+ 

ترجمة عبد هللا منصور وعبد الفتاح عبد الرحمن، جامعة ) وجھة نظر النقودیین(باري سیجل، النقود والبنوك واالقتصاد :المصدر

.  1987،425الملك سعود، الریاض،   

EB2d 
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حمور سعر الفائدة عند سعر يقطع EBd(جند يف هذه احلالة أن منحىن فائض الطلب على السندات والذي يرمز له

فماذا حيصل لو قامت احلكومة بالتوسع  باإلنفاق وإحداث عجز يف املوازنة، فإذا ما قامت ،)R0توازي هو 

احلكومة بتمويل العجز يف موازنا�ا ببيع سندا�ا إىل القطاع الغري مصريف، فإن اخلزانة ال بد وأن تقوم بإصدار املزيد 

لبيعها يف سوق األوراق املالية، وهذه السندات اجلديدة سوف تزيد من العرض القائم من السندات احلكومية 

، )qR0(للسندات اليت أصدرها القطاع اخلاص، ومن مث ينشأ فائض يف العرض الكلي للسندات يساوي املسافة

اخلزانة العامة  الذي اختذته)اإلنفاق يفوق اإليرادات( أي أن اإلجراء احلكومي املتمثل بسياسة مالية توسعية

  .باإلقراض من األفراد قد نقل منحىن فائض الطلب على السندات إىل األعلى إىل اليسار

ويف ظل هذه التغريات فإنه ال ميكن إزالة فائض عرض السندات إال إذا ارتفع سعر الفائدة التوازين إىل 

والذي يتحقق فيه التعادل ما بني الطلب مع العرض الكلي للسندات اليت أصدر�ا اخلزانة العامة  ،)R1(األعلى

قيام البنك املركزي بتمويل العجز يف املوازنة، سوف يؤدي إىل  ان والقطاعات االقتصادية األخرى، يف حني

ة بتمويل هذا العجز بصورة مباشرة، يف سعر الفائدة، فالبنك املركزي ال يقوم عاد) وليس ارتفاعا(اخنفاض مبدئي 

وإمنا يقوم بتمويله من خالل عمليات السوق املفتوحة، إذ يدخل مشرتيا للسندات احلكومية اليت ميتلكها القطاع 

اخلاص يف الوقت نفسه الذي تقوم فيه اخلزانة العامة بإصدار سندات للسوق املفتوحة، فإن السندات اجلديدة جتد 

 السوق يساوي مقدار اإلصدار النقدي اجلديد الذي يقوم به البنك املركزي لتمويل هذا طلبا معادال جديدا يف

كومية احلالعجز، ولكن يف الوقت ذاته فإن جتار األصول املالية وغريهم ممن قاموا ببيع ما كان لديهم من السندات 

ه املصارف، ذتياطات النقدية لدى هللبنك املركزي قد ازدادت ودائعهم لدى اجلهاز املصريف، مما يسبب زيادة االح

وبالتايل فإن القاعدة النقدية تتوفر لكل من املصارف والقطاعات غري املصرفية مما يسهم يف زيادة الطلب الكلي 

، )Rop(ن يرتفع متمثال باملسافة اعلى السندات ونتيجة لذلك فإن فائض الطلب الكلي على السندات ال بد و 

، وعلى (R2 )ه ال ميكن إزالة هذا الفائض إال إذا اخنفض سعر الفائدة التوازين إىل ويف ظل الظروف اجلديدة فإن

هذا األساس فإن األثر األويل لتمويل العجز احلكومي من خالل االقرتاض من البنك املركزي بدال من القطاعات 

حلكومية تعين زيادة يف غري املصرفية يتمثل يف خفض سعر الفائدة وليس رفعها، ولكن مشرتيات البنك للسندات ا

  .2فإنه ال مناص من أن هناك أثارا أخرى لقرار البنك لتقليل العجز احلكومي 1عرض النقود

                                                           
ومي، ونتيجة لذلك تنشأ قوى تعكس يرتتب على قيام البنك املركزي بشراء السندات احلكومية زيادة يف عرض النقود، فهذه الزيادة تؤدي إىل رفع املستوى التوازين للدخل الق1

منشآت األعمال (دات احلكومية لتمويل العجز يف املوازنة، هذه القوى تتمثل بزيادة الطلب على االئتمان يف القطاع اإلنتاجي االخنفاض يف سعر الفائدة الناجم عن شراء البنك السن

لعوامل الثانوية تشد و ، مما يؤدي إىل رفع سعر الفائدة احلقيقي وتوقع معدل مرتفع للتضخم الذي يرفع معه سعر الفائدة النقدي، وهذه ا)القطاع العائلي(و القطاع االستهالكي ) 

شراء السندات (فاض األويل يف سعر الفائدةتقوي اتساع نطاق العجز الذي يتم متويله من خالل الزيادة يف القاعدة النقدية، وبالتايل فإن هذه العوامل من القوة حبيث ال تعكس االخن

  .   من مستواها السابقبل إ�ا ترفع أسعار الفائدة ليكون أعلى ) احلكومية من لدن البنك املركزي

  .245 – 242 :صقتصاد، مصدر سابق،با ري سيجل، النقود والبنوك واال2
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على العكس من عجز املوازنة احلكومية يعمل فائض هذه املوازنة على خفض معدالت الفائدة فعندما تقوم 

باستخدام النقود اليت حصلت عليها من األفراد بكثرة لسداد الدين العام، فإ�ا تضيف طلبها  وزارة املالية أواخلزانة

على السندات احلكومية إىل طلب القطاعات االقتصادية األخرى، وتؤدي الزيادة يف طلب السندات إىل رفع 

ن اوتبني من خالل مناقشاتنا ، )وباآللية نفسها اليت سبق الكالم عليها( أسعارها مبدئيا مث خفض أسعار الفائدة

السياسة املالية هلا أمهية مالية حبتة يف إحداث تغريات يف املوازنة تؤدي إىل زيادة أوخفض حيازات القطاع اخلاص 

من السندات احلكومية، وهلذا السبب فإن عجز املوازنة العامة يدفع بأسعار الفائدة إىل األعلى أويشد الفائض إىل 

السياسات املالية اليت تنفذ من خالل تغيريات يف القاعدة النقدية ستكون هلل أثار أشد األسفل، يف حني أن 

 1تعقيدا 

  السياسات النقدية والمالية وميزان المدفوعات:المطلب الرابع

 Monetary Policy’s The Balance Paymentsالسياسة النقدية وميزان المدفوعات  : أوالً 

ملتغريات النقدية مهمة يف ميزان املدفوعات وأسعار الصرف بني العمالت الوطنية، إذ تسبب يف ان ا

األغلب األعم عجزاً أوفائضاً يف ميزان املدفوعات لبلد ما، واليت تعكس بدورها أثاراً على النظام االقتصادي داخل 

عدم التوازن واليت قد يعين منها ميزان  البلد،و ميكن استخدام السياسة النقدية أحيانًا كثرية لتعديل حاالت

املدفوعات، و يف الوقت نفسه ميكن هلا أن تعاجل التقلبات اليت حتدث يف أسعار الصرف باعتبار تلك التقلبات 

  .مصدر للمتاعب االقتصادية احمللية من خالل التأثري يف قيمة العملة احمللية يف السوق الدولية

رياً يف تصحيح االختالل يف ميزان املدفوعات، إذ تستند الطريقة النقدية إىل تلعب السياسة النقدية دورًا كب

، فضًال )السيولة احمللية(والنقود من مصدر داخلي ) االحتياطات الدولية(التمييز بني النقود من مصدر خارجي 

عرض النقود عن ذلك يعد ميزان املدفوعات ظاهرة نقدية، ففي اقتصاد مفتوح ويف ظل ثبات سعر الصرف فإن 

يتأثر بفائض أوعرض ميزان املدفوعات، لذا فإن عرض النقود ليس أداة ) Endogenous(هو متغري داخلي 

، مثلما هو احلال يف ظل اقتصاد مغلق إذ يعد عرض )Instrument Exogenous  Policy(سياسية مستقلة 

خالل النهج النقدي ميكن اشتقاق عالقة النقود متغري مستقًال يستطيع التأثري يف وضع ميزان املدفوعات، ومن 

  2احمللي والتغري يف االحتياطات الدولية، كاآليت نمفيدة ما بني االئتما

∆�� = 	 ∆��� + 	 ∆��…………..(1) 

  .التغري يف عرض النقود مقاساً بالسيولة احمللية /��∆إذ أن 

                                                           
  .427 :صاملصدر السابق نفسه، 1
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التغري يف صايف األصول : مصدرين مها

ج يتضمن العنصر اآلخر الئتمان احمللي، باإلضافة إىل ذلك فإن النموذ 

املقابل لعرض النقود، و هو الطلب على النقود و ميكن التعبري عن دالة الطلب على النقود من خالل الصيغة 

M 

تسم بعالقة تناسبية مع الدخل احلقيقي 

، ألن الطلب على النقود يف الصيغة أعاله هو 

التوازن يف سوق النقود يتحقق إذا ما تساوى العرض النقدي مع الطلب النقدي مثلما يف 

خالل العالقة الرياضية ميكن إبراز عالقة النقود بوضع ميزان املدفوعات، ومن خالل اشتقاق املعادلة اآلتية من 

  

م لألسعار متغريان مستقالن أي أ�ما يتحددان خارج 

دالة الطلب على النقود أن الطلب عليها ال يتأثر باالئتمان احمللي، وبالتايل فإن صايف 

األصول األجنبية يتأثر عكسياً بالتغريات يف صايف االئتمان احمللي وهذا يعين أن اإلجراءات النقدية جيب أن تأخذ 

لمستثمرين احملليني واألجانب، عندئذ يتأثر 

سعر الفائدة احمللي باملتغريات اخلارجية لوجود البدائل أمام القطاع املايل، فالتغريات يف سعر الفائدة جزء مهم من 
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التغري يف الصول األجنبية لدى اجلهاز املصريف /���∆

التغري يف جمموع االئتمان احمللي، باإلضافة إىل البنود األخرى غري املصنفة/ 

مصدرين مها) عرض النقود(التغيري يف السيولة احمللية  ان يالحظ من الصيغة أعاله

الئتمان احمللي، باإلضافة إىل ذلك فإن النموذ لاألجنبية والتغري يف صايف األصول احمللية 

املقابل لعرض النقود، و هو الطلب على النقود و ميكن التعبري عن دالة الطلب على النقود من خالل الصيغة 

M� = f(Y, R, P … . . ) …………(2)

تسم بعالقة تناسبية مع الدخل احلقيقي يميكن أن نالحظ أن الطلب على النقود ) 2(من خالل املعادلة 

، ألن الطلب على النقود يف الصيغة أعاله هو )P(م لألسعار اواملستوى الع) R(معدل الفائدة 

التوازن يف سوق النقود يتحقق إذا ما تساوى العرض النقدي مع الطلب النقدي مثلما يف 

�� = ��……. (3) 

خالل العالقة الرياضية ميكن إبراز عالقة النقود بوضع ميزان املدفوعات، ومن خالل اشتقاق املعادلة اآلتية من 

  وكاآليت

م لألسعار متغريان مستقالن أي أ�ما يتحددان خارج ااجلدير باملالحظة أن الدخل احلقيقي واملستوى الع

دالة الطلب على النقود أن الطلب عليها ال يتأثر باالئتمان احمللي، وبالتايل فإن صايف النموذج، وكذلك يتضح من 

األصول األجنبية يتأثر عكسياً بالتغريات يف صايف االئتمان احمللي وهذا يعين أن اإلجراءات النقدية جيب أن تأخذ 

لمستثمرين احملليني واألجانب، عندئذ يتأثر بنظر االعتبار إمكانية توفري التسهيالت االئتمانية احمللية واألجنبية ل

سعر الفائدة احمللي باملتغريات اخلارجية لوجود البدائل أمام القطاع املايل، فالتغريات يف سعر الفائدة جزء مهم من 

سياسة نقدية حملية تؤثر يف الوضع التنافسي لالقتصاد احمللي، وكذلك يف التدفقات النقدية والرأمسالية من وإىل 

                                         
، صندوق النقد العريب، معهد السياسات االقتصادية، مؤسسة إكسربس للطباعة، العدد الثاين، أبو )النظرية و التطبيق(علي الصادق ة آخرون، السياسة النقدية يف البلدان العربية 

:............الفصل الثاني

	االقتصادية

 

∆�� /

يالحظ من الصيغة أعاله

األجنبية والتغري يف صايف األصول احمللية 

املقابل لعرض النقود، و هو الطلب على النقود و ميكن التعبري عن دالة الطلب على النقود من خالل الصيغة 

  1اآلتية

من خالل املعادلة 

)Y ( معدل الفائدة وعكسية مع

التوازن يف سوق النقود يتحقق إذا ما تساوى العرض النقدي مع الطلب النقدي مثلما يف  ذ انطلب امسي، إ

 : املعادلة أدناه

خالل العالقة الرياضية ميكن إبراز عالقة النقود بوضع ميزان املدفوعات، ومن خالل اشتقاق املعادلة اآلتية من  من

وكاآليت) 3(و ) 1(املعادلتني 

اجلدير باملالحظة أن الدخل احلقيقي واملستوى الع

النموذج، وكذلك يتضح من 

األصول األجنبية يتأثر عكسياً بالتغريات يف صايف االئتمان احمللي وهذا يعين أن اإلجراءات النقدية جيب أن تأخذ 

بنظر االعتبار إمكانية توفري التسهيالت االئتمانية احمللية واألجنبية ل

سعر الفائدة احمللي باملتغريات اخلارجية لوجود البدائل أمام القطاع املايل، فالتغريات يف سعر الفائدة جزء مهم من 

سياسة نقدية حملية تؤثر يف الوضع التنافسي لالقتصاد احمللي، وكذلك يف التدفقات النقدية والرأمسالية من وإىل 

                                                          
علي الصادق ة آخرون، السياسة النقدية يف البلدان العربية  1

  .67:ص، 1996ظيب، 
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، مبقدار أكرب من الزيادة يف )��∆(قتصاد احمللي من جانب آخر، وبالتايل فإن الزيادة يف االئتمان احمللي اال

تؤدي إىل اخنفاض صايف األصول األجنبية وبالقدر نفسه أي أن التغري يف صايف ) ��∆(الطلب على النقود 

د مطروحًا منه التغيري يف االئتمان احمللي، وهذا يعين املوجودات األجنبية يطابق حسابياً التغري يف الطلب على النقو 

أن إتباع سياسة نقدية توسعية نامجة عن التوسع يف االئتمان احمللي يفوق الزيادة يف الطلب على النقود يؤدي إىل 

ن املدفوعات ويتمثل دور السلطة النقدية هنا من خالل احلد من التوسع يف حجم االئتمان اتدهور وضع ميز 

نوح للوحدات االقتصادية حماولة منها تقليص استريادات هذه الوحدات، وهذا ما يفسر إصرار واضعي السياسة املم

تقليص االئتمان بشكل عام واالئتمان املمنوح للحكومة ) برامج التثبيت(وبرامج التصحيح  القصرية اآلجل 

  . 1بشكل خاص ملعاجلة االختالالت اليت تصيب ميزان املدفوعات

يف أسعار الواردات والصادرات باعتباره حيدد قيمة العملة احمللية مقابل  سعر الصرف هو اآلخر تأثرياً واضحاً ميارس 

العمالت األخرى، إذ تعد أسعار الصرف من وسائل السياسة النقدية األكثر شيوعًا يف توحيد قيم رؤوس األموال 

ولية تتمثل يف الدولية فهي تقوم بربط اقتصاديات الدول بعضها بالبعض اآلخر، طاملا أن حركة رؤوس األموال الد

الطلب احمللي أواألجنيب على املوجودات األجنبية أواحمللية معاً، ومن مث ينعكس ذلك على استقرار وتوازن ميزان 

املدفوعات، ويظهر سلوك سعر الصرف يف اجتاهني، األول يتمثل بالعالقة ما بني سعر الصرف و املوجودات 

  . 2ة لالقتصاد واليت يعرب عنها بسعر الصرف احلقيقي للعملة الوطنيةاألجنبية، والثاين يف القدرة التنافسية الدولي

إن قدرة السلطة النقدية على منع عملتها من االخنفاض ألقل من احلد األدىن أوالزيادة عن احلد األعلى 

جنيب يعتمد على ما حبوز�ا من العمالت األجنبية أوما ميكنها اقرتاضه منها وتستطيع التدخل يف سوق الصرف األ

من خالل بيع وشرائها الودائع األجنبية حتت الطلب عرب عمليات السوق املفتوحة وميكن أن تنعكس هذه 

اإلجراءات على وضع ميزان املدفوعات فاخنفاض سعر صرف العملة احمللية يشجع الصادرات ويف الوقت ذاته  

تقرار فإن ذلك يبعث برسالة غامضة يرفع من تكلفة الواردات من اخلارج إذا ما اتسم سعر الصرف بعدم االس

للمستثمرين والدائنني يف اخلارج الذين يقدمون متويًال لالقتصاد احمللي أي أن التقلبات يف سعر الصرف تعين 

تقلبات يف سعر اإليرادات واألصول الرأمسالية، وبذلك يتفادى املستثمرون واملمولون لالقتصاديات متويل 

  . 3صرفها بالتقلب االقتصاديات اليت تتسم أسعار

  Fiscal  Policy, the Balance Paymentsالسياسة المالية وميزان المدفوعات  :ثانيا

                                                           
  .31:،ص2004الطبعة األوىل، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، توفيق عبد الرحيم يوسف، اإلدارة املالية الدولية والتعامل بالعمالت األجنبية، 1

  .258:،ص2002، بيت احلكمة للطباعة والنشرو التوزيع، بغداد، )انعكاساته على االقتصاد  العاملي –أسبابه (عماد حممد علي العاين، اندماج األسواق املالية والدولية 2

  .34 :صولية والتعامل بالعمالت األجنبية، مصدر سابق،توفيق عبد الرمحن يوسف، اإلدارة واملالية الد 3
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من املعروف أنه ال يوجد يف العامل املعاصر بلد ال يرتبط بعالقات متشعبة مع بقيم بلدان العامل اخلارجي 

ولية باهتمام كبري من صانعي على اختالف مستويات هذه العالقات واالرتباطات، وحتظى العالقات الد

السياسات االقتصادية ألن على أساسها يتم ختصيص املوارد على وفق نظريات االقتصاد الدويل املختلفة مما جعل 

حتقيق التوازن الداخلي واخلارجي هدفا رئيسا من أهداف سياسات البلدان املختلفة وخصوصا السياسة املالية اليت 

خدام أدوا�ا يف التأثري واحملافظة على توازن املدفوعات وكذلك التأثري على سعر ميكن أن تسهم زمن خالل است

صرف العملة الوطنية وموقفها يف سوق الصرف األجنيب، ولعل أبرز أدوات السياسة املالية اليت تستخدمها السلطة 

  .1ةاملالية للتأثري على ميزان املدفوعات وأسعار الصرف هي السياسة االتفاقية والضريبي

ويشهد االقتصاد العاملي اختالالت حادة يف التوازنات االقتصادية الكلية، وال سيما بعد أن اجتاحته العديد من 

وتوازن املوازنة ) التوازن اخلارجي(املتغريات االقتصادية، إذ أن هناك عالقة قوية ما بني التوازن ميزان املدفوعات

ت املتقدمة، فنشأة االختالل تؤدي إىل زيادة تدفق األموال فيما وخصوصا بني االقتصاديا) التوازن الداخلي(العامة

بينهما، فاقتصاديات العجز تواجه ضغطا لنروح األموال اخلاصة منها يف اخلارج، األمر الذي يولد تفاقما يف االجتاه 

وها، ومن مث النزويل يف سعر صرف عمال�ا، يف حني أن اقتصاديات الفائض عادة متثل انسيابا لرؤوس األموال حن

فهي تعاين أيضا من مضاعفة االختالل، مبعىن زيادة حدة االختالالت، فإذا ما تفحصنا تأثري التغريات يف 

الصادرات والواردات يف األسعار والعمالة والناتج ومن مث على التوازن يف ميزان املدفوعات، فإننا نستطيع القول أن 

، تتمكن من التأثري يف وضع ميزان املدفوعات عن طريق تأثريها يف الطلب السلطة املالية وباستخدام أدوا�ا املالية

الكلي، وبالتايل يف الناتج، فادا كان البلد يواجه فائضا يف ميزان املدفوعات فان الزيادة يف الطلب الكلي تقود إىل 

إذ تنخفض الصادرات بسبب الزيادة يف الناتج واألسعار ا حمللية بالنسبة إىل خفض هذا الفائض أوالتخلص منه ٌ

األسعار األجنبية، يف حني تزداد الواردات بسبب الزيادة يف الطلب الكلي  واألسعار احمللية بالنسبة إىل األسعار 

األجنبية وهكذا تصبح السياسات املالية التوسعية مرغوبة إذا ما واجه البلد البطالة والفائض يف ميزان املدفوعات، 

خما جبذب الطلب وعجزا يف ميزان املدفوعات،فان السياسات املالية املقيدة تكون يف حني إذا واجه البلد تض

أنسب من غريها، ولكن إذا واجه البلد بطالة وعجز يف ميزان املدفوعات أوتضخما جبذب الطلب وفائضا يف 

شكلة دوليا، ففي امليزان، فان السياسة املالئمة حلل املشكلة حمليا ختتلف وتتعارض مع السياسة املالئمة حلل امل

الوقت الذي تكون فيه السياسة املالئمة لعالج البطالة هي سياسة مالية توسعية تكون السياسة االنكماشية أو 

املقيدة هي املالئمة لعالج العجز يف ميزان املدفوعات، وبالتايل فانه ميكن حتقيق العمالة الكاملة والتوازن يف ميزان 

التوسعية ( موعتني من السياساتلسياسات، أي من الضروري استخدام جماملدفوعات مبجموعة واحدة من ا

                                                           
 .103:،ص2001فالح حسن ثوين، دور البنك املركزي يف حتقيق التوازن االقتصادي، أطروحة دكتوراه، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد،  1
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، وقد بكون من الضروري استخدام السياسة التوسعية الجناز العمالة يف حني أن سياسة ختفيض )االنكماشيةو 

  .1قيمة العملة قد تكون مطلوبة لتحقيق التوازن يف ميزان يف ميزان املدفوعات

الضريبية يف التأثري يف سعر الصرف بطريقة غري مباشرة ومن خالل تأثريها يف ال ميكن إغفال أثر السياسة 

تؤثر يف قدرة األفراد يف اإلنفاق من  2)الضرائب على الدخول(أنشطة أخرى يف االقتصاد، فزيادة الضرائب مثال 

كي االستهال (ض بأشكاله املختلفةخالل تأثريها يف اخنفاض دخوهلم املخصصة لإلنفاق، أي االخنفا

مما يؤدي إىل اخنفاض الدخول وكذلك األجور وكل ذلك يؤدي إىل اخنفاض عرض النقود واألسعار، )االستثماريو 

األمر الذي يرتتب عليه زيادة الطلب األجنيب على السلع احمللية بسبب اخنفاض أسعارها مقارنة مع البلدان اليت 

ر صرف العملة احمللية مقابل اخنفاض سعر الصرف تكون فيها األسعار مرتفعة، مما يرتتب عليه ارتفاع غي سع

العملة األجنبية املقابلة هلا، و ميكن أن نتصور احلالة باالجتاه املعاكس يف حالة خفض الضرائب على الدخول، إذ 

 ميكننا أن ندرك يف أحيانا كثرية ما تؤديه الزيادة يف الضرائب يف ارتفاع األسعار من خالل تأثريها يف اإلنتاج
إذ ، 3

تعمل على ختفيض اإلنتاج الرتفاع تكاليفه، األمر الذي يرتتب عليه اخنفاض الطلب األجنيب على السلع احمللية 

بسبب ارتفاع أسعارها مقارنة مع البلدان اليت تكون فيها األسعار منخفضة، مما يؤدي إىل اخنفاض يف سعر صرف 

ية املقابلة هلا، و ميكن أن نتصور احلالة باالجتاه املعاكس يف العملة احمللية مقابل ارتفاع يف سعر صرف العملة األجنب

حالة خفض الضرائب على اإلنتاج، وهذا يعين أن للضرائب تأثريها يف أسعار صرف العملة من خالل تأثريها على 

ن متارس الدخول وعرض النقود واإلنتاج وبالتايل األسعار والصادرات وامليزان التجاري، وهكذا فان احلكومة ميكن أ

  . 4من خالل سياسا�ا االتفاقية و الضريبية دورا يف التأثري يف وضع ميزان املدفوعات

  طبيعة العالقة ما بين السياستين النقدية والمالية: المطلب الخامس

 The Monetary and Fiscal Policyالسياسة النقدية و المالية معا : أوال

ان هناك تكامال هاما وقويا ما بني السياستني لتحقيق األهداف االقتصادية بشكل عام واالستقرار 

االقتصادي على وجه اخلصوص، إذ  يعود هذا الرتابط بينهما إال أن مكونات الطلب الكلي تتأثر مبستوى سعر 

ا من جهة أخرى ، باإلضافة  إىل ذلك الفائدة السائد من جهة كما أ�ا تتأثر مبستوى الضرائب واإلنفاق وتغريا�م

                                                           
 .505:ص، مصدر سابق، )النظرية والسياسة( مايكل ابدجمان، االقتصاد الكلي 1

 .139:صعماد حممد علي العاين، اندماج األسواق املالية الدولية، مصدر سابق،  2

 .351 :صأمحد ابريهي العلي، ميزان املدفوعات والتغري النقدي  واإلنفاق العام، مصدر سابق،  3
 100 :صتوفيق عبد الرمحان يوسف، اإلدارة الدولية والعمالت األجنبية، مصدر سابق،   4
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تأثرها بطريقة متويل فائض أوعجز املوازنة ويرتتب على دلك بالضرورة وجود تنسيق مابني السياستني لتحقيق 

  1األهداف وبكفاءة عالية مما مبقتضي بضرورة استخدام مزيج من السياستني معا

  

يف النقود املتوافرة لدى البنوك التجارية إذ تؤثر أسعار فالسياسة النقدية بأدوا�ا املختلفة تؤثر بشكل مباشر 

الفائدة يف التسهيالت االئتمانية املمنوحة من لدن تلك البنوك لألفراد واملشروعات، األمر الذي يولد تأثريا يف 

احلجم الكلي لإلنفاق على السلع واخلدمات وبالتايل يف حجم االستثمار ومن مث يف حجم الطلب الكلي، إذ 

ء تأثري السياسة املالية فهي تؤثر مباشرة وتنتقل عرب قناة سعر الفائدة، أما بالنسبة إىل السياسة املالية فهي تؤثر جا

مباشرة يف التشغيل واإلنتاج والدخل من خالل اإلنفاق احلكومي والسياسة الضريبية، إذ أن اإلنفاق احلكومي يؤثر 

اإلنفاق بشقيه اجلاري واالستثماري سيؤدي ذلك إىل زيادة الدخول  بصورة مباشرة يف الدخل واإلنتاج، فعند زيادة

وبالتايل زيادة الطلب الكلي الذي يرتتب عليه زيادة يف اإلنتاج، وميكن أن تلعب السياسة الضريبية الدور نفسه 

املرتفعة و  فيما يتعلق بإعادة توزيع الدخول، إذ تسعى معظم النظم الضريبية إىل زيادة االقتطاع من ذوي الدخول

إعادة توزيعها إىل الفئات الفقرية ذات امليل احلدي لالستهالك املرتفع على شكل إعانات مما يؤدي إىل زيادة 

  . 2الطلب الكلي وزيادة اإلنتاج

وألن العمليات املالية والنقدية هي وسائل فعالة يف الرقابة االقتصادية العامة، فإن التنسيق واجلمع بينهما 

روريا وملحا لتفادي التعارض مع بعضها بصورة تضعفهما ويف الوقت نفس متنع السلطة احلكومية من يصبح أمرا ض

حتقيق أهدافها املرسومة، ويشدد على هذه ضرورة التداخل املوجود بني هذين النوعني من العمليات، فالسياسة 

صادي عندما يكون االقتصاد يعمل يف املالية تنادي بزيادة اإلنفاق أوختفيض الضرائب لتحريك عجلة النشاط االقت

ظروف أقل من مستوى التوظيف الكامل، يف هذه احلالة ال بد أن جتعل السياسة النقدية باالجتاه نفسه حبيث 

يضمن عدم ارتفاع سعر الفائدة وإال أدى ذلك إىل اخنفاض حجم االستثمار ومن مث حجم الطلب الكلي مما 

من جانبها على ) النقدية(، األمر الذي يتطلب أن تعمل هذه السياسة يتسبب يف عدم جناح السياسة املالية

ختفيض سعر الفائدة إىل املستوى الذي يضمن معه رفع حجم االستثمار إلنعاش االقتصاد الوطين، ولعالج 

التضخم تنادي السياسة املالية بتخفيض اإلنفاق احلكومي أوزيادة الضرائب حبيث يؤدي ذلك إىل ختفيض حجم 

ب الكلي يف ا�تمع والقضاء على الفجوة التضخمية،ففي هذه احلالة ال بد أن تعمل السياسة النقدية على الطل

عدم ختفيض سعر الفائدة من خالل عمليات السوق املفتوحة حىت ال يؤدي ذلك إىل زيادة حجم االستثمار 

                                                           
 .579:،ص2005، الفكر احلديث يف هيكل متويل الشركات، الطبعة الثانية، دار املعارف للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، منري امحد هندي 1
 .144 :ص، 2002التشريع املايل، الدار اجلامعية للنشر، املوصل، دل فليح العلي، املالية العامة و عا 2
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مر ضروري و ذلك  بسبب االختالف ما بني لريتفع معه الطلب الكلي، إن التنسيق بني التدابري املالية أو النقدية أ

  طبيعة كل منهما على النحو اآليت

متيل العمليات املالية إىل أن تكون واسعة النطاق من حيث حجمها ومداها، يف حني تتجه لعمليات النقدية - 1

 .إىل أن تكون حمدودة أل�ا تنحصر بصورة رئيسة يف القطاع املايل املصريف

املالية من ناحية أخرى إىل أن تكون بطيئة ومتصلبة ألسباب دستورية وقانونية عموما، يف حني أن متيل التدابري - 2

اإلجراءات النقدية سريعة ومرنة نسبيا وميكن تغيريها يف وقت قصري جدا من خالل التغريات يف نسب االحتياطي 

 .القانوين وأسعار الفائدة و اخلصم

ون قيمة بصفة خاصة يف تشجيع التوسع االقتصادي ولكنها قد تكون ذات متيل اإلجراءات املالية إىل أن تك- 3

قيمة بصفة خاصة يف تشجيع التوسع االقتصادي ولكنها قد تكون أقل قدرة على إيقاف التضخم، أما اإلجراءات 

 .النقدية فإ�ا تكون ذات أثر ضئيل يف تشجيع التوسع ولكنها قد حتد وبصورة فعالة من االجتاهات التضخمية

هلذه األسباب جمتمعة جتعل التنسيق فيما بني السياستني من حيث االجتاه ة التوقيف يصبح أمرا ضروريا 

  .جدا ال ميكن أن تتغاضى عنه

  السياسة النقدية والمالية والجدل بين الكينزيين والنقوديين: ثانيا

The Monetary and Fiscal Policy and the Argument Between the Keynesians and the 
Monetarists  

إن قدرة وفعالية السياسات املالية والنقدية مسألة يثار حوهلا اجلدل، وليس هناك اتفاق بني العديد من 

املدارس االقتصادية، وال سيما بني املدرستني الكينزية والنقودية، ففي الوقت الذي يذهب فيه أنصار الكينزية إىل 

نشاط االقتصادي على حساب السياسة النقدية، جند أن النقوديني يشككون يف تعظيم دور السياسة املالية يف ال

فعالية السياسة املالية وكفاء�ا ويعظمون السياسة النقدية يف التأثري يف جممل النشاط االقتصادي بوصفها األداة 

  .الوحيدة الفعالة

إن االختالف بني املدرستني ال يزال قائما ومل يستطع االقتصاديون إثبات صحة أحدمها ونفي اآلخر 

بشكل قاطع ولكن من الناحية التطبيقية استطاعت كل من املدرستني باستخدام الدراسات اإلحصائية أن تبني 

لسياسة املالية يف مدة معينة، بينما فعالية سياستها خالل مدو زمنية خمتلفة، فأظهرت املدرسة الكينزية فعالية ا

أكدت الدراسات اإلحصائية النقدية فعالية السياسة النقدية يف مدد آخر، وميكن مقارنة النظرية النقدية مع 

املناهج الكينزية احلديثة، على الرغم من التقارب الكبري يف وجهات النظر بني املدرستني خالل العقود الثالثة 

ت بينهما قائم يف تأكيد أي السياستني أكثر فعالية عمليا يف التأثري يف الطلب والعرض املاضية، واالختالفا
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اإلمجايل، ففي الوقت الذي يؤكد فيه أنصار املدرسة النقودية على دور السياسة املالية انطالقا من موقفهم ضد 

اج إىل تدخل حكومي واسع، التدخل احلكومي الواسع واعتقادهم بأن االقتصاد احلر هو اقتصاد مستقر وال حيت

فإننا جند أن املدرسة الكينزية تؤكد بأن كال السياستني تؤثر يف الطلب الكلي، إال أن فعالية السياسة املالية تفوق  

كثريا فعالية السياسة النقدية وخاصة يف مدد الركود أو الكساد  االقتصادي الطويل األجل، ويربز من ذلك أن 

  1بني املدرستني أمههما هناك اختالفات رئيسية ما

ال تتفق املدرستان حول القوى احملركة للطلب الكلي، إذ يعتقد النقديون أن الطلب اإلمجايل يتأثر فقط و - 1

بشكل رئيسي بالعرض من النقود وإن تأثري النقود يف الطلب اإلمجايل مستقر وميكن االعتماد عليه، يف الوقت 

سة مالية توسعية من لدن احلكومة يؤدي إىل مزامحة القطاع اخلاص من الذي يؤكد فيه النقديون أن تطبيق سيا

خالل السوق املايل، األمر الذي يعين أن السياسة املالية سوف لن يكون هلا إال تأثري ضئيل ميكن إمهاله، و ميكن 

  ).13( املخططتوضيح ذلك يف 

 

  السياسة املالية التوسعية والتزاحم االستثماري)13( :خمطط

  

    

  

  

  وبعكس ذلك، فإن وجهة النظر الكينزية تتصف بالقبول وعدم الرفض املطلق للسياسة النقدية، ولكن يف        

الوقت نفسه يصر الكينزيون على أن السياسة النقدية أقل فعالية يف التطبيق من السياسة املاليّة، إذ أن تأثري 

ئدة يف الطلب الكلي يتحقق من خالل اإلنفاق االستثماري، وبالتايل فإن فاعلية السياسة النقدية تتمثل سعر الفا

بزيادة عرض النقود ومن مث اخنفاض سعر الفائدة والذي يعتمد بدوره على مدى استجابة األنفاق االستثماري 

ينزيون بأن هذه االستجابة ضعيفة، الن ، يف حني يعتقد الك)وجهة النظر النقودية( للتغريات يف سعر الفائدة 

اإلنفاق االستثماري ال يعتمد على سعر الفائدة فحسب مثلما يعتقد النقديون متشائمة بالنسبة إىل املستقبل، فإن 

  . 2اخنفاض سعر الفائدة لن يؤدي إىل ارتفاع اإلنفاق االستثماري كثريا، وبالعكس

                                                           
 .640 :صبول أ سام ويلسون،االقتصاد، مصدر سابق، 1

 .438:صعبد املنعم السيد علي و نزار سعد الدين العيسى، النقود و املصارف واألسواق املالية، مصدر سابق،  2

 
العامةزیادة العجز في المیزانیة   انخفاض أسعار السندات 

الخاص انخفاض اإلنفاق االستثماري ارتفاع سعر الفائدة انخفاض الطلب  

 الكلي

.434: ،ص2003المالیة، دار وائل للنشر، عمان، عبد المنعم السید و نزار سعد الدین العیسى، النقود والمصارف واألسواق  -:المصدر  

 سیاسة مالیة توسعیة
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لية السياستني، إذ يعتقد النقوديون من خالل استنتاجات النظرية مثة اختالفات أخرى بني املدرستني حول فعا-2

الكالسيكية بفعالية السياسة النقدية على افرتاض على النقود مع التغريات احلاصلة يف الناتج القومي والدخل 

طبيقيا، بأن القومي، أال إن الكينزيني احملدثني يعتقدون ومن خالل التجارب يف العديد من بلدان العامل إحصائيا وت

سرعة دوران النقود ليست ثابتة ومستقرة، وهذا ما يضعف فعالية السياسة النقدية يف التأثري يف الطلب اإلمجايل، و 

خاصة عندما تكون التغريات يف سرعة دوران النقود معاكسة للتغريات يف كمية النقود، فاخنفاض سرعة دوران 

ة كمية النقود ضعيفة التأثري، بينما ارتفاعها يف أزمنة االنتعاش من النقود يف أزمة الركود االقتصادي جيعل زياد

 .الضغوط  التضخمية وارتفاع األسعار، ويقلل تأثري السياسة النقدية االنكماشية

االختالف الرئيس اآلخر ما بني علماء االقتصاد النقديون والكينزيني يتعلق بسلوك العرض اإلمجايل، إذ يؤكد - 3

عدم مرونة األسعار واألجور، يف حني يعتقد النقديون بأن الكينزيون قد بالغوا يف تقدير عدم مرونة  الكينزيون

األسعار واألجور يف االقتصاد، ولذلك فإن منحىن العرض الكلي قصري األجل أشد احندارا وليس عموديا، بينما 

 . 1الحنداريرى الكينزيون إن منحىن العرض الكلي يأخذ الشكل العمودي، أي شديد ا

مثة اختالف آخر ما بني املدرستني حول فعالية السياستني، إذ يعتقد النقوديون أن سياسة عجز امليزانية اليت - 4

يؤمن �ا الكينزيون حمددة بالقبول السياسي  وبربامج اقتصادية واجتماعية ال ميكن  الرتاجع عنها، فهي يف حالة 

حمددة ومقيدة بربامج اقتصادية  امليزانية العامة، ويف حالة االنكماشالتوسع حمددة بالقبول السياسي للعجز يف 

اجتماعية ال ميكن التخلي عنها، يف حني يعتقد الكينزيون أن سياسة العجز احلكومي أوالسياسة املالية التوسعية و 

 .2مية املاليةميكن أن تسهم يف تنشيط االقتصاد إىل جانب السياسة النقدية مع إعطاء دور أكرب للسياسة احلكو 

لكن يف مجيع احلاالت السابقة هناك اتفاق تام بني املدرستني على اهلدف الرئيس من السياستني يتلخص 

بتحقيق االستقرار االقتصادي والسعي إىل الوصول إىل أعلى استغالل ممكن من الطاقة اإلنتاجية وعلى هذا 

دن الدولة لتحقيق هذه األهداف ميكن إجيازها األساس فإن اإلجابة عن أي السياستني جيب أن يستخدم من ل

  3بالنقاط التالية

تستطيع السياسات احلكومية استخدام أي من السياستني أو كليهما يف معاجلة التقلبات االقتصادية مع األخذ - أ

 . بنظر االعتبار حمددات كل منهما

                                                           
 .640 :صبول أ سام ويلسون،االقتصاد، مصدر سابق،1
 .عبد املنعم السيد علي نزار سعد الدين العيسى، مصدر سابق 2
 .662 :ص،  2002الق، وأمحد بديع بليج، دار املريخ للنشر، الرياض، آخرون، النقود والبنوك، ترمجة أمحد عبد اخل توماس مابر 3
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تأثري كل منهما يف القطاعات االقتصادية  يعتمد املزج بني السياستني على الظروف اليت مير �ا االقتصاد وعلى- ب

احمللية، أي إن املزيج من السياستني ال بد وأن تغري مع تغري احلاالت االقتصادية والسياسة ولعل من أهم 

اخلصائص اليت جيب أن تؤخذ بنظر االعتبار حالة الركود أو الكساد واالنتعاش أواالزدهار، كذلك املدة الزمنية اليت 

  . أوتعديل كال السياستنيحيتاجها تغيري

  

  

  السياسات النقدية والمالية والسوق المالية: المطلب السادس

  The Monetary Policy And Fiscal Marketالسياسة النقدية والسوق المالية : أوال

وهذا الرتابط ينبع أساسا  هناك عالقة وثيقة تربط بني السياسة النقدية وتنمية سوق تداول األوراق املالية،

 Capital(وأسواق رأس املال  )Monery Market (من التداخل واتساق العالقة القائمة بني أسواق النقد 

Market( ومن هنا فإننا أن نتصور إجراءات النظام املصريف متمثلة بالبنك املركزي و املصارف التجارية ،

واليت هي مؤسسات مالية حمفزة للنمو االقتصادي، وميكن أن تصبح إحدى  ،......واملصارف املتخصصة

  .1الدعامات الرئيسية يف قيام سوق متطورة لتداول األوراق املالية

فاتساع حجم السيولة يف السوق املالية بالنسبة إىل السيولة الكلية لالقتصاد يفسر عنها زيادة ترتبط السوق 

مر الذي جيعل من الضروري توسيع دور واهتمام السلطة النقدية �دف السيطرة و املالية بالسياسة النقدية، األ

التأثري يف السيولة السوق، إذ تستطيع السلطة النقدية القيام بإجراءا�ا املختلفة اليت من شأ�ا أن تؤثر يف مكونات 

صاد وميكن أن تنتقل آثار السيولة الكلية لالقتصاد، رغبة منها يف احلفاظ على االستقرار النقدي يف االقت

اإلجراءات النقدية إىل السوق املالية بطريقتني الطريقة املباشرة والطريقة الغري مباشرة، على الرغم من أن الطريقة 

، على )بيع األوراق املالية وشراءها من لدن السلطة النقدية( املباشرة يف التأثري تكون مقيدة لنشاط السوق املالية 

 املباشرة اليت تعمل بشكل أفضل من الطريقة األوىل وخصوصا عندما تسود حالة الشفافية و عكس الطريقة غري

الوضوح، إذ يكون تأثري اإلجراءات النقدية يف األخرية من خالل قنوات مشرتكة مهما يف التأثري يف حجم سيولة 

  .2السوق ولعل أبرز تلك القنوات هي

 .مستوى أسعار الفائدة- 

                                                           
 .662:مصدر سابق،صآخرون، النقود والبنوك، ترمجة أمحد عبد اخلالق، وأمحد بديع بليج، توماس مابر 1

 . 663 :ص، مصدر سابقتوماس ماير و آخرون، النقود والبنوك، ترمجة أمحد عبد اخلالق و أمحد بديع بليج، 2
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 .منح االئتمان- 

هاتان القناتان متداخلتان فيما بينهما، وهذا ما ميكن مالحظته يف حتليل آلية عملها يف امتدادا تأثري 

السياسة النقدية يف سيولة السوق، إذ ترتبط أسعار الفائدة بعالقة تشابكيه مع أدوات السوق املالية من خالل 

أخرى حتدد أسعار الفائدة من خالل تأثري هذه األسعار و بشكل فعال جدا يف تلك األدوات و من جهة  

السوق املالية و دلك من خالل عالقة سعر الفائدة من خالل السوق املالية و ذلك من خالل عالقة سعر الفائدة 

بأسعار السندات يف سوق السندات و أسعار األسهم يف سوق األسهم، و حتدد هذه العالقة من خالل تأثري 

  .املمنوح للوحدات االقتصادية السياسة النقدية يف حجم االئتمان

تظهر األدلة العملية والنظرية، أن إتباع سياسة نقدية توسعية يؤدي إىل اخنفاض كلفة االئتمان بفعل 

اخنفاض سعر الفائدة، ومن مث زيادة الطلب على االئتمان من خالل املصارف األمر الذي يقود إىل اخنفاض توجه 

لية لطلب التمويل أي قيام املقرتضني بإحالل مهمة االقرتاض من سوق املالية إىل األفراد واملستثمرين حنو السوق املا

املصارف التجارية، والذي يؤدي بدوره إىل اخنفاض عرض السندات ومن مث ارتفاع أسعارها، أما عالقة أسعار 

وسعية، مثلما يف الفائدة باألسهم فهي األخرى عالقة عكسية، وهذا ما ميكن مالحظته عند إتباع سياسة نقدية ت

  .يوضح آلية انتقال آثار السياسة النقدية إىل السوق املالية) 12(، والشكل  1التحليل السابق 

فباإلضافة إىل ما تقدم فأن هناك العديد من القنوات اليت ميكن أن تستخدمها السلطة النقدية بغية التأثري 

وعمليات السوق املفتوحة ونسبة االحتياطي القانوين،  يف السوق املالية، وأهم هذه القنوات هي سعر إعادة اخلصم

إذ يستطيع البنك املركزي التأثري يف االستثمارات املالية غرب هذه القنوات، ومتتد آثار استخدام السلطة النقدية 

ة من ألداة سعر اخلصم يف السوق املالية عرب السوق النقدية والرأمسالية للتغيري يف أحكام إقراض البنوك التجاري

البنك املركزي، أي التأثري يف حجم احتياطات البنوك التجارية، أما عمليات السوق املفتوحة األداة الثانية اليت 

ميكن من خالهلا أن يصل تأثر السياسة النقدية يف نشاط السوق إىل عمليات البيع والشراء لألوراق املالية 

يف قناة األسعار وسعر الفائدة، باإلضافة إىل قناة  احلكومية قصرية ومتوسطة وطويلة األجل وعرب التأثري

، فإن البنك املركزي يستطيع التحكم )نسبة االحتياطي القانوين(االحتياطات النقدية، أما فيما يتعلق باألداة الثالثة 

الية، بتلك النسبة األمر الذي يدفع البنوك التجارية إىل اللجوء إىل السوق املالية لعرض ما لديها من أوراق م

وهكذا فإن التحليل السابق اإلشارة يركز على أدوات السياسة النقدية الكمية غري مباشرة، ذلك ألن األدوات 

  .2النوعية املباشرة للسياسة النقدية تكون معوقة لنشاط السوق املالية لعدة أسباب

                                                           
1 Flavio Padrini, Velocity Innovations, Financial Markets, and The Real Economy, Journal of Montary 

Economics, OECD, Economics Department, Zrue Andre Pascal, Paris Cedex 16 , France, 2002, page 1-6 
2 Gerald R.Jensen & Jeffry M.Mercer, Security Markets and Information Content of Monetery Policy Turning 
Point, The Quartertly Review of Economics and Financial, www. Esevier. com, 2006,  
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ظمة، إذ تغري جمال عمر تعتمد فعالية السياسة النقدية وال سيما الكمية منها على وجود أسواق مالية منت

تلك األدوات، وبالتايل فالبد أن تكون هذه األسواق على درجة عالية من الكفاءة والفاعلية لتطبيق تلك األدوات 

أي جيب أن تكون ذات طاقة كبرية ومتكنها من استيعاب كميات ضخمة من السندات احلكومية اليت يعرضها 

توحة، كذلك قدرته على تطبيق سياسة سعر البنك و ينتقل تأثر البنك املركزي من خالل عمليات السوق املف

  1:السوق املالية يف تطبيق السياسة النقدية على النحو اآليت

يعد سعر البنك أحد هياكل أسعار الفائدة اليت حيتم حتديدها يف السوق املالية وال سيما السوق النقدية، إذ - 1

  .صيب جانيب العرض والطلب على السيولة يف السوق النقديةيعتمد حتديد سعر البنك على التغريات اليت ت

تتطلب فاعلية سعر البنك وجود عالقة قوية بينه و بني أسعار الفائدة األخرى يف السوق املالية، إذ تعتمد - 2

 .التغيريات يف سعر البنك  على التغيريات يف أسعار الفائدة يف السوق، وهذا يتطلب وجود سوق مالية كفوءة

تتم فيها إعادة خصم أدوات االئتمان بواسطة البنك املركزي ) قصرية األجل(يسمح وجود سوق مالية متطورة  - 3

 .بتطبيق إجراءات السياسة النقدية وبسهولة

يعتمد جناح السوق املفتوحة على وجود سوق للسندات كبرية ونشطة وذات فاعلية عالية وعلى النحو الذي - 4

أكثر فعالية وتأثريًا يف ) الكمية(فغن تنمية السوق املالية جتل أدوات السياسة النقدية سبقت اإلشارة إليه، وهكذا 

جممل املتغريات االقتصادية الكلية، من خالل إتاحة ا�ال األمثل لتطبيقها وامتداد أثرها حنو األهداف املتوخاة من 

  .استخدامها

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                     
Page 1-10. 

  
1David E. Rapach, Macro Shoks and Real Stoks and Real Stock Prices, Journal of Rconomics and Business, 
Albers School of Business and Economics, Seattle University, 2001, Page 1 – 9. 
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  النقدية إلى السوق المالية والتحكم بحجم السيولة الكليآلية انتقال السياسة )14(رقم  :مخطط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 سیاسة نقدیة توسعیة  

 زیادة عرض النقود

 انخفاض سعر الفائدة
)انخفاض تكلفة االئتمان(  

 

 التوسع في منح االئتمان

 سیاسة نقدیة انكماشیة

 انخفاض عرض النقود

 ارتفاع سعر الفائدة

)ارتفاع تكلفة االئتمان(  

حجم االئتمان تقلیص  

 زیادة

 عرض

 السندات

 انخفاض

 الطلب على

 السندات

 ألغراض

 زیادة الطلب

 على األسھم

 ألغراض

 االستثمار

 و المضاربة

 انخفاض عرض

 السندات من قبل

 المستثمرین داخل

 السوق

 زیادة الطلب

 على السندات

 ألغراض

 المضاربة

 انخفاض

 الطلب على

 األسھم ألغراض

 االستثمار

 و المضاربة

 انخفاض أسعار األسھم ارتفاع أسعار األسھم و السندات

 التحكم بحجم السیولة داخل السوق المالیة
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 The Fiscal Policy and Fiscal Marketالسياسة المالية والسوق المالية : ثانياً 

شهد القرن العشرين تغرياً جوهرياً يف طبيعة دور احلكومة يف االقتصاد الوطين، إذا زادت وظائف احلكومة و 

اتسع دورها يف النشاط االقتصادي خصوصا بعد أن حتررت من القيود اليت تفرضها املفاهيم واألسس الكالسيكية 

ي واالجتماعي، ولقد واكبت هذا التوسع يف على تدخلها فيه، واحتلت بذلك موقفا مؤثرا يف التطور االقتصاد

مهام احلكومة زيادة سريعة يف حجم اإلنفاق احلكومي دون أن تواكب هذه الزيادة زيادة مماثلة يف اإليرادات 

العامة، مما ولد عجزا يف موازنتها دفع احلكومات إىل االقرتاض الداخلي واخلارجي لتغطية هذا العجز، وبذلك  

م يرفد احلكومة باملوارد املالية وغالبا ما تفضل احلكومات االقرتاض الداخلي على اإلقراض أخذ االقرتاض العا

اخلارجي  خصوصا يف االقتصاديات املتقدمة اليت متلك أسواقا ماليو متطورة، فاحلكومة تلجأ إىل اقرتاض من األفراد 

ألمر الذي يرتتب عليه وجود عالقة قوية ما بني واملؤسسات املالية واملصرفية والبنك املركزي لتمويل عجز املوازنة، ا

سياسة العجز احلكومي والسوق املالية، وتستمد هذه العالقة قو�ا من خالل ما توفره السوق من مرونة عالية 

لتمويل احتياطات القطاع اخلاص، وعليه فإن السلطة املالية تستطيع التحرك حبرية يف تطبيق سياسة العجز املايل، 

تأثري يف املتغريات االقتصادية الكلية عن طريق االستخدام املالئم لألدوات املالية اليت توفرها السوق ومن مث ال

  .1املالية

ولعل أفضل قناة لتطبيق السياسة املالية الكلية هي األسواق املالية، إذ تستطيع احلكومة أن حتقق أثارا 

ري يف السياسة االتفاقية أويف الضريبية أويف كليهما، مرغوبة أومطلوبة يف حجم النشاط االقتصادي عن طريق التغ

فاملدلوالت السياسية املالية تظهر واضحة من خالل ممارسة احلكومة  دورها يف التأثري عن طريق اإلقراض احلكومي 

من جهة واستعمال احلكومة النقود احلاصلة من فائض الضرائب من جهة أخرى، ففي حالة وجود العجز فإن 

وف تضطر إىل إقراض أموال كافية لتغطية العجز املذكور، إذ تقرتض احلكومة إما من البنك املركزي أو احلكومة س

زمن خالل إصدار / من البنوك التجارية أومن األفراد على النحو الذي سبقت اإلشارة إلية يف مواضع كثرية

قد ساعد يف هذه السياسة واليت تتبع من السندات احلكومية مبختلف أنواعها وطرحها يف السوق املالية للتداول، ول

                                                           
  .50 :ص،2004االقتصاد جامعة بغداد،عفراء هادي سعيد، البنك املركزي واإلقراض احلكومي، أطروحة دكتوراه، كلية اإلدارة و 1

 التحكم بعرض النقود داخل االقتصاد

 التأثیر في حجم النشاط االقتصادي
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لدن معظم االقتصاديات املتقدمة لوجود وتطور سوق األوراق املالية احلكومية، إذ تعد هذه السوق أحد املنافذ 

الرئيسية  لتمويل النفقات احلكومية وال سيما حينما تعجز اإليرادات العامة عن تغطية تلك النفقات، األمر الذي 

  1 .املختلفة اآلجال) السندات احلكومية(كومة إصدار العديد من األوراق املاليةتستطيع معه احل

، )عرض النقود(ترتك سياسة العجز املايل أثار بالغة األمهية يف االقتصاد يف النظامني املايل والنقدي وخباصة

ن االقتصادي ورفع معدالت إذ باتت سياسة العجز من أبرز الوسائل اليت تستخدمها السلطة املالية الستعادة التواز 

النمو االقتصادي، وكذلك أصبحت تستخدم بفعالية عالية يف حل األزمات  واالضطرابات االقتصادية يف 

االقتصاديات املتقدمة، وصار هذا العجز صفة مالزمة لالقتصاديات الرأمسالية، ومتارس هذه السياسة تأثريها يف 

احلكومية أوعن طريق تأثريها يف هيكل أسعار الفائدة، فإصدار  السوق املالية عن طريق زيادة عرض السندات

السندات احلكومية كوسيلة لتمويل  العجز لالكتتاب من خالل السوق املالية سيعكس  يف زيادة عرض السندات 

احلكومية، ومن مث اخنفاض أسعارها والذي بدوره يشكل حافزا للمستثمرين واملضاربني القتنائها، وذلك الن هذا 

النوع من االستثمار يكون أقل كخاطرة يف رأي املستثمر، إذ يطلق عليه يف أحيان كثرية أي على السندات 

Risk Freeاحلكومية سندات معدومة املخاطرة
2.  

اما فيما يتعلق بأتباع سياسة العجز يف السوق من خالل هيكل أسعار الفائدة، فإن استمرار احلكومة بضخ  

السندات احلكومية يف السوق سيعكس على اخنفاض أسعارها،ومبا أن العالقة ما بني سعر  كميات كبرية من

السند وسعر الفائدة عالقة عكسية، فإن هذا سيؤدي إىل ارتفاع الفائدة يف السوق والذي بدوره ميارس تأثريه يف 

ول، وميكن أن ينتقل أثر التغيري جممل عمليات السوق املالية من خال تأثريه يف أسعار األوراق املالية وحجم التدا

هذا إىل كلفة وحجمه االئتمان واالقرتاض املصريف، وكذلك إىل عملية تكييف احملفظة االستثمارية وعملية إعادة 

  .3توزيعها

إما يف حالة وجود فائض يف امليزانية النامجة عن الفائض الضرييب، فإن أثر ذلك يعتمد يف جزء منه على  

الفائض، ومبا أن الضرائب تفوق النفقات فإن حتويل الفائض ينطوي يف العادة على إطفاء كيفية استعمال هذا 

جزء من الدين احلكومي العام من خالل دخول احلكومة كمسرت لسندا�ا يف السوق املالية، ومن املفيد بأن نشري 

واحد وإمنا يف اجتاهني مبعىن أن هناك  الفائض يف امليزانية ال يسري يف اجتاه أيضا إىل العالقة ما بني سياسة العجز أو

عالقة قوية تبادلية بينهما، فالسوق املالية تعمل على تسيري عمل السلطة املالية يف تطبيق سياستها املالية من 

  .اض لتمويل املوازنة احلكوميةخالل ما توفره هذه السوق من إمكانية و سهولة يف عملية اإلقراض واالقرت 

                                                           
  43 :صولية، مصدر سابق،عماد حممد علي العاين، اندماج األسواق املالية الد1

  .387 :صعبد املنعم السيد علي و نزار سعد الدين العيسى، النقود النقود واملصارف واألسواق املالية، مصدر سابق،  2

  .24 :ص2004منري إبراهيم هندي، الفكر احلديث يف االستثمار، الطبعة الثانية، دار املعارف للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، 3
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  ل الثانيفصخالصة ال

إن املتتبع لتطور السياسة النقدية واملالية عرب خمتلف املدارس اإلقتصادية جيد أن السياستني النقدية واملالية شكلت 

أهم السياسات اإلقتصادية املستخدمة يف عالج االختالالت وجسدت هذه السياسات مدرستني كبريتني يف 

ختتلفان من حيث األفكار واملبادئ، متثلت األويل يف املدرسة الكينزية اليت تعطي األمهية الكربي  الفكر اإلقتصادي

للسياسة املالية،حيث مضي كينز يف حتليله إيل أنه الميكن إحداث مستويات أعلي من الطلب الفعال بصورة 

ية التدخل احلكومي يف النشاط ،لذا أكد كينز للمخرج من أزمة الكساد علي أمه)الفروض الكالسيكية(تلقائية 

اإلقتصادي، والثانية هي املدرسة النقدوية اليت تؤمن بأمهية السياسة النقدية يف النشاط اإلقتصادي، وقد ركزوا 

إهتمامهم علي اجلزء من النقود الذي حيتفظ به األفراد واملؤسسات أي األرصدة النقدية، وبالتايل اإلعرتاف بأن 

كامل السيولة،كما وجدوا أن مستويات التوازن خمتلفة،ويتم اإلنتقال من مستوي إيل اخر   الطلب علي النقود أصل

  . حيت الوصول إيل التوازن
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  تمهيد 

شهدت األوضاع االقتصادية واالجتماعية والسياسة يف موريتانيا سواء قبل االستقالل أوبعده جمموعة عوامل 

فقد عاشت موريتانيا فرتة طويلة من الزمن يف تبعية نقدية استمرت  ،ال تساعد على تطور وازدهار النظام املصريف

ومن الطبيعي إن ال  .حىت بداية السبعينات وقد تعززت هذه التبعية بانضمامها إىل االحتاد النقدي لدول غرب إفريقيا

بالتفكري  1972 �اية يتحمس هذا املستعمر إىل تنمية اقتصاد البالد ودفعه إىل األمام وبدأت احلكومة املوريتانية يف

وقد جتسد ذلك من خالل إنشاء بنك مركزي وخلق عملة وطنية بدل الفرنك الغرب  ،يف اخلروج من هذه التبعية

اإلفريقي وقد مرت البنوك التجارية املوريتانية بتطورات وتغريات يف هيكلها ونظامها خالل فرتة قصرية وسنحاول من 

 ،)70-60(األول حندد فيه النظام املصريف املوريتاين يف ظل التبعية  ؛مباحث خالل هذا الفصل أونتعرض إىل ثالثة

واملبحث الثالث املنظومة املصرفية  )  84-73(أما املبحث الثاين فيتناول النظام املصريف املوريتاين خالل فرتة 

  . املوريتانية وبرامج اإلصالح االقتصادي

  72-60النظام المصرفي الموريتاني خالل الفترة  :المبحث األول

عندما أقامت فرنسا نظام مراقبة معمم للصرف طبقا للمراسيم  1939ترجع تسمية منطقة الفرنك إىل 

تقضي بتحرمي القيام بالعمليات التجارية بني فرنسا اليت تضم مستعمرا�ا القدمية  1939أغسطس  28الصادرة يف 

  .واخلارج إال برخصة خاصة

بعد احلصول على االستقالل السياسي يف الستينات من طرف عدد مهم من الدول اإلفريقية اليت كانت 

خاضعة للوصاية الفرنسية تأثر تنظيم املنطقة بعمق فأصبح إجراء بعض اإلصالحات أمرا ضروريا من اجل تفادي 

ف مع الوضعية السياسية والنقدية وكذلك من اجل ضمان التكي ،انفجار املنطقة مثلما وقع ملنطقة االسرتاليني

اجلديدة يف املنطقة وعليه فان موريتانيا اليت تعترب جزءا من منطقة الفرنك الفرنسي كانت هي األخرى معينة �ذه 

اإلصالحات كما كانت عضوا يف االحتاد النقدي لدول غرب إفريقيا ولديها مصارف جتارية يشرتك يف اغلبها الرأس 

   .1الفرنسي املال األجنيب وخاصة

سيتناول هذا املبحث االحتاد النقدي لدول غرب إفريقيا يف املطلب األول على ان نتناول يف املطلب الثاين 

  املصارف الثانوية املتواجدة يف موريتانيا خالل هذه الفرتة

                                                           
 . 19:ص  98/1999رسالة ماجستري التخصص املالية والنقود  1997-72امان امحد ولد امحد تطور النظام املصريف املوريتاين خالل الفرتة  1
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  االتحاد النقدي لدول غرب إفريقيا :المطلب األول

إىل بداية الستينات وذلك بعد حصول العديد من الدول ترجع أصول االحتاد النقدي لدول غرب إفريقيا 

اإلفريقية على االستقالل السياسي حيث بادرت احلكومة الفرنسية بطرح جمموعة من االتفاقيات والتنظيمات لتحدد 

من خالهلا العالقة اجلديدة بينها وبني مستعمرات األمس وذلك من اجل تفادي انفجار املنطقة مثلما وقع ملنطقة 

  .1سرتليين وذلك من اجل ضمان التكيف مع الوضعية السياسية والنقدية اجلديدة يف املنطقةاإل

من بني هذه التنظيمات االحتاد النقدي لدول إفريقيا الغربية والذي جاء بعد مشاورات بني الدول السبعة 

عقد بتاريخ  األعضاء وفرنسا ومن أهم االجتماعات اليت مهدت لظهور هذا االحتاد مؤمتر باريس الذي

  .أي بعد سنة من حصول موريتانيا على استقالهلا 17/05/1961

  اإلطار المؤسسي لالتحاد :أوال

مت تغيري اسم مؤسسة اإلصدار إلفريقيا الغربية الفرنسية وتوغو ليصبح البنك املركزي إلفريقيا  1959يف عام 

مبوجب معاهدة أبرمت بني جمموعة من الدول  1962الغربية ومل ينشا االحتاد النقدي لدول إفريقيا الغربية إال يف عام 

كة وإنشاء بنك مركزي مشرتك باشر مهامه طبقا وقد نصت هذه االتفاقية على إصدار عملة مشرت  ،اإلفريقية وفرنسا

حيث أضيفت تعديالت جديدة عليها و ظلت عضوية  1974ومل جير أي تغيري على نظامه إال يف  1962التفاقية 

،السينغال، و بنني، ساحل العاج، النيجر: املصرف يف تلك الفرتة تتناقص تدرجييا حىت وصلت إىل ستة أعضاءهم 

  .، وفولتاالعلياتوغو

برم البنك املركزي إلفريقيا الغربية اتفاقا مع فرنسا واحتفظ باحتياطاته يف حساب عمليات مودع لدى ألقد 

اخلزينة الفرنسية وتولت فرنسا ضمان التحويل الغري مقيد للفرنك الغرب إفريقي إىل الفرنك الفرنسي كما احتفظ 

العمليات الفردية باألصول األجنبية لكل عضو املصرف حبسابات منفصلة لكل عضو لديه وتوىل إدارة حسابات 

  .وكان املقر الرئيسي املصرف يف باريس وله فروع وكاالت يف بقية البلدان األعضاء ،لكل بلد عضو

                                                           
 .78 :ص 2004-2003موسي ولد الشيخ البنوك التجارية ودورها يف التنمية االقتصادية دراسة حالة موريتانيا رسالة ماجستري  1
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يرتبع على قمة التنظيم اإلداري جملس الوزراء لكن اإلدارة الشاملة للمصرف أوكلت إىل جملس املديرين الذي 

عن كل بلد عضو باإلضافة إىل ممثل عن فرنسا يتساوى من حيث القوة القانونية مع  يتكون من اثنني من املديرين

بقية أعضاء ا�لس من البلدان األخرى اما اإلدارة اليومية للمصرف فكان ميارسها مدير عام فرنسي اجلنسية يعينه 

القرارات االنتمائية والنقدية اليت ا�لس وتدار الفروع من طرف مديرين وطنيني كما تتوىل جلنة النقد احمللية تنفيذ 

يتخذها ا�لس املركزي للمديرين وتتكون  هذه اللجنة من مخسة أعضاء تعينهم احلكومة الوطنية وتشمل هذه اللجنة 

املديرين الوطنيني وثالثة أعضاء معينني من طرف احلكومة وتتوىل حتديد سقوف إعادة اخلصم للمصاريف واملشاريع 

   .جع بناءا على طلب اللجان النقد الوطنية من قبل جملس اإلدارةاليت ميكن أن ترا

  اإلطار االقتصادي :ثانيا

إن البلدان اليت كانت تشكل االحتاد النقدي لدول غرب إفريقيا تتميز بكو�ا دوال متخلفة تسودها الزراعة        

وساهم هذا القطاع يف خلق فرص عمل  %40فقد وصل نصيب الزراعة من الناتج احمللى اإلمجايل إىل أكثر من 

حملية كما ساهم نوعا ما يف زيادة الصادرات لبعض بلدان االحتاد أما نسبة االدخار إىل الناتج احمللي يف هذه البلدان 

  .   %17-16يف حني كانت  نسبة االستثمار إىل هذا الناتج ترتاوح بني   %15فقد بلغت حوايل 

منطقة الفرنك الفرنسي فقد متيزت نظمها بالليربالية يف جتار�ا ومدفوعا�ا حيث   ونتيجة النتماء األعضاء إىل  

يف فرتة االحتاد مث إن فرنسا استحوذت    %40كانت نسبة جتار�ا اخلارجية إىل الناتج احمللى اإلمجايل تصل إىل 

  .1  % 5 على أكثر من ثلث هذه التجارة يف حني إن التجارة البينية لدول االحتاد مل تصل إىل

مليون من الفرنكات  10.2قدرت امليزة اليت جنتها بلدان االحتاد من الرتتيبات التفضيلية ب  1963يف سنة 

   .من صادرا�ا %10الغرب افريقية وهو ما يعادل 

كما أن التبادل املايل بني دول االحتاد كان ضئيال نتيجة لعدم توفر تدفقات مالية ميكن أن تعزز هذا التبادل 

فربزت  لدخول وضعف مستوى املعيشة احمللى،ومل يكن االدخار احمللي بالنسبة لكل بلد ذا أمهية تذكر بسبب تدين ا

احلاجة املاسة إىل توفري التمويل الالزم لعملية التنمية وهذه الوضعية تعكس جبالء حقيقية اهليكل املايل لالحتاد 

حتاد تتخذ مكانتها الرئيسية من فرنسا وتدار عن طريق تلك خاصة أن املؤسسات املالية واملصرفية يف بلدان اال

املكاتب األصلية ويضاف إىل ذلك أن حركة األموال يف االحتاد تتم يف غالب األحيان عرب فرنسا بل أكثر من ذلك 

  . تتم املبادالت بني فرعي املصرف الواحد يف بلدين خمتلفني من االحتاد عرب املركز األم يف فرنسا

                                                           
 .20 :د مرجع سابق صأمان امحد ولد امح 1



 الفصل

:الثالث

........................................................

 الموريتاني المصرفي النظام تطور ..

 

110 
 

نه إبان إنشاء االحتاد كانت البلدان األعضاء يف مرحلة خمتلفة من استعمال النقود وعلى نفس لذلك فا

املستوى من التطور املايل واالقتصادي وعلية فان املهمة األساسية اليت تواجه السلطات النقدية هي تدعيم املدخرات 

القتصاد من اجل تسهيل التبادل التجاري و املالية اخلاصة مبوارد من البنك املركزي لالحتاد لتلبية متطلبات ا

  .احتياجات التنمية

أما خبصوص التكامل االقتصادي بني دول االحتاد فلم يتناوله التشريع الذي خيضع له االحتاد ولذلك فلم 

يف  تنجح عملية التبادل وحركة عوامل اإلنتاج بسبب القيود احمللية إال انه من الناحية النظرية يوجد نوع من احلرية

حركة العمال ورأس املال فيما بني البلدان لكن هذه البلدان كانت تعاين من نقص كبري يف مدخرا�ا وحباجة إىل 

  .استقطاب املزيد من رأس املال لتمويل التنمية احمللية وعليه فان حركة رؤوس األموال والعمال مل تزدهر يف تلك الفرتة

  اإلطار العملي لالتحاد   : ثالثا

إن تشابه اهلياكل االقتصادية يف بلدان االحتاد وختلف هذه اهلياكل عمال على أن تبقي مهام السلطات 

النقدية حمدودة على جمرد تنظيم السيولة يف تلك البلدان ومل تتطرق تشريعات البنك املركزي لالحتاد ألية آليات أو 

وال حىت مليزان املدفوعات وركزت هذه التشريعات من  سبل تتعلق باالستقرار النقدي أواألسعار أوالتنمية الفعالة 

املصرف أن يتبع تدابري تصحيحية عندما �بط نسبة األصول الثابتة  األجنبية إىل خصومة لدى الطلب إىل اقل من 

ئم من عشرين يف املائة لثالثني يوما على التوايل ومن هنا حاول البنك املركزي لالحتاد أن يركز على توفري العرض املال

السيولة يف االقتصاد بل كان يعترب نفسه املصدر الرئيسي للموارد التكميلية اليت تدعم موارد املصارف األخرى هذه 

املصارف اليت تتوىل عملية نقل تلك املوارد إىل امليدان االقتصادي ولقد كان البنك املركزي يقوم �ذه العملية على 

ر حمليا من خالل عملية الوساطة املالية لن يكون كافيا لتلبية الطلب على افرتاض أن حجم املوارد املمكن أن يتوف

االئتمان ولذلك قام بدور املمول املشارك بدل قيامه بدور املقرض على غرار ما تفعله املصارف املركزية عادة وكان 

السقوف اليت جيري املصرف يقوم �ذا النمط من التمويل ومن خالل سياسته املتعلقة بسقوط إعادة اخلصم هذه 

تثبيتها منفصلة بالنسبة لكل دولة على حدة مث لكل مصرف ولكل مشروع كبري على صعيد البلد الواحد كما جرى 

وتلك املتوسطة األجل وقد قام املصرف بتوفري ) ستة أشهر عادة(تثبيت سقوف منفصلة لالنتمانات قصرية األجل 

سة فعالة متعلقة بأسعار فائدة منخفضة وثابتة  ظلت هذه األسعار هذه املوال بأسعار منخفضة عن طريق إتباع سيا

  . دون تغيري
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إىل جانب سياسة إعادة اخلصم اليت كان ينتهجها البنك املركزي لدول االحتاد توجد أسعار الفائدة املنخفضة 

انت أسعار االقرتاض يف املائة كما ك 3.5واملستقرة ولقد ظلت أسعار إعادة اخلصم ثابتة طيلة الفرتة ومل تتجاوز 

يف املائة إال أن  4.5يف املائة وكان أقصى سعر للودائع االدخارية هو  5.25و  4لالئتمانات الفصيلة ترتاوح ما بني 

  .  1هذه السياسة ال توفر سوى حوافز قليلة لالستثمار

حيث كونه مموال ومل تكن هذه السياسة يف املراحل األوىل سوي استقرار منطقي لدور البنك  املركزي من 

مشارك ومل يكن اهلدف الذي توخاه واضعوا هذه السياسة هو تنشيط الطلب على االئتمان ولكن تدعيم وتكميل 

العرض النقدي هلذه البلدان ولقد اثبت العمل بنظام أسعار الفائدة املنخفضة واليت تنطوي بدورها على أسعار فعلية 

استقطاب املدخرات ولذلك كان من األجدر العمل بأسعارها فائدة سلبية وهو ما من شانه أن حيول دون تشجيع 

أعلى من اجل حتفيز االدخار الوطين إال انه يف واقع األمر بالنسبة لبلدان االحتاد مل تؤد اعتبارات التنمية إىل اعتماد  

مالية جلأ إىل  سياسة تأخذ بسعر فائدة عال وعندما توفرت لبعض بلدان االحتاد بصفة منفردة فوائض وادخارات

استثمارها خارج االحتاد وذلك أل�ا جتد أسعار فائدة اعلي من األسعار املطبقة داخل االحتاد وذلك أل�ا جتد 

أسعار فائدة أعلى من األسعار املطبقة داخل االحتاد ولذلك شهد هذا األخري تدفقا رأمساليا إىل اخلارج غري مرغوب 

ضخم وأصبحت معدالت الفائدة أسعار سلبية فاستدعى ذلك إجراء إصالح فيه ورافق ذلك تسارع يف معدالت الت

  .1975ياسات املصرف وهو ما وقع يف لس

إن اإلصالح الذي شهدته هياكل ونظم االحتاد النقدي لدول إفريقيا العربية يتمثل يف جمموعة من اإلجراءات 

  : أمهها

تزويد البنك املركزي مبجموعة من أدوات تنفيذ السياسات متكنه من زيادة كفاءة ومرونة سياسته النقدية كما  - 1

     .        أنشئ بنك غرب إفريقي خاص بالتنمية

وضع إجراءات جديدة للرقابة على التوسع يف االئتمان حتاول املوافقة بني أسعار الفائدة واألسواق الدولية  -2 

  .    ق نقدية بني مصارف االحتادوخلق سو 

  .إضفاء طابع الالمركزية على عملية صنع القرار - 3

  . مشول سوق االئتمان للقطاعني العام واخلاص - 4

                                                           
 .26 :ص ،امان امحد ولد امحد مرجع سابق 1
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تعزيز استخدام رأس املال داخل اإلقليم مما ترتب عنه عدة عناصر منها إتباع سياسة أسعار فائدة أكثر تكيفا  -5

  . % 8املبدئية ألسعار إعادة اخلصم حىت وصل إىل مع األسواق الدولية مث الزيادة 

  72- 60المصارف المتواجدة في موريتانيا خالل الفترة : المطلب الثاني

قبل احلديث عن البنوك التجارية اليت كانت موجودة خالل فرتة االحتاد ال بأس ان نتعرف على البنك  

املركزي إلفريقيا الغربية بوصفه هو الذي يتوىل وضع السياسة النقدية واإلشراف على تنفيذها والرقابة يف الدول 

  .  1األعضاء

   b.c.o.aالبنك المركزي إلفريقيا : أوال

ولكنه مل ميارس نشاطه بشكل فعلي إال بعد قيام االحتاد  1959تفاق على تأسيس هذا البنك سنة لقد مت اال

النقدي لدول إفريقيا الغربية حيث كان إنشاء النب املركزي هلذا االحتاد أول خطوات تنفيذ اتفاقية االحتاد بينما يقع 

لنيجر موريتانيا السينغال ا: مقره الرئيسي يف باريس بفرنسا و حيكمه نظامه األساسي الذي يضم سبعة دول هي

  .التوغو ساحل العاج داهومن وفواتا العليا

مليار فرنك من الفرنكات اإلفريقية اليت هي العملة الوحيدة  2.8إن رأس مال املصرف الذي وصل إىل 

  .العاملة يف االحتاد يوزع حسب املشاركني يف هذا االحتاد

بلد وتتمتع فرنسا بصوت مرجع كما أن أعلى هيئة يف املصرف هو جملس إدارته والذي يضم ممثلني عن كل 

وهي اليت تضمن حرية حتويل الفرنك الغرب إفريقي إىل الفرنك الفرنسي يف مقابل تدخال�ا يف القرارات املتخذة من 

    .طرف املصرف ويتم انتخاب رئيس هذا ا�لس من بني أعضاءه ملدة  سنتني ويسري املصرف من طرف مدير عام

تسيري الشؤون اخلاصة بكل فرع حملى بالتعاون مع مسؤويل جلان النقد الوطنية، اليت  ويتوىل مدراء الفروع احمللية

تتكون من مخسة أعضاء معروفني من ذوي اخلربات والكفاءات يف عامل النقد واملال، وجتتمع هذه اللجان يف مقر 

   .الفرع احمللي، ويتخذ أعضاؤها القرارات اخلاصة باملسائل السياسية النقدية لكل بلد

إن ضمان فرنسا لقابلية التحويل الكلية،للمعروض النقدي داخل االحتاد يتم من الناحية التقنية من خالل 

حساب جار خاص،يسمى حساب العمليات مفتوح باسم البنك املركزي لدول إفريقيا الغربية، وطبقا للمعاهدة 

                                                           
  79 :ص ،موسى ولد الشيخ مرجع سابق 1
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بة إىل اخلزينة الفرنسية مقابل ضمان هذه فان االحتاد يلتزم بدفع وتسليم كافة أرصدة االحتاد من العمالت الصع

  . األخرية للبنك املركزي لالحتاد ما حيتاجه من الفرنك الفرنسي

إن هذه اآللية اليت تسمح بتجميع احتياطيات سبع دول يف مكان واحد ختلق كذلك أمام الدول اليت تعاين 

  .فة مؤقتةمن العجز إمكانية االستفادة  من فوائض دول أخرى يف االحتاد ولو بص

خبصوص تداول الفرنك الغرب إفريقي داخل االحتاد فان الفروع الوطنية تصدر نقدها مع وضع عالمة مميزة 

للبلد، وهو حرف أجبدي التيين للتعريف بعملة ذلك البلد فمثال تتميز الفرنكات الغرب افريقية اخلاصة مبوريتانيا 

   .Fباحلرف 

ء فتتحدد من خالل إمكانيات التمويل اليت يوفرها املصرف أما خبصوص عالقة املصرف بالدول األعضا

  .1للدول والتوجيهات اليت يقدمها يف إطار السياسة النقدية والقرضية

إن إمكانيات استدانة اخلزينة للبنك املركزي حمدودة حيث انه يف الواقع ال ميكن للحساب اجلاري للخزينة 

مكررة من النظام األساسي، واليت يقر بعض بنودها بإمكانية  15دة أن يظهر مدينا إال يف حدود ما تنص عليه املا

يف  10يوم على أكثر تقدير وأن ال تتجاوز قيمة التمويل  240حصول احد البلدان على قرض بدون رصيد ملدة 

ة البلد و  املائة من اإليرادات املالية للدولة املعنية للسنة الفارطة، كما ميكن متديد املدة بعد طلب موجه من حكوم

  .يف املائة 15كذلك ميكن زيادة نسبة التمويل حىت 

فيما يتعلق بالسياسة القرضية فان اآلليات التقليدية للرقابة الكمية للبنك املركزي لالحتاد، مل تلق تطبيقا 

يف املائة ومل يوجد من الناحية العملية تطبيق  3.5ومل يتجاوز  1965جديا حيث ظل معدل إعادة اخلصم ثابتا منذ 

فعلى آللية السوق املفتوحة وال ملعدالت االحتياط اإلجباري بل مل تكن تستعمل إال يف حاالت استثنائية يف حني  

كانت آليات الرقابة النوعية أكثر انسجاما مع اقتصاديات دول االحتاد وبذلك كانت أكثر حظا يف التطبيق من 

  .لكميةاآلليات ا

ومن الناحية الفنية فان إعادة التمويل تتم بواسطة إعادة خصم األوراق ومراقبة  القروض اليت يتم حتديد 

سقوفها دوريا، حيث تتوىل اللجنة الوطنية للنقد حتديد احتياجات االقتصاد املالية يف األجل القصري عن طريق 

  .     تقييم الطلبات املقدمة من طرف كل مصرف

                                                           
  . 24 :ص 86حممد ولد ملرابط السياسية النقدية للجمهورية اإلسالمية املوريتانية رسالة ليسانس جامعة انواكشوط  1
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  1972-60لمصارف الثانوية المتواجدة في موريتانيا خالل فترة ا :ثانيا

  بعد االستقالل السياسي كانت توجد يف موريتانيا ثالثة مصارف ختضع كلها للقوانني اليت تنظم العمل 

 املنظم للمهنة املصرفية واملهن املرتبطة �ا 1965ماي  15الصادر بتاريخ  65/019املصريف يف االحتاد وهو القانون 

  .وخاصة القروض

وينص هذا القانون على ان رأس مال املصارف جيب ان ال يقل عن مخسني مليون فرنك غرب إفريقي على 

يف املائة بالنسبة ملصارف التنمية أما خبصوص  12يف املائة بالنسبة للمصارف التجارية و 8أن متثل نسبة اخلطر 

يف املائة وهي متثل النسبة ينب جمموع  75قواعد السيولة فان املصارف مطالبة باحملافظ على نسبة سيولة ال تقل عن 

  .املوجودات السائلة واملتداولة من جهة وجمموع القروض ذات األجل القصري من جهة أخرى

  .تانيا من ثالثة مصارف اثنني منها جتارية وأخرى للتنميةيتكون النظام آنذاك يف موري

    B.M.Dالبنك الموريتاني -1

يعترب هذا املصرف من الناحية القانونية مؤسسة ذات رأس مال خمتلط وذات منفعة عامة مت إنشاؤها يف     

من اجل تصفية الصندوق املركزي للقرض ملوريتانيا واملكتب العمومي للمساكن وكان عليه إن  1961يناير 16

  .يتوىل نشاط هاتني املؤسستني باإلضافة إىل القيام بدوره كمصرف للتنمية

 200لقد استفاد من صالحيات مهمة وواسعة عادة ما ختصص ملثل هذه املصارف ووصل رأس ماله إىل   

يف املائة يف حني ميتلك الصندوق املركزي  58فريقي �يمن احلكومة املوريتانية على نسبة مليون فرنك غرب إ

يف املائة فهو مسامهة البنك املركزي لدول  8يف املائة والباقي  34للتعاون االقتصادي وهو مؤسسة فرنسية على 

تلك أكثر من نصف رأس املال وهي غرب إفريقيا وواضح من خالل توزيع نسب رأس املال إن احلكومة املوريتانية مت

ولقد أسندت إىل هذه . املؤسسة الوحيدة اليت كانت موريتانيا جتتمع فيها بنسبة مشاركة معتربة يف هذه الفرتة

املؤسسة مهمة متويل كافة عمليات التنمية لكن الواقع شهد غري ذلك حيث ركز املصرف من خالل قروضه على 

ت القصرية األجل على أغلبية القروض فوصلت القروض املقدمة إىل التجارة متويل التجارة واستحوذت التمويال

مليون فرنك إفريقي يف نفس السنة  22مليون يف حني مل تتجاوز القروض املقدمة إىل الزراعة  350أكثر من 

1966.  
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ىل بعض وقد قدم متويالت إىل شركة تستثمر يف املنتوجات املصدرة مثل شركة صناعة اجللود يف كيهدي وإ

القطاعات األخرى كقطاع العقارات الذي استفاد من اغلب القروض ذات األجل املتوسط وليس هلذه املؤسسة 

  . إال وكالة واحدة العاصمة

القاهرة –معبد البحوث والدراسات  - ماجستري–حممد ولد موالي امحد التمويل اخلارجي للتنمية يف موريتانيا 

  .54ص1994

  الشركة الموريتانية للبنك  -2

، 1967إن الشركة املوريتانية للبنك هي مؤسسة للقرض اخلاص ختضع للقانون املوريتاين ومل تنشا اال يف سنة        

ومثل ما وقع يف بعض الدول الناطقة بالفرنسية فان املعهد الفرنسي الذي  يتبع له هذا املصرف مسح لبعض 

املصرف على إن تكون املسامهات حمدودة وعليه فقد متت   سامهة يف رأس مالاألجانب وكذلك احلكومات بامل

  : إعادة تشكيل رأس مال الشركة على التايل

   %65الشركة العامة الفرنسية متتلك  - 

  % 10احلكومة املوريتانية متلك - 

كان رأس مال الشركة ) 40(منها مؤسسات اسبانية وسويسرية %  35بعض املؤسسات البنكية األوربية متتلك -

مليون فرنك  150يف البداية مخسون مليون فرنك غرب إفريقي ونتيجة لتوسعه يف ميدان اإلقراض زاد رأس ماله إىل 

ولقد مول هذا املصرف التجارية اخلارجية وقطاعات االستهالك واالستخراج من خالل . 1971غرب إفريقي سنة 

والشركة الوطنية للصناعية واملناجم "  SONIMEX نية لإليراد والتصدير القروض املقدمة لكل من الشركة املوريتا

ما قيمته مخس  1968و1967ولقد وصل جمموع القروض املقدمة من طرف الشركة املوريتانية للبنك خالل سنيت 

وقد وصلت عدد وكاالت هذه الشركة وكالتني أحدامها يف العاصمة نواكشوط .مليارات فرنك غرب إفريقي

  .رى يف انواذينو العاصمة  االقتصاديةواألخ

  

  

    B.i.a.oالبنك الدولي إلفريقيا الغربية  3
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يعترب البنك الدويل ألفريقيا الغربية أقدم مؤسسة مصرفية يف إفريقيا الفرنكوفونية حيث يرجع تاريخ إنشاءه 

  .1 1901حينها كان يستفيد من االمتياز كمصرف لإلصدار مث حتول إىل بنك إفريقيا الغربية يف سنة  1853إىل 

 60تنازل عن احتكار اإلصدار ملصاحل البنك املركزي لدول إفريقيا الغربية وقد وصل رأمساله  1955ويف سنة 

من رأمساله واملعهد األمريكي الذي   %51لك مليون  فرنك فرنسي موزعة بني الشركة املالية لفرنسا وإفريقيا اليت متت

أكثر من  1963ويعترب هذا املصرف من أهم املؤسسات املالية الفرنسية حيث كان ميتلك يف سنة  % 49ميتلك 

  .من نشاطه ىف إفريقيا % 75فرعا منتشرا يف خمتلف أقطار إفريقيا الناطقة بالفرنسية ويوجد أكثر من  45

وال يهتم هذا املصرف بالتمويل الطويل األجل وال يقدم القروض املتوسطة إال يف حاالت نادرة وهو بذلك 

 1957يوجه معظم نشاطه لتمويل االستثمار قصري األجل أما فيما خيص فرعه املوجود يف موريتانيا فقد فتح سنة 

  .املسامهني يف املصرف األصلي مليون فرنك غرب إفريقي مدفوع من طرف 150قدره  150برأس مال قدره 

وبعد إنشاء االحتاد النقدي لدول إفريقيا وإنشاء البنك املركزي إلفريقيا الغربية متت إعادة تشكيل رأس مال 

  :فرع هذا املصرف املوجود مبوريتانيا وأصبحت كما يلي

   .البنك الدويل إلفريقيا الغربية 75%

   .البنك املركزي لدول إفريقيا الغربية 20%

   .الدول املوريتانية 5%

  .ويالحظ ضعف مسامهة موريتانيا يف هذا املصرف 

لقد قدم متويالت معتربة لقطاع اخلدمات لكنه مل يهتم بالقطاعات احليوية للتنمية ومبا انه أقدم مؤسسة 

مليار  3.2مصرفية يف البالد فلقد استحوذ على اغلب اجلمهور املصريف فتطورت ودائعه حىت وصلت إىل أكثر من 

ومبا أن احلديث كان عن املصارف املوجودة يف موريتانيا يف فرتة االنتماء ملنطقة  1966فرنك غرب إفريقي سنة 

الفرنك الغرب إفريقي فانه ال باس من إعطاء عرض عن مسامهة هذه املصارف يف التنمية من خالل تقدمي 

  القروض اليت منحتها املصارف يف هذه الفرتة 

  .بني القروض الىت منحتها املصارف املوريتانية يف عهد التبعيةي 1اجلدول رقم 

                                                           
  .436:ص ،ذكره العربية مصدر سبق  -ركز دراسات الوحدةمصندوق النقد العريب  1

Giordano dell –amore  les sysemes bancaire des pays d'afrique op-cip 192 
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  اف  . غ. ماليني الفرنكات                                                             1972-65يف فرتة 

  الفترة       

  نوع القرض
1965  1967  1969  1970  1971  1972  

  المجموع

  5815  1769  1409  1008  886  555  188  قروض ق األجل 

  731  133  154  168  90  108  78  قروض م طويلة األجل

  6546  1902  1563  1176  976  663  266  ا�موع

  .65/66/67/69/70/71/72تقارير سنوية للبنك املركزي إلفريقيا الغربية لسنوات :املصدر 

فان ظهور العمل املصريف يف موريتانيا تزامن مع االستقالل السياسي وهذا ما يفسر قلة عدد    عموما

  .املصارف وضعف انتشارها وتدين دورها االقتصادي

لقد ظلت املصارف يف الذاكرة العامة ال متثل إال دورا للقروض والتسليف وال يلزم املستفيد من هذه    

يفي بتعهداته اجتاهها هذا رغم اإلصالحات الكثرية اليت شهدها القطاع وهو ما  الدور إن مل يرجع قروضه وان مل

تسبب يف عدم تطور العمل املصريف بل أدى إىل تفاقم أزمة املصارف والديون املتعثرة واليت نتج عنها   إفالس و 

  .تصفية بعض وحدات النظام

بها مؤسسات أجنبية أو ذات رأس مال ومل يتجاوز عدد املصارف يف بداية السبعينات الثالث وهي اغل

خمتلط مل تلعب دورا كبري بل ذهبت أغلبية مواردها إىل قطاع اخلدمات الذي هو قطاع غري منتج وخاصة قطاع 

  .التجارة اخلارجية الذي استحوذ على أكثر من مخسني يف املائة من قروض املصارف

فرنك الغرب إفريقي وأنشئت العملة  الوطنية و استمر احلال على ما هو عليه حىت مت اخلروج من منطقة ال

اللذان سنتحدث عنهما عند احلديث عن خروج موريتانيا من التبعية  1973البنك املركزي املوريتاين يف سنة  

  . النقدية لفرنسا يف املبحث القادم
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  1973 النظام المصرفي الموريتاني في ظل مرحلة االستقالل النقدي :المبحث الثاني

لقد رأت موريتانيا انه من اجل اكتمال االستقالل السياسي جيب ان يتحقق االستقالل االقتصادي واملايل 

وقد واجهت هذه الرغبة  عقبات من أمهها الرفض الفرنسي خبصوص  فتح حساب لتسديد التزاما�ا من العملة 

 1973عن هذا القرار وقد شهدت سنة الصعبة وكذلك الضغوط املالية والسياسية اليت واجهتها من اجل الرتاجع 

أحداث فاصلة يف  النظام االقتصادي املوريتاين وذلك من خالل إعادة النظر الشامل يف االتفاقيات املربمة بني 

موريتانيا واالحتاد النقدي لدول غرب إفريقيا وبالتايل فقد مضت احلكومة املوريتانية قدما يف تنفيذ هذا القرار وقد 

املساعدات العربية وخاصة فيما يتعلق بإنشاء العملة وضمانا�ا وتكوين بنك مركزي وتدريب أطره ا�الت عليها 

  .وقد متيزت هذه الفرتة بإنشاء العملة الوطنية وتأسيس البنك املركزي املوريتاين

ب القانون مت استبدال البنك املركزي لدول غرب إفريقيا بالبنك املركزي املوريتاين مبوج 1973يف بداية يونيو 

" االرقية املوريتانية" كما حدد أيضا صالحيته بإصدار العملة احمللية   1973ماي30الصادر بتاريخ  188/73رقم 

  . وسياسة االقرتاض والرقابة املصرفية والعالقات املالية مع العامل اخلارجي

ك املركزي والعملة سنقسم هذا املبحث إىل ثالث مطالب األول يتناول السيادة النقدية من خالل البن

الوطنية والثاين يتناول املصارف الثانوية املتواجدة خالل الفرتة أما الثالث فقد خصصته لدور املصارف املوريتانية يف 

  .التنمية

  السيادة النقدية من خالل البنك المركزي والعملة الوطنية  :المطلب األول

واجهت عدة عقبات من أمهها الرفض الفرنسي  إن موريتانيا عندما شرعت يف جتسيد استقالهلا النقدي

خبصوص طلب فتح حساب لتسديد التزاما�ا من العملة الصعبة وكانت الضغوط  املالية والسياسية اليت واجهتها 

من اجل الرتاجع عن هذه القرار كبرية إال إن احلكومة املوريتانية صممت على املضي قدما يف تنفيذ هذا القرار و 

يها املساعدات العربية السخية وخاصة فيما يتعلق بإنشاء العملة وضمانتها وتكوين بنك مركزي و لقد ا�الت عل

  . تدريب أطره و لقد كانت من أهم عناصر السيادة إنشاء عملة ووطنية مث تأسيس البنك املركزي املوريتاين

  إنشاء البنك المركزي الموريتاني: أوال

املركزي املوريتاين ينبغي التذكري بنشأة ووظائف ومهام البنوك املركزية قبل الدخول يف تفاصيل نشأة البنك 

  :بصفة عامة واليت تتمثل أساسا يف
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  )لمحة تاريخية(نشأة البنوك المركزية  -1

لقد جاءت نشأة البنوك املركزية متأخرة بعض الشيء عن نشأة البنوك التجارية اليت ظهرت يف الدول 

ع   عشر ففي بادئ األمر كانت البنوك التجارية تقوم بإصدار النقود وتقبل الودائع و األوروبية قبل القرون الساب

تقدم القروض ويف ضوء بساطة وتواضع النشاط  االقتصادي واملايل يف تلك الفرتة مل تكن هناك حاجة لوجود 

  .1هيئة إشرافية تتوىل رسم سياسة عامة أوتضع القواعد التنظيمية

وتوسعها يف إصدار النقود أدي إىل حدوث أزمات مالية انعكست سلبا على  وإفراط بعض هذه البنوك

االقتصاد األمر الذي استدعى وجود مؤسسة تعىن بتنظيم النشاط املصريف وتنظيم عملية اصدرا النقود للتحكم 

  .بعرض النقد وقد أوكلت هذه املهمة يف بادئ األمر إىل احد البنوك القائمة

ادي وتزايد احتياجات احلكومات التمويل وتزايد حركة السلع واألموال عرب احلدود مع تزايد النشاط االقتص

الدولية وتعقد املعامالت املصرفية ظهرت احلاجة إىل وجود هيئة من خارج البنوك تتوىل عملية اإلشراف على عمل 

البنوك املركزية ومن هنا  تلك البنوك وتنظيم العمل املصريف باإلضافة إىل تنظيم عملية إصدار النقد فكانت نشأة

وبعد . فان إنشاء البنوك املركزية إمنا جاء لتحقيق هدف أساسي وهو التحكم يف عرض النقود وتنظيم إصدارها 

احلرب العاملية الثانية ونظرا لضخامة حجم رؤوس األموال الالزمة إلعادة بناء  االقتصاديات املدمرة تطورت 

ور بسيط يتمثل كما اسلنا يف عملية إصدار النقود وتنظيم إعمال البنوك أهداف ومهام البنوك املركزية من د

التجارية إىل دور تنموي دعمته األدبيات االقتصادية آنذاك وخاصة تلك الصادرة عن املؤسسات الدولية كالبنك و 

  .الصندوق الدوليني

الدولة يف النشاط االقتصادي  فمنذ انتماء احلرب العاملية الثانية وحىت اواخر السبعينات راجت فكرة تدخل

وهيمنت على معظم الدول فكرة التخطيط االقتصادي لتحقيق التنمية وقد فرض هذا الواقع وخصوصا يف الدول 

النامية على البنوك املركزية إن تتجاوز يف سياستها النقدية هدف االستقرار النقدي إىل هدف املسامهة يف دعم 

من الطبيعي إن تتوسع البنوك املركزية يف متويل عجز املوازنات العامة  النمو االقتصادي ولتحقيق ذلك كان

تلجا إىل التأثري على السياسات االئتمانية  للبنوك من خالل اإلجراءات االنتقالية لتوجيه  ملللحكومات وإن

  .زراعةاالئتمان حنو القطاعات اليت ترغب الدولة بتنميتها و خاصة قطاعات اإلنتاج السلعي كالصناعة وال

                                                           
    .50 :مرجع سابق ص ،كو السيد متويل عبد القادر اقتصاديات النقود والبن 1
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 ىة  العملية خطا هذا النهج حيث أدوبعد السري يف هذه االجتاه ألكثر من ثالثة عقود أثبتت التجرب

ومن والذي أدى بدوره إىل تزايد ظروف عدم اليقني  ،التوسع النقدي املبالغ فيه أدى إىل ارتفاع معدالت التضخم

مث اإلضرار بالنمو االقتصادي ومن ناحية ثانية أدت اإلجراءات االنتقائية  السياسة النقدية إىل إساءة استخدام 

إن هذا :وخالصة القول. املوارد وإضعاف اإلنتاجية األمر الذي انعكس سليبا على معدالت النمو االقتصادي 

ينما ساهم يف زيادة معدالت التضخم وقاد يف �اية النهج فشل يف حتقيق هدف زيادة معدل النمو االقتصادي ب

املطاف إىل أزمات مالية عميقة يف كثري من دول العامل النامية  وقد أملى ذلك تغريا ملحوظا يف دور البنوك املركزية 

منذ أوائل الثمانيات حيث أصبح دور البنك املركزي  يتمركز من جديد حول إرساء سياسة نقدية سليمة ذات 

  .  ة عالية يف حتقيق االستقرار النقدي بالدرجة األوىلفاعلي

وضمن هذا اإلطار انصرفت البنوك املركزية يف بعض الدول املتقدمة اليت فصلت وظيفة اإلشراف والتنظيم 

عن بنوكها املركزية إىل الرتكيز على استهداف معدل التضخم كهدف رئيسي لسياستها النقدية وذلك يف ضوء و 

أس مال يف العامل أما البنوك املركزية اليت تتوىل مهام التنظيم والرقابة على البنوك فتعترب مسؤولة عن حترير أسواق ر 

توفري البيئة املصرفية املناسبة وعن ضمان سالمة األوضاع املصرفية إىل جانب رسم وتنفيذ السياسة النقدية و 

قدي ونقصد هنا االستقرار الداخلي استقرار بالنتيجة فقد أصبحت السياسة النقدية تركز على االستقرار الن

املستوى العام لألسعار واالستقرار اخلارجي استقرار سعر الصرف هذا فضال عن توفري املتطلبات التمويلية للنشاط 

  . االقتصادي وهو يرتبط بسعر الفائدة

  وظائف البنك المركزي  2

 باإلضافة إىل الوظائف الثانوية األخرى وهذه الوظائف هي يقوم البنك املركزي بثالث وظائف أساسية

 البنك المركزي هو بنك اإلصدار  -

تعين هذه الوظيفة إعطاء البنك املركزي وحده دون غريه من عناصر النظام البنكي حق أو امتياز إصدار 

ومضمون هذه الوظيفة قيام البنك املركزي بتحويل األصول احلقيقية أوحىت  البنكنوت أوالنقود القانونية، أوراق

النقدية اليت تؤول إىل وحدات نقود تقابل هذه األصول، وحيصل البنك املركزي على هذه األصول كحق له على 

إلضافة إىل حقوقه احمللية با - غري البنكية –الدولة أوعلى الدول األجنبية أوعلى املشروعات الصناعية واالستثمارية 

  .على املؤسسات احمللية واألجنبية
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أو االلتزامات (تتكون ميزانية البنك املركزي من جانيب األصول أواحلقوق أواملوجودات و جانب اخلصوم 

، ويتكون جانب أصول البنك املركزي من حقوقه كافة على العناصر االقتصادية السابقة سواء احمللية أم )املطلوبة

  .سواء كانت مؤسسات مالية أم غري مالية أم كانت خاصة أم حكوميةاألجنبية و 

وختضع عملية تسجيل البنود يف ميزانية اإلصدار للبنك املركزي لنظرية القيد املزدوج، ومن مث فإن هذه 

أو ) صوماخل= املوجودات ( امليزانية ستكون متوازنة دائما من الناحية احملاسبية، ولكن هذا التوازن احملاسيب األصول

بني جانب  –ال يعين أن هناك توازن حقيقي، أي توازن من الناحية االقتصادية ) املطلوبات= املوجودات ( 

األصول والذي يعكس اإلمكانيات النقدية أوالناتج الفعلي لالقتصاد وبني جانب اخلصوم ممثال يف وسائل الدفع 

  :ملركزي منأوأوراق البنكنوت وتتكون بنود األصول اململوكة للبنك ا

الذهب كأصل حقيقي سواء بالسعر السوقي أم السعر الرمسي والذي يتحدد طبقا لقواعد صندوق النقد -1

 .الدويل

 .لعمالت األجنبية واليت تعترب دينا على احلكومات األجنبية اليت أصدر�اا-2

أذون اخلزانة اليت تصدرها احلكومة واألوراق التجارية والكمبياالت املخصومة وغريها من  مثل: األوراق املالية-3

ومكونات األصول السابقة تلعب الدور الرئيسي يف تقييد قدرة البنك املركزي على حتديد كمية . السندات

 .اإلصدار

  البنك المركزي هو بنك الدولة ●

ة يف كل دو العامل، ما عدا يف الواليات املتحدة األمريكية، فإنه نظرا ألن البنك املركزي يكون مملوكا للدول

  :يكون مؤهال للقيام بالوظائف التالية

قبول أذون اخلزانة اليت تصدرها الدولة، وإمداد الدولة مقابل هذه األذون بوسائل الدفع اليت حتتاجها بشكل  - أ

  .دائم

يمها، ومتويل العمليات اخلارجية للدولة وجتميع اإلمساك حلسابات احلكومة واملشروعات العامة وتنظ - ب

  .1العمالت األجنبية الناجتة عن العمالت الدولية

  .إصدار القروض العامة غري املباشرة وتنظيم الدين العام - ج
                                                           

  .55 :السيد متويل عبد القادر، اقتصاديات النقود والبنوك، مرجع سابق، ص 1
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  .القيام بتقدمي القروض املباشرة للدولة عند وجود عجز باملوازنة العامة للدولة -د

  البنك المركزي هو بنك البنوك ●

يرتتب على كون البنك املركزي واقعا على قمة اجلهاز البنكي، حبيث يليه يف األمهية باقي البنوك األخرى و 

اليت من أمهها البنوك التجارية حقوقا والتزامات من قبل هذه األطراف بعضها البعض، وميكن توضيحها على النحو 

  :التايل

السيولة كاحتياطي لدى البنك املركزي، ويتحدد هذا االحتياطي  التزام البنوك األخرى التجارية بإيداع جزء من  - أ

  :كنسبة من الودائع اليت يودعها األفراد لدى البنوك التجارية، وهدا االلتزام حيقق هدفني أساسيني

  .ضمان حتقيق السيولة للبنك التجاري ملواجهة الظروف الطارئة: األول

  .كم يف حجم االئتمانداة هامة للتحأن هذا االلتزام ميثل أ: الثاين

يلتزم البنك املركزي بتقدمي السيولة هلذه البنوك يف األوقات اليت تواجه فيها حاالت اإلعصار، فهو يقوم بدور  - ب

  .املقرض أواملالذ األخري للنظام املصريف

الغرفة ترحيل يقوم البنك املركزي خبدمة البنوك التجارية عن طريق ما يعرف بغرفة املقاصة، حيث جيري يف هذه  - ج

  .و تصفية احلسابات كافة بني البنوك اجلارية وبني البنوك بعضها البعض

  البنك المركزي هو المشرف على االئتمان ●

االئتمان هو أحد أنواع التمويل الذي تقدمه البنوك لباقي العناصر االقتصادية وحتقق  وظيفة اإلشراف على 

جموع االئتمان وأنصبة القطاعات االقتصادية منه من خالل الوظائف السابقة وعالقة البنك املركزي ودوره اإلشرايف 

 30الصادر يف  73/118لذي مت إنشاؤه مبوجب القانون والرقايب على اجلهاز املصريف، وبالنسبة للبنك املركزي ا

مليون أوقيمة مسددة بالكامل من طرف احلكومة املوريتانية، هذا القانون  200ومت حتديد رأس ماله  1973مايو 

ينص على أن هذه املؤسسة هي مؤسسة مصرفية تستفيد من امتياز اإلصدار ومراقبة تداول النقد و وجيه القروض 

السياسة االقتصادية واإلشراف عليها بالتعاون مع بعض اهليئات األخرى، الشيء الذي ميكننا من وتويل وضع 

  . مسامهة  بفعالية يف النشاط احلكومي الرامي إىل تطوير االقتصاد
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كما يعترب مؤسسة عمومية ذات استقالل مايل هلا احلق أن تستثمر بعض أمواهلا يف السندات املضمونة من 

طرف الدولة وكذلك ميكنها أن تستغلها يف استعماالت ذات أهداف اقتصادية واجتماعية وطنية ومكنه بناء على 

بعض املؤسسات املالية اخلاضعة للنظم  قبول وزير املالية أن يستثمر بعض أمواله يف السندات املصدرة من طرف

، كما ميكنه كذلك أن 1من النظام األساسي للبنك 78التشريعية للبالد، و ملراقبة الدولة وهذا ما نصت عليه املادة 

   .يساهم يف رؤوس أموال بعض املؤسسات كما حدث عنه مرتين اجلهاز املصريف املوريتاين

  

  

  البنية اإلدارية للبنك المركزي ●

يعترب البنك املركزي مؤسسة عمومية ذات استقالل مايل وشخصية اعتبارية ويتدرج هيكلة اإلداري على 

  النحو التايل 

  .احملافظ - 

  .احملافظ املساعد - 

  .ا�لس العام - 

  .املراقب - 

  المحافظ - أ

رية وملدة أربع سنوات يأيت احملافظ على قمة اهليئة القيادية للبنك املركزي، وهو يعني مبرسوم من رئاسة اجلمهو 

قابلة للتجديد، وجيب أن يكون حاصال على اجلنسية املوريتانية ملدة عشر سنوات قبل تاريخ تعيينه، ويشرتط فيه 

  .  النزاهة والشرف وأن ال يكون مشتغال مبهام ذات طابع جتاري أومهام أخرى قد تؤثر على كفائتة وتأييده لوظيفته

  المحافظ المساعد - ب

روط املطلوبة توفرها يف احملافظ جيب أن تتوفر يف احملافظ املساعد وهو يف مرتبة أمني عام وزارة، و إن كل الش

يعني مبرسوم بعد اقرتاحه من طرف احملافظ ملدة أربع سنوات قابلة للتجديد ويقوم جبميع املهام املسندة إليه من 

  .طرف احملافظ وينوب عنه يف حالة غيابه أومرضه
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   مالمجلس العا - ج

  يتألف ا�لس العام للبنك املركزي املوريتاين من 

  .احملافظ - 

  .احملافظ املساعد - 

راية يف ا�ال النقدي واملايل مستشارين يعينون مبرسوم من بني األشخاص الذين هلم اخلربة و الد 6إىل  4 - 

  .االقتصادي، حيث جيب أن تكون هلم آفاق واسعة وممارسات طويلة يف هذه ا�االتو 

  .مستشار منتخب بطريقة االقرتاع السري من بني موظفي املصرف - 

حيتل املراقب مكانة هامة يف اهليكل اإلداري لكونه يلعب دورا متميزا يف جمال الرقابة، ويعني مبرسوم و : املراقب - 

ري، و يكون له مساعدا ينوب عنه يف حالة غيابه، وحيضر املراقب مجيع اجتماعات ا�لس العام بصوت استشا

يطلع ا�لس على الرقابة اليت يقوم �ا، كما يقدم له كافة املالحظات واالقرتاحات  اليت يراها ضرورية، وإذا مل 

تؤخذ بعني االعتبار ميكن أن يدو�ا، وخيرب رئيس اجلمهورية يف تقرير خاص عن الوضعية العامة للمصرف، على أن 

  .1يضمنه كافة املالحظات عن هذه الوضعية

  إنشاء العملة الوطنية : اثاني

على إصدار عملة وطنية، وقد أطلق عليه  136/73رقم  1973مايو  20لقد نص القانون الصادر بتاريخ 

األوقية وأنشأت هذه العملة مرتبطة بسلة من العمالت األجنبية وهي الفرنك الفرنسي و اللرية اإليطالية، املارك 

األملاين، الدوالر األمريكي وغريهم، ومصدر هذه العمالت هو صادرات موريتانيا آنذاك من احلديد،  اجللود، 

  ......، الصمغ العريب،السمك، احليوانات

، وهو يوم فتح البنك املركزي ألبوابه، وقد حددت قيمة 1973يوليو  29ومت وضع العملة للتداول يف 

 UM 10(فرنك فرنسي لألوقية الواحدة  0،1غرام من الذهب اخلالص، وسعر صرف يعادل 0،016: األوقية بـ

= 1 FF ( فرنكات إفريقية لألوقية الواحدة 5، و)1UM = 5CFA ( أوقية للدوالر األمريكي الواحد  47و )

1$= 47 UM (  وساد االعتقاد آنذاك أن هذا السعر قد وضع لطمأنة املؤسسات االقتصادية الوطنية، وإلبقاء
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فرنكات ألوقية لذلك مل  5نظام العد كما هو لدى املوريتانيني، حيث كانوا من قبل األوقية يطلقون على كل 

يف دة للعد أ بد، ويتبىن هذا السعر للصرف مل يشعر املواطن العادي بتغيري كبري و خاصة يستخدموا الفرنك كوح

  .1أسعار املواد والسلع واخلدمات

وقد استمدت العملة املوريتانية قيمتها مقابل العمالت األخرى عن طريق التسعري املباشر الذي يفرضه 

وعدم حرية تداوهلا حبجة محاية رؤوس األموال احمللية، و البنك املركزي املوريتاين، يف ظل الرقابة على الصرف 

احلاجة إىل العمالت الصعبة، كما بدأت عملية التخلص التدرجيي من العمالت املتداولة يف البالد مثل الفرنك 

 الفرنسي والفرنك غرب إفريقي، وللسيطرة على إجناح النظام النقدي اجلديد، تبين البنك املركزي املوريتاين وكما

أسلفنا رقابة شديدة على الصرف، وذلك من أجل احملافظة على رؤوس األموال الوطنية، وعدم إعطاء فرصة 

  . للمهربني بنقلها إىل اخلارج

  ) 1984، 1973(المصارف الثانوية المتواجدة خالل فترة  :المطلب الثاني

ظلت موريتانيا تعيش تبعية نقدية لفرنسا، حىت قررت السلطات االنفصال عن منظمة الفرنك الغرب 

اإلفريقي، وممارسة النشاط املصريف يف ظل استقالل نقدي حيث مت تغيري طبيعة املؤسسات املصرفية القائمة آنذاك 

حتكم هذه املصارف، مما أدى إىل قطع  خاصة فيما يتعلق باالشرتاك يف رأس املال يف رأس املال والقوانني اليت

العالقة بني الفرع املوجود يف موريتانيا واألصل املوجود يف اخلارج، وبذلك تقاعس رأس املال الفرنسي يف املصارف 

التجارية ليحل حمله تعاون عريب مشرتك مثمر، ومن مث أحكمت الدولة املوريتانية السيطرة على توجيه القروض و 

  .م القطاعات االقتصادية املهمةتوزيعها حنو أه

وأصبحت البنوك التجارية املتواجدة كلها ختضع للقانون املوريتاين، وهي إما شركات مسامهة أومؤسسات 

مليون أوقية وأغلب املصارف  50عامة ذات رأس مال خمتلط، والتزمت بإعادة تشغيل رأمساهلا على أن ال يقل عن 

ها القروض القصرية األجل، وقد بلغ عدد املصارف آنذاك مخسة آنذاك كانت مصارف جتارية تسيطر علي

  .مصارف، منها ما هو موريتاين يف رأس املال ومنها ما هو خمتلط يف رأس املال

  ) BIMA(البنك الدولي لموريتانيا 
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هو املؤسسة املصرفية اليت حلت مكان املؤسسة املصرفية اليت كانت تعرف باسم البنك الدويل إلفريقيا الغربية  

، وظل ميارس 1957، وظل ميارس نشاطه حىت صدور القانون املوريتاين سنة 1957الذي دخل إىل موريتانيا سنة 

أن البنوك جيب أن تكون تابعة للقانون  والذي ينص على 12/74نشاطه حىت صدور القانون املوريتاين رقم 

، وكذا 1974يوليو  20املوريتاين، حيث مت تعديل هذه املؤسسة وتغيري نسب رأمساهلا وقد مت إنشاء هذا البنك يف 

مليون أوقية و ذلك حسب  150مليون أوقية مث متت زيادة رأس ماله ليصل إىل  100رأس املال هذا املصرف 

  النسب التالية

  .ك املركزي املوريتاينالبن 70%

  .البنك الدويل إلفريقيا الغربية 30%

توىل هذا املصرف متويل التنمية االقتصادية من خالل تقدمي القروض إىل قطاعي الصناعة والتجارة  وقد

متاشيا مع أهداف السلطة، ويعترب البنك الدويل ملوريتانيا، باإلضافة إىل الشركة املوريتانية للبنك املصرفان اللذان 

  .تساهم فرنسا يف رأمساهلما

مليون أوقية  3007البالغ  1980ن جمموع قروض هذا البنك سنة وقد وصلت نسبة القروض القصرية م

وهو ما يدل على ضعف مسامهة هذا املصرف يف متويل املشاريع اليت تتطلب متويالت طويلة  % 92.93حوايل 

  .األجل

   1977من جمموع القروض لسنة  61.6كما استحوذ قطاع التجارة وحده على نسبة 

  .مليون أوقية 2234البالغ  1987من جمموع قروضه سنة  %52على  مليون أوقية، وكذا 1969البالغ 

  ) SMB(الشركة الموريتانية للبنك  -2

مليون فرنك غرب أفريقي، وهي ثاين مؤسسة مصرفية  30برأمسال قدره  1967مت إنشاء هذه املؤسسة سنة 

من حيث القدم على الرتاب الوطين بعد البنك الدويل املوريتاين وقد لعبت هذه الشركة دورا بارزا يف متويل بعض 

القطاعات اليت لعبت دورا مهما يف االقتصاد الوطين مثل املناجم واالسترياد والتصدير، فقدمت قروضا لكل من 

و ذلك لتوفري ) SONIMEX(وكذلك شركة اإليراد والتصدير) SNIM( املوريتانية لالستغالل املناجمالشركة 

املواد الغذائية األساسية كاألرز والسكر والشاي، وظل هذا املصرف ميارس نشاطه التنموي ومتت زيادة رأمساله سنة 

  :موزعة حسب النسب التالية 1982مليون أوقية سنة  50، ليصل إىل 1974
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  .احلكومة املوريتانية51%

  .الشركة العامة وهي مؤسسة فرنسية 27.5%

   .1مؤسسات مصرفية أوروبية 21.5%

يالحظ عدم اهتمام هذا املصرف بتمويل الزراعة والقطاعات ذات األمهية الكربى يف االقتصاد الوطين، إال 

بل ميكن تعميم هذه املالحظة على  أنه ليس الوحيد ضمن شبكة املصارف اليت ال �تم �ذا النوع من التمويل،

  .غالبية املصارف يف البلد

مث   1975مليون أوقية سنة  466وخبصوص  وضعية هذا املصرف، فنالحظ أن ودائعه تطورت لتصل إىل 

ووصلت إثرها  1980، مث شهدت هذه الودائع قفزة نوعية سنة 1977لعام  490و 1976مليون أوقية لعام  527

، وميكننا أن نرجع ضعف هذه الودائع  خالل منتصف 1982مليون أوقية سنة  1434مليون أوقية، و 902إىل 

السبعينات إىل امتداد موجة اجلفاف اليت ضربت البالد يف هذه الفرتة، وإىل تراجع أسعار احلديد املورد األساسي 

ةحاجة الدولة للتمويل بسبب نفقات للعملة الصعبة، وسحب شركات االستثمار لودائعها من املصارف، وكذا زياد

  . حرب الصحراء

  : B M D C: البنك الموريتاني للتنمية والتجارة -3

 1961يعترب هذا املصرف مؤسسة ذات رأمسال خمتلط، وهو حترير للبنك املوريتاين للتنمية، الذي أنشأ سنة 

اسم البنك  املوريتاين للتنمية و التجارة ليحمل  1974وهو أقدم البنوك يف البالد، وقد تغري اسم هذا املصرف سنة 

  :مليون أوقية و تتوزع على النسب التالية 802و يبلغ رأمسال هذا املصرف 

  %76. احلكومة املوريتاين      

  %20. الشركة التونسية للبنك     

  %4. البنك املركزي املوريتاين    

لقروض الطويلة األجل واليت �دف إىل متويل ويعترب هذا املصرف هو املؤسسة الوحيدة اليت تقوم مبنح ا

املشاريع، حيث توجد �ا إدارة خاصة تعتين بتمويل املشاريع الصناعية واملؤسسات الصغرية واملتوسطة عن طريق 
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استخدام قروض من الوكالة الدولية للتنمية، حيث مت االتفاق مع الصندوق الوطين للتنمية  على خطة مبوجبها يتم 

شرتك، وقد مت التوقيع على وثيقة رمسية من طرف مديري كل من البنك املوريتاين للتنمية والتجارة و التمويل امل

  :، وقد نصت االتفاقية على ما يلي1984يوليو  20الصندوق الوطين للتنمية ومبوافقة وزير املالية، وذلك بتاريخ 

 .مليون أوقية تعرض على إحدى املؤسستني فتتوىل التمويل بالكامل 10التمويالت اليت ال تتجاوز  -1

 .مليون أوقية، يتوىل متويلها البنك املوريتاين للتنمية والتجارة 60إىل  10التمويالت اليت ترتاوح بني  -2

 .مليون أوقية يتوالها الصندوق ويكون مسؤوال عن متويلها 60التمويالت اليت تتجاوز  -3

1985مليون أوقية سنة  300ه متت زيادة رأمسال املصرف لتصل إىل يضاف إىل األذهان أن
1.  

 ):  BALM(البنك العربي الليبي الموريتاني للتجارة -4

مت إنشاء هذه املؤسسة املصرفية مبوجب اتفاقية بني اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية و املصرف العريب اللييب 

مليون أوقية، وبالغ آنذاك يف تقدمي  50، وكان رأمساله آنذاك  1972يوليو  20للتجارة اخلارجية والتنمية، بتاريخ 

مليون أوقية، وقد   200مليون أوقية، مث  150إىل  1976العروض مما أرغمه على زيادة رأمساله مرتني ليصل سنة 

 :مت توزيع رأمساله كما يلي

  .املصرف العريب اللييب للتجارة اخلارجية والتنمية % 51

  .2اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية 49%

وقد ساهم هذا املصرف يف التنمية االقتصادية من خالل القروض املتوسطة والطويلة األجل، إال أنه عرف 

تراجعا يف تقدمي هذه القروض بسبب تعرضه لظاهرة عدم التسديد مما أضعف ثقته يف املقرتضني، باإلضافة إىل 

وصلت  1980مليون سنة  2016ل، ففي الوقت الذي وصلت فيه قروضه إىل تراجع الودائع ذات األجل الطوي

  .مليون أوقية 2414ودائعه يف نفس السنة إىل 

 ) BAAM(البنك العربي اإلفريقي في موريتانيا -5
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 .20/07/1972النظام األساسي للبنك العريب اللييب املوريتاين الصادر بتاريخ  2
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مليون أوقية، على شكل شركة مسامهة و  150برأمسال قدره  1974نوفمرب  29مت إنشاء هذا املصرف يف 

 :قد توزع رأمساله على املشاركني حسب النسب التالية

  .البنك املركزي املوريتاين  51%

  .البنك العريب اإلفريقي بالقاهرة 49%

قرر البنك املركزي املوريتاين أن يتنازل عن بعض أسهمه لصاحل القطاع اخلاص املوريتاين، و  1974وقبل �اية سنة

قد وافق جملس اإلدارة على ذلك، كما متت زيادة رأمساله ليصل إىل مليار أوقية وتغيري اسم املصرف من البنك 

  :توزع رأمسال املصرف على الشكل التايلالعريب اإلفريقي يف موريتانيا إىل البنك املوريتاين العريب اإلفريقي وقد 

  .البنك املركزي املوريتاين والقطاع اخلاص املوريتاين 50%

  .البنك العريب اإلفريقي الدويل بالقاهرة 50%

 1987وقد شهد هذا املصرف نوعا ما من التذبذب يف األرباح، حيث وصل مستوى أرباحه خالل سنة 

مليون أوقية، وقد فسرت هذه اخلسارة   43.3وصلت إىل  1984إىل مستوى الصفر، كما عرف خسارة سنة 

لالرتفاعات املتتالية ألسعار الدوالر، وكذا إىل الظروف احمللية بالبالد كظاهرة  1983حسب التقرير السنوي لسنة 

  .اجلفاف والركود االقتصادي

   1995 - 85 المصارف الثانوية في الفترة: المطلب الثالث

، 1995يوليو  17بالتشريع املصريف الصادر يف   1اخلاص  95/011تعرف املادة الثانية من القانون 

يسمى مصرفا يف مفهوم هذا القانون، املؤسسات اليت متارس كمهنة اعتيادية استالم أموال اجلمهور سواء  "املصرف

قرض، أوعمليات البورصة أو اليت تضع كانت آنية أوألجل واليت توظفها لصاحلها أولصاحل زبائنها يف عمليات ال

  .وسائل دفع آنية خاصة حتت تصرف زبائنها

  :ويسمح هذا القانون مبختلف أنواعها مبمارسة النشاطات االعتيادية التالية

 .جتميع املصادر ألجل أو حتت الطلب -

                                                           
 يع املصريفاخلاص بالتشر  1995يوليو  17الصادر يف  95/011القانون  1
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أوالكفاالت عمليات القروض مبختلف أنواعها  مبا فيها التعهدات بالتوقيع مثل الضمانات االحتياطية  -

 .أوالرهون

 .العمليات املتعلقة باملصرف -

: العمليات ذات الطبع التوسيطي على القيم املنقولة أو أية وسائل مالية مهما كانت طبيعة العمليات مثل -

 .شراء، بيع، مسسرة، اكتتاب، توظيب أموال، احلفظ

 . العمليات املتعلقة بإصدار األسهم -

آنفا فيجب أن تكون حمل ترخيص مسبق من طرف البنك املركزي أما ما عدى العمليات املذكورة 

  .املوريتاين

وبعد سلسلة اإلجراءات اخلاصة باإلصالح االقتصادي واملصريف بصفة خاصة، ويف ظل القانون اجلديد 

املنظم للمهنة املصرفية تقلص عدد املصارف إىل ستة مصارف بعد عملييت الدمج وتصفية إحتاد مصارف التنمية، 

غلب هذه املصارف هي مصارف جتارية تتدخل يف نفس ا�ال ولصاحل نفس الزبائن، مع  فارق بسيط يف وأ

العمليات املقدمة من طرف بنك الربكة اإلسالمي املوريتاين وبنك اإلسكان املوريتاين الذي يعترب مصرف متخصص 
1.  

  .وسنحاول أن نتعرض ملختلف هذه املصارف حىت نوضح حالتها احلالية

  : المصارف التجارية

تتكون املصارف التجارية من مخسة مصارف هي البنك املوريتاين للتنمية والتجارة الدولية، البنك الوطين 

  .ملوريتانيا، البنك العام ملوريتانيا وبنك الربكة اإلسالمي املوريتاين وبنك شنقيط

  (BMCI)البنك الموريتاني للتجارة الدولية  -1

مليون أوقية  150برأس مال قدره  1974اإلفريقي يف موريتانيا الذي أنشـأ سنة  كان يعرف البنك العريب

 :مكتتبا وموزعا كما يلي

 .للبنك املركزي املوريتاين 51% -

                                                           
1 Banquier, Bulletin de liaison publier par APBM , Nouakchott N° 09 , Juin 1992 , P2 
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 .للبنك العريب اإلفريقي الدويل، بالقاهرة 49% -

من رأس ماله، و تغري %40وحينها تنازلت الدولة عن  1984مليون أوقية سنة  500وقد وصل رأمساله إىل 

تنازل الطرف األجنيب عن حصته يف رأس املال  1986امسه ليصبح البنك املوريتاين العريب اإلفريقي، ومت يف سنة 

  .ليصبح القطاع اخلاص الوطين وجمددا مت تغيري امسه إىل امسه احلايل

اخلاص وبذلك أصبح لصاحل القطاع  1992كما تنازلت الدولة عن باقي حصتها يف رأس املال يف سنة 

  .1رأس ماله مملوكا بصفة كلية من طرف القطاع اخلاص

  .1996ويصل رأس ماله اآلن إىل ملياري أوقية متت آخر زيادة له يف سنة 

ميتلك هذا املصرف تسعة وكاالت، كما ساهم يف الكثري من املؤسسات مثل الشركة الوطنية للصناعة و 

  .الوطين وكذلك أفريك سام بنك املصرياملناجم وهي أهم مؤسسة يف االقتصاد 

أوقية سنة  2888713واصلت ودائع املصرف يف التزايد والنمو بعد اإلصالح الذي شهده فانتقلت من 

وهذا ما ميثل زيادة كبرية تفسر من خالهلا النجاح الكبري الذي حققه  1996أوقية يف سنة  5761364إىل  1991

  .ى �اهذا املصرف والثقة الكبرية اليت حيظ

مقابل  1985أوقية يف سنة  5180787يف حني وصلت القروض القصرية واملتوسطة األجل إىل أكثر من 

، وال لزوم لتوضيح  نسب النمو اليت شهدها هذا البند، وتستحوذ القروض 1989أوقية يف سنة  3521486

أوقية  99542مقابل  1995أوقية يف سنة  5084244القصرية األجل على أغلبية هذه القروض حيث وصلت إىل 

  .يف نفس السنة

إال أن الديون املعدومة هي األخرى مل تغب عن الظهور والنمو حيث واصلت هذه الديون تفا حشها فانتقل من 

لتصل إىل أكثر من مليار أوقية يف سنة  1992مليون أوقية يف سنة  940إىل  1990مليون أوقية يف سنة  37.8

  2 1995مليون أوقية سنة  650187ليصل إىل أقل من  %43لتشهد بعد ذلك تراجعا قدره  1994

   (BNM)البنك الوطني لموريتانيا  -2

                                                           
 .50 :، ص1998حممد األمني ولد سيدنا، دور اجلهاز املصريف يف متويل التنمية، رسالة ماجستري ، معهد البحوث و الدراسات ، القاهرة،  1

  BMCI 90-91-92-93-94 -95 -96جمموعة تقارير سنوية  2
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إدماج الشركة املوريتانية للبنك والبنك الدويل ملوريتانيا ليتولد عن هذا االندماج البنك الوطين املوريتاين و  مت

من رأس ماله باإلضافة إىل املالك األصليني يف املصرفني  % 46ال زالت الدولة بعد هذه العملية متتلك نسبة 

  .1988املذكورين، ولقد وقعت عملية الدمج هذه يف السنة 

ومل يشذ هذا املصرف عن الوضعية العامة اليت كانت تعاين منها املصارف بل ومل يكنّ أحسن حظا منهم، 

فلقد عاين هو اآلخر من أزمات حادة ومشاكل صعبة جتسدت يف أزمات سيولة حادة ومشاكل الديون ا�مدة  

  .املرتاكمة وكذلك مشاكل تتعلق بسوء التسيري

هلذه احلالة وتفاديا إلفالس هذه املؤسسة قامت احلكومة يف فرتات خمتلفة بتقدمي العون إليها جتسدت  نتيجة

أخرى    مليون أوقية دفعة أولية لتعزيز رأس ماله، مث أشفعت بدفعة  50.32بغالف مايل قدره  1989يف سنة 

تدهورت حالته حىت وصلت  ، ومل تكن هذه الوصفة الشافية بل1990مليون أوقية يف سنة  197قدرت ب 

  .1مليون أوقية  60خسائره يف نفس السنة أكثر من 

وبسبب تفاقم هذا الوضع ونتيجة الستحالة تصفيته، خاصة بعد تراجع عدد املصارف والذي أصبح ال 

  .يتجاوز عدد أصابع اليد، ومن أجل ضمان املنافسة وحرية النشاط املصريف مت إعالن عن خوصصته

وتوىل القطاع اخلاص الوطين امتالك  1991خوصصة هذا املصرف يف أغسطس من عام لقد متت عملية 

  .مليار أوقية 1.5ليصل إىل  1992رأس ماله، ومتت زيادة رأمساله سنة 

ميتلك هذا املصرف مكاتب وفروع يف كل من انواكشط اليت يوجد فيها املقر، وانواذيبو، ازويرات روصو، 

  .بوغي، كيفة وسيلبايب

مليون إىل ناتج صايف  67: ويل القطاع اخلاص لرأمساله حتسنت  وضعيته املالية من خسارة قدرت بـوبعد  ت

  .2بل حتولت اخلسارة إىل ربح معترب 1993مليون أوقية يف سنة  149.5قدر 

  بنك شنقيط -3

                                                           
 .64:حممد األمني ولد سيدنا، ماجستري، مصدر سبق ذكره، ص 1

 .1995، وكذلك ميزانية املصرف خالل  96 - 95لسنوات  BNMتقارير سنوية للبنك الوطين املوريتاين  2
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املعروف سابقا ة الذي تعرضنا له يف الفصل الثاين، ولقد أنشأ طبقا للقانون ) C.B(هوالبنك العريب اللييب

، وهو مسجل يف قائمة املصارف لدى البنك املركزي املوريتاين حتت 1972نوفمرب  27الصادر بتاريخ  72/252

  .الرقم   الواحد أي أنه أول مصرف حيصل على الرتخيص من طرف البنك املركزي املوريتاين

احلكومة املوريتانية و  %49مليون أوقية موزعة حسب اآليت  520ن رأس ماله عند التأسيس حوايل وقد كا

  .للبنك العريب اللييب اخلارجي 51%

ونتيجة للمشاكل واألزمات اليت عاىن منها بوصفة أحد احللقات املهمة يف النظام املصريف وكذلك أحد أهم 

، إال 1995مليون أوقية سنة  1725إىل أكثر من  1992مليون أوقية سنة  20التمويل ارتفعت ديونه ا�مدة من 

أن السلطات املوريتانية والليبية مل تقبل التخلي عن هذا املصرف وخوصصته بل ارتأت إعادة متويله عن طريق رفع 

مقره الرئيسي يف ليصل إىل ملياري أوقية مملوكة مناصفة بني البلدين، يوجد  1994رأس ماله وهو ما وقع فعال سنة 

  .انواكشط وميتلك فرعا واحدا داخل البالد  يف انواذيبو

أوقية يف سنة  774386000لقد حتسنت اآلن وضعية هذا املصرف فتطور حجم ودائعه وزاد ليصل إىل 

1995أوقية سنة  547730812بدل  1996
1.  

  .1996ية لسنة مليون أوق 62985لقد حقق رحبا صافيا متناميا ومستمرا وصل إىل أكثر من 

  ) G.B. M(البنك العام لموريتانيا -4

مليون أوقية موزعة  500على شكل شركة مسامهة برأمسال قدره  1995نوفمرب  27أنشئ هذا املصرف يف 

  :على الشكل التايل

  .القطاع اخلاص الوطين 65%

  .الشركة العامة البلجيكية 30%

  .الشركة املالية الدولية 5%

 1يعترب هذا املصرف املؤسسة الوحيدة اليت يشارك فيها رأس املال األوريب وهو يتدخل يف مجيع النشاطات 

  .95/011املصرفية اليت يسمح �ا القانون املنظم للمهنة املصرفية 

                                                           
 .96- 95-94-93تقارير سنوية البنك شنقيط لسنوات  1
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وال زال حديث النشأة  وميتلك فرعني يف انواكشوط واننواذيبو 1996لقد بدأ هذا املصرف نشاطه منذ يناير 

  .للحكم عليه

 ) BAMIS(بنك البركة الموريتاني اإلسالمي -5

مليون أوقية  500على شكل شركة مسامهة برأس مال قدره  1985سبتمرب  21مت تأسيس هذا املصرف يف 

 :موزعة حسب النسب التالية

  .جمموعة الربكة السعودية 50%

  .قطاع خاص وطين 40%

  .املركزي املوريتاين البنك 10%

هو مصرف جتاري يتعامل يف كل األنشطة مع أنه كيف تعامله حىت تتالءم مع كمعتقدات ا�تمع 

  .2اإلسالمية

وقد حدد النظام األساسي هلذا املصرف آليات استخدام التمويل التوفري وحددها يف املراحبة، املشاركة، 

ملصرفية األخرى كفتح احلسابات وقبول الودائع وإصدار الكفاالت املضاربة والتأجري هذا باإلضافة إىل األعمال ا

  .وخطابات الضمان، وحتصيل الفوائض والسندات

ومل ينج هذا املصرف من مشاكل الديون ا�مدة وارتفعت مقاديرها حىت دفعت باملساهم األول وهو 

أوقية وليكون بذلك أكرب بنك يف  مليار 3.7جمموعة الربكة السعودية إىل أن تزيد رأس املال مصرف ليصل إىل 

  :موريتانيا من حيث رأس املال ولذلك أعيد توزيع نسب رأس املال بالشكل التايل

  .جمموعة الربكة السعودية85%

  .القطاع اخلاص املوريتاين 15%

لصاحل    متت املوافقة يف إطار اجلمعية العامة للمسامهني على بيع حصة جمموعة الربكة السعودية 1996يف 

القطاع اخلاص الوطين وذلك لكون الطاقم االتسيريي هلذه املؤسسة مل يفلح يف إنقاذها من األزمات املتتالية، 

                                                                                                                                                                                     
1 Jean Bounine – Jean Pierre desnon Apport au secteur privé en Mauritanie – Etude de cadrage des interventions 

de coopération Francaise en Mauritanie,nouakchott Avril 1996 p : 3 
 .54 :ص،حممد األمني ولد سيدنا، ماجستري، مصدر سبق ذكره  2
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وأصبح هذا املصرف مصرف وطين بعد انسحاب جمموعة الربكة السعودية، وهو ميلك باإلضافة إىل مقره 

  .االجتماعي بانواكشط فرعا واحدا يف انواذيبو

ملصارف التجارية ظل ضئيال مل يتجاوز اخلمسة وهي تزاول كل أعمال املصارف التجارية وعموما فإن عدد ا

واملتخصصة وال تتعامل إال يف األجل املتوسط والقصري مما يعين أن التمويالت املقدمة من طرفها لن ختدم كثريا 

سبب ضعف منو الودائع التنمية، بل تذهب إىل قطاع التجارة، وتعتمد هذه املصارف كثريا على رأس ماهلا ب

  .وكذلك الوعي املصريف

  المصارف المتخصصة 

مع تنامي احلاجة إىل متويالت جديدة خللق تنمية اقتصادية دائمة ومع عزوف املصارف التجارية عن تقدمي 

التمويل الطويل األجل الذي ميكن استخدامه يف مشاريع تنموية، برزت حتمية وجود مصارف متخصصة يف متويل 

  .ة قد تكون مصارف زراعية، صناعية أو سكنيةالتنمي

من أهم العوامل اليت تساعد على وجود وجناح مصرف متخصص وجود منو اقتصاد سريع ودرجة منو 

  .1السوق النقدي والسوق املايل وكذلك نوعية الودائع اليت حتتفظ  �ا هذه املصارف

تمويل للتنمية وإىل مصارف متخصصة ويف موريتانيا اليت هي يف أشد احلاجة إىل  مؤسسات تقدم ال

قطاعية، فال وجود ملصارف متخصصة، كما ال يوجد كصرف صناعي، وال مصرف زراعي، وال مصارف ادخار و 

ال أعمال، وال مصارف استثمار، ولذلك فعند احلديث عن املصارف املتخصصة فإننا سنخص بالذكر مؤسستان 

هي مؤسسة احتاد بنوك التنمية واألخرى ما زالت يف بداية إحدامها توقفت بسبب سوء الوضعية واإلفالس و 

  .مشاورها وهي مصرف متخصص يف متويل اإلسكان

بعد االستقالل قامت الدولة من أجل ضمان توفري التمويل ملشاريع التنمية بإنشاء البنك املوريتاين للتنمية، 

الصناعة وفعال قام مبنح قروض قصرية  توىل توفري بعض التمويل لبعض القطاعات وخاصة قطاع الزراعة وقطاع

األجل بفوائد مرتفعة وبشكل فوضوي مل يتوخى الدقة واحلذر وأخذ الضمانات الالزمة يف منحها ، بل منحي 

لبعض الشخصيات الكبرية ذات املصداقية والوزن االجتماعي ومل تكن الضمانات سوى ضمانات ومهية  منخفضة 

  .قيمة القرض من %10القيمة قد ال متثل قيمتها 

                                                           
 .154 :ص ،مرجع سابقمصطفى رشدي شيحة، االقتصاد النقدي واملصريف،  1
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نتيجة الستمرار املصرف يف تقدمي القروض بصفة عشوائية  وفوضوية أصبح حجم الديون املعدومة أو 

ا�مدة بتضاعف سنة بعد أخرى وبدأت تظهر أزمات سيولة حادة لديه فلجأت الدولة إىل ضخه مبساعدة مالية 

  .لتجاوز تلك األزمات

ومل تفلح هذه التسهيالت واملساعدات يف إنقاذ  هذا املصرف ولذلك اضطرت الدولة إىل دجمه مع مؤسسة 

ونتج عن هذا الدمج احتاد البنوك التنمية الذي  1987أخرى للتمويل التنمية هي الصندوق الوطين للتنمية  سنة 

: ما قدر بـ 1992صلت ديونه ا�مدة سنة توجه إىل تقدمي الكثري من القروض خاصة لقطاع الصيد والزراعة حىت و 

مليون أوقية، مل يستطع حتصيل قسط قليل منها واستمرت أعباء النشاط يف التزايد وتدهورت حالته املالية،  1735

مليار أوقية كالتزامات للعمالء احملليني  20متحملة ما قيمته  1993فاضطرت الدولة مرة أخرى إىل تصفية سنة 

  .واألجانب

من أهم األسباب اليت أدت إىل فشل جتربة هذا املصرف متويل املشروعات اليت ترتبط بالتنمية، عشوائية 

متوسط األجل بغري ضمانات سليمة تقدمي هذه التمويالت وسهولة حتويل التمويل القصري األجل إىل متويل 

لة أغناء لبعض طبقات مدروسة فيكفي معرفة أحد أعضاء جملس اإلدارة للحصول على قرض أي أنه وسيو 

  . ا�تمع

لقد انعكس فشل احتاد بنوك التنمية على العمل والوعي املصريف فسادت قناعة بأن القروض املصرفية ال 

جيب سدادها وأنه بعد فرتة من أخذها سيفشل املصرف و حتول إىل أعباء تتحملها الدولة، كما أن جتربة احتاد 

ثقة باملصارف وبالتايل شاع العزوف عن التعامل مع املصارف التابعة للقطاع البنوك تركت لدى الزبون العادي عدم 

  . العام

، ومل تظهر بوادر إنشاء مصارف متخصصة إال يف سنة 1993لذلك اختفت أهم جتربة ملصارف التنمية يف 

  .1عندما أنشء بنك اإلسكان املوريتاين 1995

  بنك اإلسكان الموريتاني 

إن غياب سياسة رشيدة لتوفري السكن للمواطن وكذلك غياب إسرتاتيجية وطنية طويلة املدى إليواء 

األعداد النازحة من األرياف والتجمعات القروية يف ظل تدهور األحوال املعيشية وتدين الدخول من األسباب اليت 

                                                           
 .59 :حممد األمري ولد سيدنا، ماجستري، مصدر سبق ذكره، ص 1
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برأس  1995 السكن يف نوفمرب دفعت باحلكومة املوريتانية إىل اإلعالن عن تأسيس مصرف متخصص يف توفري

  .1مال قدره ملياري أوقية يشرتك فيها القطاع العام وشبه العام والقطاع اخلاص موزعة كاآليت

 %27:البنك املركزي املوريتاين-

 %20:الشركة الوطنية للصناعة واملناجم-

 %10:بنك شنقيط-

 .%10:البنك املوريتاين للتجارة الدولية-

 .%10:ملوريتانياالبنك الوطين -

 .%10":نصر" شركة التأمني وإعادة التأمني-

 .%5:شركة البناء واإلنشاءات املوريتانية-

 .%5:الصندوق الوطين للضمان االجتماعي-

 .%2،5:البنك العام ملوريتانيا-

ويشرتط للحصول على قروض املصرف أن  1996بدأ املصرف باستقبال ملفات طاليب التمويل يف أكتوبر 

يكون املستفيد عميال لدى املصرف وله حساب  جاري به، كم جيب أن يكون موظفا أولديه رصيد معقول يف 

من تكلفة القرض كتمويل ذايت منه، وينوي املصرف أن يبدأ  %30حسابه لدى املصرف، وعلى املستفيد أن يوفر 

  .1999تقدمي قروضه يف �اية 

هذا املصرف عدة أنواع من القروض منها قروض قصرية  األجل لصاحل  الزبائن واملوظفني حيث ويقدم 

  .أشهر 3ميكن للموظف أن يقوم بتنسيق راتبه ملدة 

أما الصيغ العامة اليت يعتمدها املصرف فهي تتم على مراحل، فبعد فتح احلساب اخلاص باالدخار السكين 

رف عليها من خالل االتفاق الذي يربطه بالعميل، وتتواصل هذه العملية ملدة يبدأ املصرف باقتطاع النسبة املتعا

أربع سنوات يف بعض األنظمة ومخسة يف األخرى، وبعدها حيق للعميل احلصول على الدفعة األوىل من التمويل و 

                                                           
 .1996التقرير السنوي لبنك اإلسكان سنة  1
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حيصل على  اليت متثل مجيع مدخراته خالل هذه السنوات، وهي احلصة املخصصة لتمويل أساس البناء وبعد تتمة

  . احلصة األوىل للقرض مث احلصة الثانية، كما ميكن أن يكون هناك قرض تكميلي إذا مل تكف الدفعات األوىل

وحيسب إمجايل التمويل بإضافة حجم املدخرات احملددة إىل جمموع الفوائد اليت حتصلت عليها الودائع 

  .، و يضاعف اجلميع %11: خالل تلك الفرتة وهو حمدد بـ

  .X (3(جمموع الفوائد+ الودائع خالل الفرتة احملددة : التمويل جمموع

سنة بالنسبة للمدخر  20سنة بالنسبة للمدخر الذي اختار أربع  سنوات و 13على أن يتم السداد على 

الذي اختار مخس سنوات بالنسبة لتقدمي الودائع االدخارية، ويستمر القطاع من راتب أو رصيد العميل بنفس 

  .النسبة اليت مت االتفاق عليها سابقا

ال زال هذا املصرف إىل حد اآلن ال ميارس إال نشاطات مصرفية عامة، لقد قام ببناء حي سكين بالتعاون 

منزل  100لبناء واإلنشاءات حيتمل أن يكون هو الدفعة األوىل من توفري السكن، ويتكون هذا احلي من مع شركة ا

  .اجتماعي ورأس مايل

  .وباإلضافة إىل مقره االجتماعي بانواكشوط مل يفتح إال وكالة واحدة يف العاصمة االقتصادية انواديبو

ي صورة عن الوضعية للمصارف وحسابا�ا و ويف آخر احلديث عن املصارف نرى أنه من األحسن أن نعط

  :ذلك ما ستعكسه اجلداول املوالية التالية
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  اإلصالح المصرفي من خالل مختلف البرامج التي عرفتها موريتانيا: المبحث الثالث

كبرية على مستوى   إن االقتصاد املوريتاين خالل عقدي السبعينات والثمانينات كان ميتاز بوجود إختالالت

ميزان املدفوعات وامليزانية يرجع ذلك إىل نقص الكبري احلاصل يف التمويالت، خاصة أن اخلطة االقتصادية الرابعة 

اعتمدت بشكل كبري على الدعم واملساعدات والقروض من بعض البلدان الصديقة والشقيقة وكذلك املؤسسات 

  .الدولية

عندما تبنت برامج تثبييت   1982 -1980ويرجع تاريخ أول تعامل لبالدنا مع املؤسسات املالية إىل سنة 

مليون وحدة حقوق سحب خاصة وهو ما  35مدعم باتفاقية استفادت مبوجبها موريتانيا من سحب وصل إىل 

معاجلة االختالالت، بل تدنت  من حصتها يف صندوق النقد الدويل، إال أن هذا الربنامج مل يفلح يف %136ميثل 

الوضعية فأصبح الناتج احمللي ينمو مبعدالت سالبة، وجتذرت االختالالت املالية وازداد العجز يف احلساب اجلاري 

  .1و تفاقمت الديون

ونتيجة هلذه الوضعية تراجع وتباطأ اإلنتاج اهلزيل وانتشرت البطالة وتدهورت مستويات معيشة املواطنني، و 

حدة التضخم وعجزت الدولة عن توفري احتياطا�ا األساسية من الواردات كم عجزت عن احملافظة على ازدادت 

  .1984من الناتج احمللي اإلمجايل يف %235مسعتها لدى الدائنني بسبب توقفها عن سداد الديون اليت وصلت إىل 

كن أمام السلطات املوريتانية إال وبعد أن وصلت وضعية االقتصاد املوريتاين  إىل هذا املنحدر اخلطري مل ي

كذلك دة جدول الديون إىل نادب باريس و االمتثال لشروط املؤسسات املالية واخلضوع لرغبا�ا فتقدمت بطلب إعا

بطلب التمويل لتنميتها إىل الصندوق والبنك الدوليني وبذلك خضعت �موعة من برامج اإلصالح يف إطار إعادة 

  .هيكلة االقتصاد

، و الذي يهدف إىل 1988 -85هذه الربامج برنامج التقومي االقتصادي واملايل الذي غطى الفرتة كان أول 

معاجلة االختالل يف كل من ميزان املدفوعات وامليزانية العامة وإصالح القطاع العمومي و السيطرة على معدالت 

  .التضخم

                                                           
العربية  ، رسالة ماجستري يف االقتصاد، معهد البحوث والدراساتور املوازنة العامة  فقي تنفيذهاالصويف ولد الشيباين، سياسات اإلصالح االقتصادي يف موريتانيا مع اإلشارة  إىل د 1

  . 62 :، ص1993، القاهرة، 
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، يهدف هو 1991-1989مث اشفع هذا الربنامج بربنامج آخر عرف بربنامج الدعم والدفع غطى الفرتة 

من  1989ح اهليكلي املدعوم يف مايو اآلخر إىل مواصلة اإلصالحات وتعميقها من خالل الدعم بتسهيل اإلصال

  .لنة اإلستثماراتأجل تكثيف إجراءات التحرير االقتصادي وهيكلة وتطهري املؤسسات العمومية وعق

هذا فضال عن جمموعة من الربامج اهلادفة إىل هيكلة بعض القطاعات مثل برنامج هيكلة القطاع 

  .(Pasep)وبرنامج هيكلة املؤسسات العمومية) Pass(الزراعي

، وقد  95-92والذي غطى الفرتة (Pas)وجاء بعد برنامج الدعم والدفع برنامج اإلصالح االقتصادي

حاول أن يتجاوز الصعاب اليت عاىن منها الربنامج السابق بسبب الضغوط اخلارجية اليت نتجت عن أزمة السنغال 

  .و انعكاسات حرب اخلليج الثانية

متت املصادقة من طرف ا�لس اإلداري للصندوق النقد الدويل، على اتفاقية جديدة مع  1994ويف أكتوبر 

مليون أوقية حقوق  75,42متنح مبوجبها موريتانيا تسهيل إصالح مدعم مببلغ  97- 95موريتانيا تغطي الفرتة 

  .السحب اخلاصة، و ذلك وفقا إلجراءات اتفاقية اإلطار الوثائقي للسياسة االقتصادية والقابلة للتجديد

اول يف وسنتطرق يف هذا املبحث ملختلف اإلصالحات اليت خضع هلا القطاع املصريف يف هذه الفرتة، فسنتن

املطلب األول أهم اإلصالحات اليت حدثت يف برنامج التقومي االقتصادي و املايل مث نتناول اإلصالحات اليت 

مشلها برنامج الدعم والدفع على أن نعرج يف مطلب ثالث على تلك اإلصالحات اليت انطوى عليها برنامج 

  .اإلصالح االقتصادي كذلك اإلطار الوثائقي لسياسته االقتصادية

  اإلصالحات المصرفية في برنامج التقويم االقتصادي : المطلب األول

، و حاول 1899- 1985يعترب هذا الربنامج بداية تعامل موريتانيا مع املؤسسات املالية ولقد غطى الفرتة 

إعادة التوازنات املاكرو اقتصادية، ووضع أسس تنمية مستمرة من خالل مجلة من األهداف تعمل على تشجيع 

  . 1لقطاع اخلاص وإعادة هيكلة القطاع املصريف وحترير االقتصادا

وبسبب الوضعية الصعبة اليت كان االقتصاد املوريتاين يعاين منها فإن املصارف مل تسلم هي األخرى من 

هذه املصاعب، بل كانت األزمة أكثر حدة على مؤسسات هذا القطاع، وكان لزاما أخذ إجراءات سريعة إلنقاذ 

  :طاع وإعادة هيكلته، جتسدت هذه اإلجراءات يف احملاور التاليةهذا الق

                                                           
 35 :ص 1997ط و املطبعة اجلديدة نواكش،اهلجرات الداخلية والتنمية  يف موريتانيا الثائي احلرج  ،سيد عبد اهللا احملبويب 1
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حتويل حصص البنك املركزي من رؤوس أموال املصارف التجارية إىل الدولة �دف ختفيض مسامهته يف هذه  - 

املصارف، وذلك من أجل الرتكيز على دوره التقليدي يف الرقابة واإلشراف عليها وضع السياسة النقدية وكذلك 

 .االئتمانية للدولة

و ) BMDC(تطهري ميزانية إحتاد بنوك التنمية وهو املصرف الناتج عن اندماج البنك املوريتاين للتنمية والتجارة - 

، كما طهرت ميزانيات كل من البنك الدويل ملوريتانيا والشركة املوريتانية للبنك، )FND( الصندوق الوطين للتنمية

 حتملت �ا الدولة سداد املتأخرات اليت يطالب �ا الوكالء األجانب، وكذلك لقد مشلت مصاريف التطهري اليت

الديون ا�مدة على املؤسسات العمومية، ومعاجلة القروض اخلاصة اليت ال ميكن اسرتجاعها كما مشلت إعادة 

حماولة حتسني إدارته تكوين رأس مال هذه املصارف، هذا باإلضافة إىل مراقبة الدولة لرأمسال احتاد بنوك التنمية و 

 .عن طريق خلق تعامل فين مع بعض املصارف األجنبية

تدعيم وتعزيز رقابة البنك املركزي على املصارف الثانوية من اجل احلد من األخطاء الكثرية  اليت حدثت يف - 

عر املاضي بسبب ضعف الرقابة وضعف وسائلها، إال أنه يف ظل هذه الرقابة مسح للمصارف حبرية حتديد س

الفائدة وحرية عقد القروض دون شروط مسبقة من البنك املركزي، مما حد من فعالية هذه الرقابة خاصة يف ظل 

 .ضعف وعدم فعالية أدوات السياسة النقدية واإلئتمانية

ومسح للقطاع اخلاص الوطين و ) SMB(والشركة املوريتانية للبنك) BIMA(خوصصة البنك الدويل ملوريتانيا - 

 .باملسامهة يف رؤوس أموال هذه املصارف وكذلك املسامهة يف إدارة هذين املصرفنياألجنيب 

باإلضافة إىل هذه احملاور األساسية يف اإلصالح ومراعاة الوضعية املالية للمصارف، مت اقرتاح إدماج بعض هذه - 

ية تقوم بدراسة املصارف وخوصصة البعض اآلخر يف إطار خطة تقوميية للجهاز املصريف، تعدها هيئة مصرف

 .الوضعية احلالية هلذه املصارف وذلك من اجل رفع مستوى الوحدات املصرفية وحتسني أدائها

تعرف عملية الدمج املصريف بأ�ا دمج مصرف أقل خسارة مع مصرف آخر أكثر خسارة، ومن أمثلها 

احتاد بنوك وأصبح املصرف الناتج عن االندماج يعرف ب 21/08/1987يف ) BMDC(مع ) FND( دمج 

  ).UBD(التنمية

، كانت �دف إىل 1988دجيمر /12يف )  BIMA(و) SMB(كم أحدثت عملية دمج أخرى بني 

معاجلة االختالل لدى هذه املصارف والبحث عن حلول للعجز الصايف كما حاولت تقليص التكلفة التشغيلية 

  .هلذين املصرفني
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فقد تبىن جمموعة من اإلجراءات اليت �دف إىل تشجيع القطاع اخلاص وكذلك  أما بالنسبة للخوصصة

املبادرة اخلاصة وجتسدت هذه اإلجراءات يف وضع سقوف حلجم االئتمان املمنوح  للحكومة، بينما يسمح 

غاء للخواص احلصول على أكرب قدر من القروض، كما خففت الرقابة على األسعار ومت حتريرها فيما بعد، ومت إل

الرخص بالنسبة للسلع الوسيطة وأدخلت تسهيالت على حتويل عائدات الصادرات، ووضعت إجراءات مؤسسية 

وتنظيمية ترمي لتشجيع املبادرات اخلاصة وتنظيم القطاع اخلاص وحتمي وتوفر الضمانات الضرورية حلماية الرأس 

  . 1املال األجنيب

عندما مت بيع حصة الدولة يف البنك العريب  1988وقد بدأت عملية خوصصة املؤسسات املصرفية يف 

  .وبعدما اشرتت حصة األجانب من هذا املصرف متت خوصصته كليا BAAMاإلفريقي يف موريتانيا 

مليار أوقية وهذه تكلفة باهضة قد تؤثر كثريا  19ولقد كلفت إعادة هيكلة املصارف وإصالحها ما يناهز 

  .اغً على جهود التنمية احمللية تأثريا بال

أما يف جمال السياسة النقدية املتبعة من اجل حتقيق أهداف برنامج التقومي االقتصادي واملايل، فقد ركزت 

إصالح و حلجم االئتمان املمنوح للحكومة هذه اإلجراءات على وسائل مراقبة حجم الكتلة النقدية ووضع سقوف 

  .2القطاعات ذات األولويةهيكل أسعار الفائدة، وكذلك توجيه القروض الداخلية إىل 

  

   

                                                           
  .503 :ضيب،صأبو  1997حممد ولد عمار و أخرون سياسة و إدارة سعر الصرف يف البلدان العربية، صندوق النقد العريب، سبتمرب  1

  . 10:، ص1998البنك املركزي املوريتاين، تقري عن النظام املايل املوريتاين، مارس  2
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  .84/1988 يوضح تطور مصادر النظام النقدي و مقابالته في موريتانيا خالل الفترة 2جدول رقم 

  
1983  1984  1985  1986  1986  1988  

  5845  5600  4556  4054  3307  3024  النقود اليدوية

  8187  7668  4015  7659  5983  5056  النقود الكتابية

  14032  13268  11571  11713  9290  8080  جمموع النقود

  3971  4244  3471  1921  1702  1995  )ودائع ألجل(أشباه النقود

  2350  99  79  55  100  116  قروض خارجية طويلة األجل

  4297  3475  2785  3010  944  1285  مصادر صافية أخرى

  16058  14154  12236  10479  10184  11485  إمجايل الصادر

املوجودات األجنبية الصافية لدى 

  البنك املركزي
1533  3750  5100  5007  5132  5607  

املوجودات األجنبية الصافية لدى 

  البنوك التجارية
5065  5864  5498  4563  3804  3400  

جمموع املوجودات األجنبية 

  الصافية
6598  9614  09698  9570  8936  9007  

  4207  4224  4444  4485  5016  5141  ديون صافية على الدولة

  20858  18867  17462  15692  14746  21942  ديون على االقتصاد

  25065  23091  21906  20177  19762  18083  جمموع الديون

  16058  14154  12336  10479  10148  11485  إمجايل املقابالت

  1990جمامع احلسابات الوطنية واملؤشرات االقتصادية واالجتماعية لسنة  -املصدر

  

  

  

 البیان

 السنوات
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  اإلصالحات المصرفية من خالل برنامج الدعم والدفع :المطلب الثاني

يهدف هذا الربنامج وتعزيز اجلهود واإلجراءات اإلصالحية اليت اختذت يف فرتة برنامج التقومي االقتصادي 

وهو  1991 -89واملايل الذي حاول معاجلة االختالالت االقتصادية واملالية العميقة، ويغطي هذا الربنامج الفرتة 

  :ينطلق يف حتديد إسرتاتيجية اهلادفة إىل خلق منو مستمر وحتسني أداء الوحدات االقتصادية من احملاور التايل

حتسني حالة املدفوعات اخلارجية من خالل إتباع آليات لتحرير سعر الصرف والتجارة اخلارجية وكذلك   -1

 .لتوجيه العرض والطلب

وطين حىت  تتعزز وتتنوع القاعدة اإلنتاجية وتعم اجلودة هذه إجراء إصالح كلي للجهاز اإلنتاجي ال -2

 .املنتجات

تطبيق سياسة  فعالة لرتشيد النفقات العامة وختفيضها وزيادة اإليرادات من خالل توسيع الوعاء الضرييب  -3

 .وحتسني كفاءة أجهزة التحصل الضرييب

 .قدرات االقتصاد الوطين العمل للوصول إىل مستوى مديونية ومعدل خلدمة الدين يتناسب مع -4

التقليل من العبء االجتماعي للربنامج من خالل وضع إسرتاتيجية متماسكة  لتعبئة املوارد البشرية عن  -5

طريق إعادة توزيع  الدخل بصفة عادلة وخلق فرص عمل جديدة ومن خالل هذه احملاور مت حتديد 

، املاكرو اقتصادية للربنامج واليت جتسدت يف حماولة حتقيق معدل منو سنوي يف الناتج اإلمجايل 1األهداف

  %20من الناتج احمللي اإلمجايل بدل  %16.6وحتقيق مستوى استثمار عام يصل إىل  %3.5يف حدود 

من الناتج  %6د احملددة يف الربنامج السابق ومن أهدافه كذلك حتقيق ادخار عادي يف امليزانية  يف حدو 

من الناتج احمللي اإلمجايل، مث الوصول  9.8احمللي اإلمجايل وختفيض عجز احلساب اجلاري حىت يصل 

من  %25إىل  %20مبعدل خدمة الدين إىل حدود تتناسب مع قدرات االقتصاد على الدفع وهي 

 .1991حصيلة عائدات الصادرات يف سنة 

امج على إجراءات متعددة تتعلق باملالية العامة والنقود والقروض و ولقد مشلت اآلليات اليت اعتمدها الربن

  .إصالح املؤسسات العمومية وحترير األسعار

                                                           
1 Mohamed Salem ouled Abdessalem Problématique de l’ajustement de l’économie Mauritanienne mémoire 

DEA Université de Tunisie III F. SE. E. J 1989 P 104 .   
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سنركز هنا على أهم اإلجراءات اليت اختذت يف جمال النقود وذلك للحد من ارتفاع حجم الطلب الكلي و 

  :ا�ال بالتايل ختفيض معدالت التضخم، ومن أهم اإلجراءات املتخذة يف هذا

، ووضع رقابة دقيقة لنمو قروض 1989السعي إىل جتميد القروض الصافية للدولة عند مستواها يف 

االقتصاد، و ذلك لضمان توجيهها إىل القطاعات اإلسرتاتيجية والقابلة للنمو، وبالفعل فقد لوحظ منو معدالت 

يف  %12بدل  %15.8عدالت إىل القروض إىل االقتصاد يف سنوات برنامج الدعم والدفع فوصلت هذه امل

  .1991يف سنة  %11.7املتوسط، ولقد تراجع هذا املعدل إىل 

وهذا الرتاجع يدل على إصدار الربنامج على احلد من منو القروض إىل االقتصاد وهو ما يتماشى مع 

  .السياسة  النقدية االنكماشية اليت ينتهجها الربنامج

وخبصوص توزيع القروض فلقد انتهج الربنامج سياسة أحدثت تغيريا نسبيا يف األولوية النسبية لبعض 

القطاعات مقارنة بربنامج التقومي االقتصادي، فبعد أن كانت الصناعة متثل املرتبة الثانية تراجعت لترتك مكنتها 

  .وىللقطاع التنمية الريفية بعد قطاع اخلدمات الذي حيتل املرتبة  األ

اما خبصوص القطاع املصريف ، مت يف إطار برنامج الدعم والدفع تدعيم وتعزيز إجراءات إعادة تنظيم 

وهيكلة املصارف التجارية، وطبقت عليها قواعد التسيري السليمة احملددة يف الربنامج من خالل تدعيم رقابة البنك 

  .1املركزي على هذه املصارف

 (BNM)هلذا القطاع يف البداية يف إعادة تأهيل البنك الوطين املوريتاين ومتثلت إجراءات إعادة اهليكلة 

، كما مشل اإلصالح )BIMA(والبنك الدويل ملوريتانيا  (SMB)الناتج عن دمج كل من الشركة املوريتانية للبنك 

كة القطاع فتح رأس مال املصرف املذكور أمام  القطاع اخلاص الوطين واألجنيب على أن ال تتجاوز نسبة مشار 

يف هذه الفرتة، وكذلك تويل البنك املركزي كسلطة نقدية حتسني خربة العاملني يف هذا  %30اخلاص أكثر من 

  .البنك، بل وحبث عن شراكة فنية أجنبية تضمن إدارة سليمة وفعالة هلذا البنك

الناتج ) UBD(التنمية  حاولت احلكومة من خالل هذا الربنامج تامني الكفاءات األساسية الحتاد بنوك 

، وقامت )FND(والتجارة والصندوق الوطين للتنمية ) BMDC(عن اندماج كل من البنك املوريتاين للتنمية

بتكوين العاملني فيه، ولقد حاولت أن ختلق منه مصرفا شعبيا غري مركزي على أن يشرتك يف رأس ماله القطاع 

                                                           
  67 :ولد الشيباين، رسالة ماجستري، مصدر سبق ذكره ص الصريف 1
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�ا فيما خيص إعادة هيكلة رأس املال وإدارة املصرف وأهدافه  اخلاص من أجل حتديد الواجبات اليت جيب القيام

  .املالية

وتعزيزا هلذه اإلصالحات مت تبين سياسة نقدية انكماشية تسعى إىل  إبقاء منو معدل الكتلة النقدية يف حدود 

و معدل الكتلة وبالنسبة ملراقبة من. الكتلة النقدية يف حدود تتالءم مع وضعية ميزان املدفوعات ومعدالت التضخم

النقدية فيالحظ أن اإلجراءات املتبعة قد حرصت على إبقائه يف حدود متوسطة إال أنه زاد عن املتوسط الطي 

  .1990و  1989يف  10.8و  %11.6سجله يف الربنامج السابق  حيث وصل 

 االقتصادي نوات برنامج التقوميعلى العموم فإن معدل منو الكتلة النقدية قد شهد ارتفاعا مقارنة بس

وما دام احلديث عن اإلصالح املصريف والسياسة النقدية ال بأس أن نقدم جدوال يوضح وضعية النظام .املايلو 

  . النقدي ومقابلته
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  .89/1992يبين مصدر النظام النقدي ومقابالتها في الفترة  3: جدول رقم 

  1989  1990  1991  1992  

  7898  7352  6139  6040  النقود اليدوية

  11484  11569  10668  9022  النقود الكتابية

  19382  18921  16807  15062  جمموع النقود

  6988  5982  5769  5562  أشباه النقود

  26370  24903  22576  18624  جمموع الكتلة النقدية

  5450  3376  1898  2163  قروض خارجية طويلة األجل

  16982-  244  1328  3705  مصادر صافية أخرى

  14838  28035  25802  24492  جمموع املصارف

  .1993الكتاب الوطين لإلحصاء دليل إحصائي ملوريتانيا : املصدر

النقدية ظلت تنمو مبعدالت متزايدة وقد كان واضحا  يالحظ من اجلدول السابق أن جمموع النقد أوالكتلة

  .أن هناك قدرا كبريا من التحكم يف ذلك املعدل من سنة إىل أخرى

مليون أوقية  3971حيث تراجعت من  1989أما أشباه النقود فإ�ا بعد أن سجلت معدال سالبا يف سنة 

مليون أوقية و لقد ساهم   5769حيث وصلت إىل  1991مليون أوقية عرفت معدل منو مرتفع يف سنة  3562إىل 

  .كثريا يف رفع معدل منو الكتلة النقدية

قتصادي واإلطار اإلصالحات المصرفية من خالل برنامجي اإلصالح اال: المطلب الثالث

  الوثائقي للسياسة االقتصادية 

إىل الوصول إىل معدل  كان يهدف  1996 -92لقد كان برنامج اإلصالح االقتصادي الذي غطى الفرتة 

وهي  %3.6وحماربة التضخم حىت ترتاجع نسبة إىل أقل من  %3.5منو سنوي للناتج احمللي اإلمجايل يف حدود 

 الفترة

 البیان
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، وأخريا عمل %12نسبة منخفضة جدا مقارنة مع معدل التضخم الشائع يف االقتصاد املوريتاين  والذي وصل إىل 

1995من الناتج احمللي اإلمجايل سنة  %6.6اري إىل هذا الربنامج من أجل ختفيض عجز احلساب اجل
1.  

لقد سعى اإلصالح املصريف يف هذا الربنامج إىل تدعيم اإلصالحات اليت جرت يف تلك الربامج السابقة و 

  :ركز هذا الربنامج على

الذي ) BNM(اخلاص يف القطاع املصريف، وجتسد ذلك يف إعادة هيكلة البنك الوطين ملوريتانيا تعزيز دور القطاع- 

مملوكا بأكمله من طرف القطاع اخلاص، وكذلك البنك املوريتاين للتجارة الدولية  1993أصبح رأس ماله يف بداية 

)BMCI.( 

إال أنه  وبسبب الوضعية املالية ) UBD(ومت اقرتاح إدخال القطاع اخلاص يف رأس مال احتاد بنوك التنمية 

الصعبة اليت تعاين منها حمافظة املالية، مل يستجب اخلواص  هلذا العرض، ومل يكن أمام احلكومة إال حتمل اخلسارة 

1993وإعالن تصفيته يف 
2.  

تمثل يف ومت حتويل ملكية بنك الربكة اإلسالمي املوريتاين من مصرف مشرتك مابني الدولة والقطاع اخلاص امل

الباقية من نصيب البنك  %10من رأس مال و %90جمموعة دال الربكة إىل مصرف يستحوذ القطاع اخلاص على 

  .املركزي املوريتاين

مت إنشاء مصرف مشرتك بني القطاع اخلاص الوطين والقطاع اخلاص األجنيب  1995ويف نفس الفرتة ويف يناير 

إمكانية إنشاء مصرف يتوىل توفري السكن وهو مصرف تساهم فيه أهم  هو البنك العام ملوريتانيا، ومتت دراسة 

  .املؤسسات العمومية 

باإلضافة إىل البنك املركزي املوريتاين هذا فضال عن مسامهة القطاع اخلاص املتمثل أساسا يف أسهم 

  .املصارف التجارية و كذلك مؤسسات التأمني

حتصيل املصرفية واليت يعتربها البعض هي السبب يف  رافق هذه اإلجراءات استصدار قانون جديد خبصوص

، مسرية 1993أغلب األزمات اليت تعاين منها القطاع، بل وتأسست وكالة مكلفة بتحصيل هذه الديون يف سنة 

  .من طرف الدولة

                                                           
1  Marchée Tropicaux et méditerranées no 2604, Op cit P 31  

  .10 :مارس، مصدر سبق ذكره، ص 98املصرف املركزي املوريتاين،  2
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أما خبصوص السياسة النقدية فلقد واصل البنك املركزي تنفيذ سياسته االنكماشية، حيث رفع معدل 

، كما حددت معدالت الفائدة الدنيا على احلسابات 1992يف سنة  %10بدل  1993سنة  %11 اخلصم إىل

، وسعيا منه لتطوير وحتسني أداء الوساطة املالية، مت طرح أذون اخلزينة يف السوق املفتوحة وكان %9: االدخارية بـ

  .1993يف  %2إىل  1992يف  %6من نتائج هذه السياسة االنكماشية أن تراجع معدل منو الكتلة النقدية من 

لقد اعترب الربنامج عدم كفاءة عمال القطاع املصريف عائقا أما تطوره فركز على ضرورة تكوين هؤالء العمال 

وزيادة تدريبهم، ولقد أرجع هذا الربنامج الكثري من التجاوزات والفوضى والتسيب الذي يشهده القطاع إىل 

بتدريب و  CIFPBربة، وبدأ املركز الدويل لتكوين األفراد املصرفيني ضعف التكوين ومستوى التأهيل ونقص اخل

كما قام شركاء موريتانيا يف اإلصالح االقتصادي، بإعداد دورات   1988تكوين بعض األطر املصرفية املوريتانية منذ 

رة العمال ينظمها خرباء البنك الدويل وكذلك صندوق النقد الدويل وذلك يف شكل برامج تكوينية تستهدف سيط

  .على األساليب والتقنيات  األكثر تطورا

أما الربنامج املعروف باإلطار الوثائقي للسياسة االقتصادية فعمل على تعميق  تلك اإلجراءات اهلادفة إىل 

التطبيق السليم للطرق الفنية والتقنية لقواعد التسيري السليم خاصة تلك النسب االحرتازية اليت تركز عليها برامج 

  .صالح واليت حتد من املخاطراإل

ومت حترير أسعار الصرف وأصبحت األسعار حتدد يوميا على أساس سلة من العمالت النهمة يف التجارة 

اخلارجية ملوريتانيا كما مت الرتخيص لفتح مكاتب صرف مستقلة عن املصارف مهمتها التعامل بالعمالت األجنبية، 

سة  املصارف سعيا ملصلحة السوق واملستهلك، ومتتلك هذه املكاتب وكذلك من أجل توسيع السوق احلرة ومناف

أعلن البنك املركزي رمسيا  1995دمجرب  31وكذلك املصارف حسابات لدى  وكالئهم  اخلارجيني، وبالفعل يف 

و  %40بدل  %80توحيد سعر الصرف، ومتت زيادة احلصة اليت ميكن للمصدر أن يستفيد منها ووصلت إىل 

 .املتبقية لتدعيم احتياطات البنك املركزي من العملة الصعبة %20بقيت 

وما دام احلديث عن إصالح النظام املصريف فال بأس من تقدمي بعض األرقام لتوضيح وضعية الكتلة النقدية 

  .1ومقابال�ا يف هذه الفرتة

   

                                                           
 .1998البنك املركزي املوريتاين ، نشرة إحصائية ربع سنوية، مارس  1
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  .1997 /93يوضح مصادر النظام النقدي ومقابالتها خالل الفترة  4جدول رقم 

  .1998مارس  –نشرة إحصائية فصلية -املركزي املوريتايناملصرف : املصدر

  

حيث شهدت زيادة مفاجئة،  1996نالحظ من اجلدول أن الكتلة النقدية استمرت تتناقص ببطء حىت 

وهذه الزيادة جتسدت زيادة كل  1997مليون أوقية يف دمجرب  26690مليون أوقية إىل  24703حبيث انتقلت من 

  .مكونات الكتلة النقدية

   

  

 
1993 1994 1995 1996 1997 

 5854 5093 7383 8598 9097 اإلصدار النقدي

 11727 11134 10819 11218 11841 النقود  الكتابية

 17518 16227 18202 19816 20938 جمموع النقد

 9109 8476 7817 07612 6635 أشباه النقود

 26690 24703 26019 27428 27573 جمموع الكتلة النقدية 

 15850 17758 14500 -7836 -3838 بنود أخرى صافية

 10830 10203 8261 19592 23735 جمموع املقابالت=جمدوع املصادر

 34425 21030 12423 5486 6218 موجودات خارجية لدى البنك املركزي 

 4165 3853 3556 3561 4305 موجودات خارجية لدى البنوك التجارية

 38590 24883 15981 9047 10523 املوجودات اخلارجية جمموع

  40752  35757  40597  41934  39763  التزامات خارجية

  25419  14421  1351  9289  11159  ديون صافية على الدولة

  38411  35498  31526  43190  41816  ديون على االقتصاد 

  12992  21077  32877  52479  52975  قروض داخلية

 البیان
 السنوات
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  :خالصة الفصل الثالث

  :لقد تناول الفصل من خالل مباحث مراحل تطور النظام املصريف وميكن تقسيم تلك املراحل إىل

 .1972- 1960مرحلة التبعية النقدية   -  أ

ميكن القول أن هذه املرحلة متيزت بغياب جهاز مصريف وطين، حيث وجدت خالهلا ثالثة فروع تابعة ألصول 

إىل عدد من العوائق املؤسسية االقتصادية االجتماعية والسياسية، وهو ما حال دون بروز سياسة  باإلضافة. أجنبية

  .نقدية تعمل على حتقيق معدالت مناسبة وفعالة من املخدرات

 .1973مرحلة االستقالل النقدي   -  ب

املنظم لصالحيات  21/74وصدور قانون تنظيم املهنة املصرفية  1973متيزت هذه املرحلة بإنشاء البنك املركزي 

اجلهاز املصريف من جهة، كما عرفت هذه املرحلة توسعا نقديا إىل توسع الدخل النقدي أكثر من التوسع احلاصل 

  .يف اإلنتاج احلقيقي 

  .مرحلة اإلصالح املصريف من خالل برامج اإلصالح االقتصادي - ج

  :املصريف املوريتاين أمهها عرفت خمتلف برامج اإلصالح االقتصادي بإصالحات جوهرية مست النظام

حتويل حصص البنك املركزي من رؤوس أموال املصارف التجارية إىل الدولة �دف ختفيض مسامهته يف  -

هذه املصارف وذلك من أجل الرتكيز على دوره التقليدي يف الرقابة واإلشراف على وضع السياسة 

 .النقدية للدولة

 .البعض اآلخرتطهري ميزانيات بعض املصارف وكذلك حوصصة  -

  .تدعيم وحترير رقابة البنك املركزي على املصارف الثانوية -
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   مهيدت

لقد عاشت موريتنيا يف �اية السبعينيات وبداية الثمانينات من القرن املاضي، ظروفا اقتصادية نتجت عن 

وكذلك تواصل موجات اجلفاف، هذا  حرب الصحراء اليت خلفت خسائر سواء يف ا�ال االقتصادي أواالجتماعي

باإلضافة إىل تزايد حجم الديون اخلارجية واحلاجة املاسة إىل املزيد من العملة األجنبية إلصالح اخللل يف ميزان 

املدفوعات يف ظل تدين حصيلة الصادرات عن تغطية الواردات بسبب ارتفاع أسعار الواردات الراجع إىل التضخم 

  .العاملي

لظروف تأثري على مستوى األسعار احمللية إال أن معدال�ا كانت عادية بالنسبة للتضخم الذي وكان لتلك ا

يسود العامل، ويعود ذلك إىل مراقبة السلطات لألسعار من جهة و حتمل عبء دعم السلع األساسية من جهة 

يل والبنك الدويل على أخرى ، ومع منتصف الثمانينات من القرن املاضي اجتهت موريتانيا لصندوق النقد الدو 

تطبيق برامج  1985إعادة جدولة الديون اخلارجية واحلصول على قروض جديدة مقابل بدء موريتانيا منذ 

اإلصالح االقتصادي من اجل التغلب على تلك االختالالت ، طبقت موريتانيا برناجما تصحيحيا شامال للفرتة 

-1998(والربنامج الوطين ملكافحة الفقر ) 1996-1992(، استكمل بربنامج يغطي الفرتة )1985-1991(

2015.(  

سيتناول هذا الفصل حملة عن االقتصاد املوريتاين يف املبحث األول ويف املبحث الثاين السياسة النقدية يف 

   .موريتانيا، أما املبحث الثالث فهو عبارة عن دور السياسة النقدية يف حتقيق برامج اإلصالح االقتصادي

  لمحة عن االقتصاد الموريتاني :ولالمبحث األ

كلم   750تقع اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية يف مشال غرب إفريقيا على ساحل احمليط األطلسي بطول 

، تغطي الصحراء أكثر من ثلثيها، وتشكل موريتانيا �ذا املوقع حلقة الربط بني 2كلم  1030.000وتبلغ مساحتها 

، وكان عدد سكا�ا 1960نوفمرب  28الوطن العريب وأفريقيا السوداء، وقد نالت موريتانيا استقالهلا من فرنسا يف 

من سكان القرى، أما سكان  %15و  %70نسمة، ميثل البدو الرحل منهم حوايل  942.000آنذاك حوايل 

7احلضر فال يتجاوزون 
1
%.  

، حيث عرفت البالد أربع 1963قد اعتمدت موريتانيا على أسلوب التخطيط املتوسط ابتداء من سنة 

  .1985إىل  1963خطط للتنمية االقتصادية واالجتماعية من سنة 

                                                           
  .49، ص2001جامعة اجلزائر  ولد عبد اهللا، أثر سعر الصرف على ميزان املدفوعات دراسة حالة موريتانيا، رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، الشيخ 1
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قت مبشروع خلطة ثالثية تغطي ولو أ�ا قد سب) 1966-1963(جاءت اخلطة األوىل رباعية وغطت الفرتة 

، مث تلت ذلك خطة )1973-1970(، مث جاءت اخلطة الثانية رباعية ومشلت السنوات )1963-1960(الفرتة 

، والرابعة اليت جاءت مخاسية على غرار سابقا�ا وغطت الفرتة )1980-1976(الثالثة وهي مخاسية وغطت الفرتة 

)1981-1985.(  

ان معدل الناتج احمللي يهبط سنويا، وقد بلغ معدل االستثمارات يف نفس الفرتة ومع �اية اخلطة الرابعة ك

من الناتج احمللي اإلمجايل، األمر الذي أدى إىل ظهور عجز كبري يف املوازنة العامة وميزان املدفوعات سنة  32%

مليار أوقية وهو ما يعادل  12من الناتج احمللي اإلمجايل، و 7.9مليار أي ما يعادل  3.6بلغ على التوايل  1984

من الناتج احمللي اإلمجايل، كل هذا يف وقت بلغ فيه مستوى املديونية حجما خطريا حيث ارتفع حجم  25%

مليار دوالر  1.525مث إىل  1980مليار دوالر سنة  1.362إىل  1970مليار دوالر سنة  0.083الدين العام من 

  .1984سنة 

منتصف الثمانينات أمام أزمة حادة متثلت يف تراجع أداء معظم املؤسسات وقد وجدت موريتانيا نفسها يف 

االقتصادية، ووجود إختالالت داخلية وخارجية، ونتيجة لذلك جلأت إىل طلب إعادة جدولة ديو�ا اخلارجية، 

نية للدول فكان ذلك بداية لتبين اإلصالحات االقتصادية اليت انتشرت الدعوة إليها خاصة بعد تفاقم أزمة املديو 

  .1982النامية سنة 

وقد تبنت موريتانيا على غرار هذه الدول يف منتصف الثمانينات سياسة اإلصالح اهليكلي وذلك بعد أن 

سادت خيبة أمل فيما يتعلق بنتائج اخلطط التنموية اليت طبقت طيلة الفرتة السابقة، ومن أجل مواجهة هذا 

ح اهليكلي هادفة من وراء ذلك إىل إعادة التوازنات االقتصادية الوضع السيئ شرعت احلكومة يف سياسة اإلصال

  .1الكلية ورأت بالتشاور مع املؤسسات املالية الدولية أنه من أجل حتقيق هذه األهداف جيب أن تتم األمور التالية

  حرية األسعار؛ -1

  عقلنة اإلنفاق؛ -2

  إعادة معايرة النقود؛ -3

  إعادة هيكلة املؤسسات العامة؛ -4

  .التوظيف يف الوظيفة العموميةجتميد  -5

                                                           
1 Banque centrale de Mauritanie, direction de la balance de payements, résumé synthèse de programme 

d’agissements structurels en Mauritanie, P7  
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سنقسم هذا املبحث اىل مطلبني االول يتناول املوارد الطبيعية يف موريتانيا ، و الثاين يتناول برامج االصالح 

  .االقتصادي والسياسات املطبقة خالل هذه الربامج

 

  الموارد  الطبيعية: ولالمطلب األ

  القطاع الزراعي-1

  الوسط الطبيعي1-1

موريتانيا بلد منبسط، رتيب املظهر و�يمن عليه السهول واملساحات الصحراوية اليت أمهها ا�ابات الكربى 

م فان االرتفاعات على امتداد 915، ويف الواقع فانه باستثناء كدية اجلل اليت تصل اعلي نقطة فيها إىل حوايل 

  .مرت500هذه املساحات ال تتجاوز 

نيات شبه اجلافة شا�ا يف ذلك شان معظم الدول الساحلية ، ويتجلى ذلك يف وتندمج موريتانيا ضمن الب

ارتفاع درجات احلرارة، وضعف التساقطات املطرية، وعدم انتظامها وحمدودية الغطاء النبايت، ومصادر املياه سواء 

  .1قاليم البيئية يف موريتانيا إىل تعلق األمر باملياه السطحية أواجلوفية، تقسم األ

  قليم الصحراوي اإل

يشمل املناطق الواقعة مشال خط املطر، بري أم قرين، والزويرات، ويتميز هذا اإلقليم بندرة األمطار، لبعده 

عن تأثري الرياح املومسية، كما يتميز مبناخه الصحراوي احلار اجلاف حيث يعد أكثر األقاليم املوريتانية تعرضا لرياح 

باألتربة والغبار، ويتميز هذا اإلقليم بالفقر الشديد يف نوعية وكثافة وأطوال الغطاء اهلرمتان احلارة اجلافة احململة 

النبايت، وترتكز النباتات هنا يف أعماق األودية واملناطق املنخفضة بني الكثبان الرملية والتالل، ومعظم النباتات يف 

األمطار، وهلذا فان اإلبل هي احليوانات  هذا اإلقليم مومسية ال تتجاوز دورة حيا�ا أربعة أشهر يف فرتة سقوط

ترىب على نطاق ضيق يف الواحات اليت ) املاعز ( الوحيدة القادرة على الرعي يف هذه األقاليم وإن كانت األغنام 

تعتمد على املياه اجلوفية ، كما تنتشر يف هذا اإلقليم بعض السبخات مثل سبخة اجلل وسبخة مششان ومنو حوهلا 

  .احمللية ، وتعتمد كل مدن هذا اإلقليم على املياه اجلوفية بعض النباتات

    اإلقليم شبه الصحراوي

                                                           
  .46 :، ص 1981مهدي الصحاف ، ومصطفى كاهر، دراسة  يف جغرافية موريتانيا احلديثة ، الطبعة األول، بغداد    1
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ويتميز هذا اإلقليم  ومتثله مدن، والتة، جتكجة،) مم 200و 100( يشمل املناطق الواقعة بني خطي املطر 

بتعرضه للمؤثرات الصحراوية وأكثر من تعرضه للرياح املومسية وهو اقل حرارة وجفافا من اإلقليم الصحراوي ، 

حيث تزداد نسبيا كثافة الغطاء النبايت حول حافات اهلضاب واألودية احمليطة �ا وكذلك حول السدود بدرجة  

  .الزراعية نسبيا، كما ترىب اإلبل واملاعز يف هذا اإلقليم بدرجة كبرية كبرية ، وبالذات يف املناطق ذات الرتبة 

  إقليم الساحل اإلفريقي

ومتثل هذا اإلقليم، النعمة، اآلق، كيفة ، ) مم  400و 200( يشمل املساحات الواقعة بني خطي املطر 

درجات احلرارة فيه بسبب كثافة  لعيون، ويتأثر هذا اإلقليم بصورة واضحة بالرياح املومسية املمطرة وهلذا تنخفض

الغطاء النبايت وارتفاع معدالت تساقط األمطار، ونظرا لغىن اإلقليم النسيب من حيث كثافة وأنواع وأطوال النباتات 

فقد أصبح ا�ال الرئيسي للرعي موريتانيا وخصوصا يف األجزاء الوسطى والشمالية منه حيث تناسب املراعي فيها 

م واملاعز، يف حني أن األجزاء اجلنوبية من هذا اإلقليم متثل مراع مناسبة لألبقار، كما تنشط رعي اإلبل واألغنا

الزراعة املطرية يف أجزائه اجلنوبية وأهم املزروعات هي الذرة البيضاء، وتكثر السدود، كما تعتمد معظم مدن هذا 

ومسية ويضم هذا اإلقليم غالبية مراكز العمران يف اإلقليم على اآلبار اليت تغذيها مياه األمطار أوعلى املستنقعات امل

  .موريتانيا

  )نهر السنغال( إقليم حوض النهر 

غلى معظم ) مم350(يشمل املساحات الواقعة ضمن وادي �ر السنغال ومع أن كمية املطر تصل إىل 

غنية  نباتيا وحيوانيا، و املدن الواقعة على النهر إال أن اجلريان السطحي الدائم لنهر السنغال كاف خللق بيئة 

تنخفض درجات احلرارة بشكل ملحوظ بسبب كثافة الغطاء النبايت، ومتثل املدن الواقعة على النهر هذا اإلقليم 

وخصوصا سيلبايب، بوقي، كيهيدي، وتنمو يف هذا اإلقليم غابات الطلح واملتسلقات واألشجار دائمة اخلضرة، و 

ة األوىل يف موريتانيا كما تتم تربية األبقار بكثافة يف هذا اإلقليم حيث توجد أهم يشكل هذا اإلقليم املنطقة الزراعي

الذرة البيضاء، (إضافة إىل الزراعات التقليدية  املشاريع الزراعية املوريتانية وخصوصا زراعات األرز واخلضروات،

  .ات السكانيةوتسجل يف هذا اإلقليم اعلي الكثاف... ) الدخن، البطيخ، والفول السوداين ، 

  إقليم السواحل المحيطية 

وميتد من اجناتو جنوبا مع احلدود مع ) كلم   30-20( يشمل هذا اإلقليم شريطا ضيقا يرتاوح عرضه بني 

السنغال وحىت الرأس األبيض مشاال على احلدود مع الصحراء الغربية وميثل هذا اإلقليم مدن انواكشوط، انوذيبوا 

بالرياح البحرية الشمالية الغربية، وأمطار هذا اإلقليم شتوية مشال انواكشوط وصيفيه جنوبه ويتأثر هذا اإلقليم ... 

، ويتأثر هذا اإلقليم بتيار كناريا البارد حيث يلطف من درجات احلرارة، ويزيد من معدالت الضباب ويقلل من 
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يز هذا اإلقليم الساحلي برتبة فرص تساقط األمطار بسبب تربيده للمياه مما يقلل من احتماالت التبخر، ويتم

وتنمو يف هذا اإلقليم بعض ... ) اندرامشة، انرتيريت، ( شديدة امللوحة، وتنتشر السبخات يف هذا اإلقليم 

النباتات احمللية اليت تعترب غذاء مفضال لإلبل، وتتغذى هذه النباتات على الضباب والندى وكذلك على الرطوبة 

  .الدائمة للرتبة

على )  1976احلديقة الوطنية حلوض ارقني ( ليم توجد أهم احملميات الطبيعية يف موريتانيا يف هذا اإلق

كلم مربع ويقع جزء منها يف املاء واجلزء األخر على اليابسة، ومتتد هذه احملمية على   1200مساحة تقدر بـ 

نطقة بضحالة مياهها وغناها البيولوجي السواحل املوريتانية الواقعة بني رأس متريس ومشال رأس اقادير، تتميز هذه امل

حيث هي ملجأ امن تضع فيه األمساك بيضها وتتكاثر فيه، كما تلتقي يف هذه املنطقة األنواع احليوانية والنباتية 

املختلفة ذات األصل البارد مع األخرى ذات األصل احلار، كما تعد املنطقة غنية بأنواعها النباتية واحليوانية الربية 

وهلذا التنوع اعترب ) مليون طائر  2،5( إىل كو�ا مهجرا مفضال ألعداد هائلة من الطيور يقدر عددها ب إضافة 

  .احلوض مكن املناطق الساحلية اهلامة يف موريتانيا

( اختالف الظروف البيئية يف موريتانيا إىل تباين الظروف االقتصادية  –من بني عوامل أخرى  –ان   إذن

األمنية، معدل اخلصوبة، الوفيات، العمر املتوقع، الوعي ( والظروف االجتماعية ... ) فقر النشاط، العمل، ال

كما أدى أيضا إىل تعدد مصادر املياه حيث تتوفر موريتانيا على مصادر مياه ... ) الصحي، ظروف السكن ، 

غال والباقي هو معدل مليار مرت مكعب يف السنة نصفها من �ر السن 6سطحية هائلة ودائمة التدفق تقدر ب 

  .اإلمكانات لسعة ختزين السدود ونقاط املياه

و  –باستثناء مدينة روصو املزودة مبياه سطحية  –تعد املياه اجلوفية املصدر األساسي لكافة مدن البالد 

كربى تتوزع املياه اجلوفية بشكل متفاوت يف البالد، وتنتشر بطريقة متميزة وسط أربعة جممعات جيولوجية مائية  

  : 1هي

ألف كلم مربع ويشمل مناطق الرتارزة،  90احلوض الرسويب الساحلي الذي ينشر على مساحة أكثر من  - 

جزء من لرباكنة، وجورجول، انشريي، انواذيبو وحيتوي على مصادر هائلة من املاء وهي معرضة للنضوب والتأثر 

  .مبياه البحر

كيدماغة، لعصابة، تقانت، وحيتوي بعض نقاط املياه وميتاز القوس املوريتاين، وهو يغطي جزئيا منطقة   - 

  .بارتفاع تكاليف استغالل هذه املياه نتيجة العوامل اجليولوجية

                                                           
  .70 :، ص، مرجع سابقوزارة الشؤون االقتصادية والتنمية، إسرتاتيجية التنمية   1
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احلوض الرسويب يف تاوندي، والذي يغطي ثالث أرباع أراضي موريتانيا، وتواجد املياه فيه كميا ونوعيا،  - 

  .ة انشطارها وموقعهامرهون بطبيعة الصخور املانعة �رى املياه ودرج

  .وهي منطقة غري مواتية من الناحية اهليدرولوجية ) طية الرقيبات ( الشمال املوريتاين  - 

  

  

  الفالحة1-2

البيئية إن الظروف الطبيعية غري مشجعة هلذا القطاع يف معظم أحناء البالد، نتيجة  تبني من دراسة املوقمات

نقص اخلربة، وبدائية اآلالت، وضعف التنظيم التعاوين، وختلف األساليب الزراعية، وضعف التمويل، واتساع 

إلنتاجية وفيما يلي أهم أمناط املسافة بني خمتلف النقاط وضعف وانعدام البنية التحتية، مما أدى إىل تدين اإلنتاج وا

  : 1الزراعة يف موريتانيا

  الزراعة المطرية

بشكل مكثف، وتتفاوت هذه املناطق ) يوما  45( تعتمد أساسا على األمطار املتساقطة يف فصل اخلريف 

وت إىل ، حيث تكثر األمطار كلما اجتهنا إىل اجلنوب، احلوضني ولعصابة وكيدماغة والرتارزة، وقد أدى هذا التفا

تباين يف املناطق من حيث، كمية املساحات الصاحلة للزراعة واملزروعة، وتركز السكان، وتوجيه السياسات الزراعية 

للدولة املتعلقة بإقامة السدود واستصالح األراضي، وبرامج تثبيت الرمال املتنقلة، وتنقسم إىل ثالثة أصناف رئيسية 

  .2، و زراعة السدود)الوديان ( زراعة السهول، زراعة املنخفضات : هي

إن االعتماد الكلي هلذا النوع من الزراعة على األمطار جيعل إنتاجها ميتاز بالتذبذب، حيث شهدت بعض 

، وأهم حماصيل %1,47السنوات معدالت تزايد سالبة، ويف سنوات اإلنتاج اجليد مل يتجاوز معدل النمو السنوي 

  ).احملاصيل اليت حتتاج إىل كميات من املياه كبرية(لصفراء، الفاصوليا هذا النمط الزراعي، الذرة البيضاء وا

   الزراعة المروية

 %25ألف هكتار يستغل منها حىت اآلن حوايل  150تقدر املساحة القابلة للري مبياه �ر السنغال حبوايل 

  ).SONADER(على الرغم من اجلهود املبذولة من طرف الشركة الوطنية للتنمية الريفية 

                                                           
  .137 :، ص  995ية االقتصاد املوريتاين، حبث لنيل شهادة املاجستري يف االقتصاد، معهد البحوث والدراسات العربية القاهرة، حممد ولد اعمركت، دور الزراعة يف تنم   1

  .14 :، ص، القاهرةحممد بن أعمر، األمن الغذائي يف موريتانيا، حبث الدبلوم يف االقتصاد، معهد البحوث والدراسات العربية   2
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إن حضور الدولة واهتماما�ا بالزراعة املروية أدى إىل حماولة حتديث أساليب الزراعة املروية، باستخدام 

  :وسائل حديثة وإنشاء مزارع منوذجية كما هواحلال يف

 سهل امبورية، يقوم على استصالحه فريق عمل صيين؛ -

 ية وبرنامج األمم املتحدة؛املزرعة النموذجية يف قرقول، بتمويل مشرتك بني احلكومة املوريتان -

 املزرعة النموذجية يف بوقي، بتمويل مشرتك بني منظمة استثمار �ر السنغال وبرنامج األمم املتحدة؛ -

 املزرعة التجريبية، يف كيهيدي بتمويل وإشراف وطنيني؛ -

 يضاف إىل هذه املناطق مناطق مستغلة من طرف اخلواص وبعض التعاونيات واجلمعيات الزراعية اليت -

 .أصبحت تتزايد وتتضاعف خرب�ا يف السنوات األخرية

    ...أهم حماصيل هذا النمط األرز، الذرة، اخلضر والبطيخ 

  )زراعة الواحات (   الزراعة الفصلية

ترتكز يف الواحات والوديان ذات املياه اجلوفية القريبة من السطح حيث يتم رفع املياه بالوسائل التقليدية يف 

ويزرع يف هذه املناطق يف  –باستثناء السنوات األخرية  وما عرفته من إدخال لوسائل الستخراج املياه  –الغالب 

  ...الذرة، احلناء، التمور، الدخن، اخلضروات : فصل الشتاء حماصيل عدة منها

 28 ال تقل عن –يرتكز هذا النوع من الزراعة أساسا يف مشال البالد ووسطها حيث ارتفاع درجات احلرارة 

إال أن هذا النشاط عرف تراجعا يف بعض سنوات اجلفاف، مما أدى إىل هجرة وحتول الكثريين من  –درجة 

اهلادف إىل تقدمي معونات  –مشروع الواحات  –املزارعني إىل أنشطة أخرى، وهذا ما تطلب قيام الدولة بإنشاء 

  .تاجهمفنية ومالية إىل أصحاب الواحات للرفع من مستوى إنتاجيتهم مث إن

غري مؤهلة إلنتاج كل احملاصيل  إن الطبيعة الصحراوية املسيطرة على معظم األراضي املوريتانية جتعلها

  1بالذات يف املناطق غري النهرية فهي تنتج مثالو 

 % 45الذرة والدخن، يزرعان يف حوض النهر وبعض املناطق املطرية، ومتثل املساحة املزروعة من هذا احملصول - 

 طن للهكتار؛ 0,68ألف طن و 93,1من املساحة الكلية املزروعة ويبلغ متوسط اإلنتاج واإلنتاجية على التوايل 

 القمح والعشري، يزرعان يف مناطق السدود واألودية؛- 

ما  والواحات ويعد القمح من أهم العناصر املكونة للوجبة الوطنية املوريتانية إال أن أمهيته يف احملاصيل الزراعية - 

طن،  600،600،600،817على التوايل  98و  96،  93و  90زالت قليلة، فقد بلغ إنتاج القمح يف السنوات  

                                                           
1  ONS annuaire statistique 98p46  
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من  98و  95،96،97نوات ـويف نفس الوقت مازالت احلاجة إىل اخلارج قائمة، حيث استوردت موريتانيا يف الس

 .1ألف طن يف نفس السنوات  84,6، و67،57،63ألف طن و بالنسبة للقمح  7‘118،و26،44،55القمح 

األرز، يزرع يف منطقة الرتارزة وقرقول ويزرع بأسلوب شبه حديث، وبالذات يف منطقة النهر حيث الرطوبة عالية، - 

مما ميكن من زراعة األرز مرتني يف السنة مما زاد من الكميات املنتجة وقد بلغ إنتاج األرز يف السنوات 

: ، طن يف حني مازالت احلاجة إىل اخلارج هي61151، 40049،  7045 ،31078على التوايل   90،93،96،98

 على التوايل  97و 95،96ألف طن يف السنوات  92و 46،66

يقدر عدد النخيل حبوايل مليون خنلة موزعة على ادرار، تقانت، لعصابة، حيث بلغ إنتاج : اخلضروات والتمور- 

على التوايل، يف حني  98و ،90،93،96نوات طن يف الس 82176و 59263و 29625و 18000اخلضروات 

  طن  12351وصل إنتاج التمور إىل 

  تطور المساحات المزروعة بمليون هكتار )  5رقم ( الجدول 

96  97  89  99  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  

271  192  182  175  223  207  194  109  212  154  217  

  Source : ons , annuaire statistique , 1995,2005 p 41 

   التنمية الحيوانية 1-3

اليت ميكن أن تعيش يف املنطقة، يلعب املناخ الدور البارز يف حتديد نوعية املواشي ) الثروة احليوانية( 

اجلنوب موريتانيا حتكم عليها طبيعتها الصحراوية وإطاللتها على احمليط األطلسي أن متتلك ثروة متميزة، ففي و 

واإلبل واخليول واحلمري، أما يف الوسط والشمال فتعيش اإلبل والغنم ) األغنام ( املمطر تعيش األبقار واملاعز 

  .نتيجة قدرة هذه احليوانات على حتمل قساوة املناخ

جد ما يو ) احلوضني ولعصابة( إذن تتوزع الثروة احليوانية توزيعا يتفق مع توزيع املراعي، ففي اإلقليم الشرقي 

من اإلبل، ويرجع هذا الرتكز إىل الظروف املناخية  %40من األغنام واملاعز و % 47من األبقار و %64يزيد على 

 %45,8من األبقار و  %32املناسبة للرعي وعدم وجود أنشطة منافسة هلذا القطاع، أما إقليم النهر فهو يضم 

من  %3,6د فتكاد تنعدم فيها األبقار إذ تضم والية تاقنت من اإلبل، أما بقية البال %21,2من األغنام واملاعز و 

  .من اإلبل %38جمموع األبقار يف حني يضم الشمال حوايل 

                                                           
1  Ministère des affaires économiques et du développement  , bilan économiques social 90/98 2001 p 94  



 اإلصالح برامج ظل في المالية و  النقدية السياسة مسار.......................: الرابع الفصل

 االقتصادي

 

158 
 

عدم ) حكومي او خاص ( تعرتض الثروة احليوانية مجلة من املشاكل منها، عدم وجود مشروع منوذجي 

هذا القطاع باستثناء بعض مصانع اجللود ، ضعف مبادرة اخلواص يف االستثمار يف )القروض( وجود نظام تسليفي 

ال توجد مصانع ملشتقات األلبان و ( وحمصورة التخصص ) انواكشوط، انواذيبو مثال( واأللبان احملصور النشاط 

كما يعتمد القطاع  على اجلهود اخلاصة ألصحاب الثروة احليوانية الذين يعتمدون عليه كمصدر للرزق، ) اجللود 

واألمية على هؤالء مما جيعلهم يهتمون باألعداد قبل النوعيات، إضافة إىل أن األعداد اليت  ويغلب طابع البداوة

يبيعو�ا من هذه القطعان ال تتجاوز حدود احتياجا�م املعيشية مما يقلل من دور هذا القطاع يف االقتصاد الوطين 

( وهذا ما يزيد من فقرها وتصحرها  من الضغط على املراعي الفقرية بأعداد ال تتحملها –مع الوقت  –ويزيد 

  ).البيئة والتنمية

إذن ال بد من وضع خطة حمكمة إلعادة تأهيل هذا القطاع، وتطويره بشكل يتناسب مع دوره اهلام يف 

  .توفري فرص العمل ومسامهته يف الناتج الداخلي اخلام، وزيادة الصادرات عن طريق حتسني النظام التسويقي

  )باآلالف من الرؤوس( تطور الماشية )  6رقم ( الجدول 

  92  93  94  95  96  97  98  99  2000  

  1477  1434  1394  1353  1122  1111  1100  1200  1200  البقر

  12569  11961  11393  10851  9634  9441  9260  9078  8900  الغنم

  1231  1207  1185  1162  1124  1113  1102  1091  1080  االبل

Source : B.C.M. bulletin trimestriel des statistiques , mars : 2000 p 40   

  بالمليون رأس 2004إلى  98تطور الماشية من )  7رقم ( الجدول 

  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  النوع

  1354  1315  1686  1620  1550  1498  1448  االبقار

  15900  14329  14045  13885  13384  12558  11960  الغنم

  1350  1323  1381  1329  1288  1230  1206  االبل

  2005التقرير السنوي لوزارة التنمية الريفية سنة : املصدر  

  القطاع الصناعي-2
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والصناعات التحويلية ) املعادن ، الصيد الصناعي (يضم عادة القطاع الصناعي، الصناعات االستخراجية 

وبالذات املعادن على أن نفرد نقطة خاصة للصيد نتيجة أمهيته يف  ، إال أننا هنا سنركز على املوارد الطبيعية

  .1االقتصاد املوريتاين

كانت أمهية هذا القطاع حمدودة يف السنوات األوىل نتيجة حداثة الدولة وانعدام البنية الالزمة، لكن مبجرد 

 %39احلديدة وصلت نسبة مسامهة هذا القطاع يف الناتج احمللي اإلمجايل حوايل  أن بدأ استغالل مناجم الزويرات

و ) اخنفاض أسعار احلديد يف العامل ( ، إال أن هذه املسامهة سرعان ما اخنفضت نتيجة عوامل دولية 1969عام 

  .1974سنة  %23لتصل إىل حدود ) منها حرب الصحراء ( عوامل داخلية 

التحويلية فقد عرفت ازدهارا كبريا يف السبعينات نتيجة توجه الفكر االقتصادي أما بالنسبة للصناعات 

للدول املتخلفة يف مرحلة معينة وفهمها ملفهوم التبعية واالستقالل وما ترتب على ذلك من تشجيع وخلق 

معوضة ) سياسة اإلحالل حمل الواردات .. (لصناعات وطنية، مصنع السكر، األلبان، الزيوت، تكرير البرتول 

رافق و ) لصناعات املوجهة إىل التصدير ا( للسلع املستوردة، ويف مرحلة الحقة توجيه هذه الصناعات حنو التصدير 

النهج سياسة تسهيلية للقروض من اجل خلق قطاع خاص وطين ، وهذا ما مل يسمح بالتطور الطبيعي هلذا 

( ل وصل القطاع اخلاص املوريتاين درجة النضج و الوعي القطاع ووالدته بعملية قيصرية ترتب عليها القول اليوم، ه

  اليت متكنه من زيادة التنمية يف موريتانيا وفق متطلبات العوملة ؟) وجود نظام حماسيب ( والتنظيم ) غري أبوي 

مل ) ، والصناعات املوجهة إىل التصديرسياسة اإلحالل حمل الواردات( إن األهداف املطلوبة يف هذا التوجه 

تتحقق نتيجة عوامل كثرية منها الداخلي مثل،عدم وجود البنية التحتية، ضيق السوق، عدم وجود العمالة 

  .ثمار مشجع، قلة العمالت الصعبةاملتخصصة، عدم وجود قانون لالست

ي، لعاملومنها اخلارجي مثل، ضعف التجارة البينية بني دول اجلوار، املنافسة الدولية، الركود االقتصادي ا

  .ارتفاع أسعار الفائدة

   المعادن2-1

متتلك موريتانيا موارد معدنية هامة بفضل التنوع البيولوجي للطبقة الباطنية و العدد الكبري من املؤشرات 

التنقيب يد فيها و الذي تتوىل استغالله و الدالة على وجود عدد من املعادن غري احلديدية ، و ضخامة مناجم احلد

  .الوطنية للمناجمعنه الشركة 

                                                           
  .8 :ص 94رة، حممد يسلم ولد سقان، التنمية الصناعية يف موريتانيا، حبث لنيل شهادة املاجستري يف االقتصاد، معهد البحوث والدراسات العربية، القاه   1
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وجود آثار ، و تشري الدراسات إىل اجد النحاس يف منطقة قلب أم قرين، يتو و من بني املعادن غري احلديدة

، ومن جهة مت عدد مكامن اجلبس و امللح من جهة ، كما مت العثور على الذهب و علىهلذا املعدن يف اجلنوب

نيز و اليورانيوم و الرمل األسود و الرتبة النادرة يف عدد من العثور على مؤشرات ملكان الرصاص و الكروم و املنغ

املناطق اجليولوجية املختلفة ، و أصدرت تراخيص للتنقيب عن عدد من هذه املعادن ، و فيما يتعلق 

يف منطقة باهلدروكربونات مت العثور على بعض املؤشرات لوجود هذه املواد يف بعض األحواض الرسوبية الساحلية 

  .و احلوض الساحلي تاودين

من الناتج  %12حوايل من إمجايل الصادرات و  %60و  %50ضلت صادرات قطاع املعادن متثل ما بني 

تراجعا لصادرات قطاع املعادن حيث أصبحت  2006وقد عرفت سنة  %15احمللي ، و يساهم يف امليزانية بنسبة 

  .من الصادرات نتيجة البدا يف تصدير النفط %28متثل 

  الحديد2-1-1

من أهم املعادن املنتجة يف موريتانيا ، ويرتكز يف مشال موريتانيا حيث يوجد أكثر من مخسني مكشفا وقد 

  :ويتوزع على النحو التايل 1963بدأ استخراجه من 

مليون طن ، ويف 90ا�موعة األوىل، وفيها ثالثة أنواع توجد إىل الشرق من تزاديت ، يبلغ االحتياطي فيها  - 

مليون طن، ويف منطقة ارويسات يف الوسط ويبلغ  37الغرب يف منطقة افديرك ويقدر االحتياطي فيها حنو 

  .مليون طن من أجود أنواع احلديد 125االحتياطي فيها حوايل 

اوح ما بني ا�موعة الثانية، واملتمثلة يف بليون طن من معدن الكويرتز الذي حيتوي على نسبة من احلديد ترت  - 

  . %50و 25%

  .ا�موعة الثالثة، املوجودة يف مكشف أمهاودات - 

كلم ميتد من منطقة افديرك إىل ميناء   635تنقل الكميات املنتجة عرب خط للسكة احلديدة يبلغ طوله 

ية الفرنسي التابعة ملكتب األحباث اجليولوجية واملعدن"" ميفرما "" انواذيبو على احمليط األطلسي، وقد كانت شركة 

  .رتاك مع شركات بريطانية وأملانية، تقوم على استغالل هذه الثروة باالش

لقد استمرت شركة ميفرما يف اإلنتاج والتصدير حىت تأميمها وحلول الشركة الوطنية للصناعة واملناجم 

S.N.I.M  وظيفة العمومية ال( حملها، وهي أالن أهم مؤسسة يف البالد واملستخدم الثاين للعمالة بعد الدولة (

  .1أغلبيتهم من العمالة املوريتانية) عامل (  4000حيث يزيد عماهلا على 

                                                           
1 initiative sur la transparence des industries extractives , rapport national 2005 , p9 
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  تطور قيمة وحجم صادرات الحديد) 8: رقم( الجدول 

  قيمة الصادرات بمليون دوالر  حجم الصادرات بمليون طن  السنة

2000  11,069  183,6  
2001  10,093  178,5  
2002  10,460  183,8  
2003  9,627  175,3  
2004  11,003  246,8  
2005  10,639  389,4  

               Source:initiative sur la transparence des industries extractives, rapport national 2005,p8  

 

  

 

  النحاس2 -2-1

ألف طن، ليتوقف إنتاجها  21,8طنا مث ارتفع ليصل إىل  240بكمية قدرها  1971أنتج ألول مرة سنة 

نتيجة ظروف اقتصادية وسياسية، مما كان له األثر الواضح  على حجم وقيمة الصادرات   1978وتصديره سنة 

كلم  من مدينة   4بدأ إنتاج الذهب من النحاس يف مكمن قلب أم قرين على بعد  1992املوريتانية، ويف سنة 

  .ا شركة مراك للقيام �ذه املهمةاكجوجت وذلك بعد إنشاء شركة سامني ومن بعده

وملوط األكسيد مليون طن من خام األكسيد  3,2تقدر االحتياطات النحاسية يف موريتانيا حبوايل 

غرام يف 1,2غرام يف الطن ومعدل تواجد الفضة  1,3ومعدل الذهب  %1,73الكربيتيد ويبلغ معدل النحاس فيها و 

ونسبة الذهب  %1,41مليون طن وتبلغ نسبة النحاس فيه  39و35بني  الطن، أما خام الكربيتيد فيرتاوح احتياطه

غرام يف الطن كما توجد بعض املؤشرات عي وجود النحاس يف مناطق  0,79غرام يف الطن و نسبة الفضة  0,82

طن من  2طن من النحاس املركز و 120000ب  2006/2007متفرقة من البالد، وقد بدأ إنتاج النحاس من 

اونسة من الذهب، أي حوايل  2520طن من النحاس و  1300حوايل  2006وصل اإلنتاج سنة  وقد 1الذهب 

 .2مليون دوالر من الذهب 1,6مليون دوالر منها  7,2

  النشاط المنجمي في موريتانيا ) 9رقم ( الجدول 

  الحديد باأللف طن  إنتاج الجبس بالطن  إنتاج الذهب باالونصة  الفترة

83      7402  

                                                           
1 initiative sur la transparence des industries extractives , rapport national 2005 , p8 
2 BCM : rapport annuel 2006 , p25 
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84      8999  

85      9203  

86    12642  9261  

87    19422  8914  

88    6033  10170  

89    6849  11263  

90    3599  11545  

91    2839  10246  

92  21755  3323  9110  
93  39260  3600  9362  
94  53884  3506  11060  
95  38473  4300  11305  

96    5810  11891  

97      12634  

98    0  12252  

99      11120  

2000    16433  11458  

  الجبس 2-1-3

 12-10مبعدل إنتاج سنوي يرتاوح ما بني  1978-73على إنتاجها يف الفرتة  (SNIM)أشرفت سنيم 

 –كلم من العاصمة انواكشط   45بدأت ساميا باستغالله من سبخة اندرامشة على بعد  1984ألف طن ومنذ 

مليون طن وتبلغ نسبة كربيتات  15ويقدر االحتياطي بأكثر من  –كلم   5كلم وعرضها   60طول السبخة 

، وقد شهد إنتاج اجلبس تذبذبا يف سنوات السبعينات نتيجة %92الكالسيوم املائية يف هذه االحتياطات حوايل 

  ) . 1989أزمة ( تدهور العالقات املوريتانية السنغالية 

  الملح 2-1-4

توجد مليون طن، و  1,5من امللح حوايل  يستخرج بطرق تقليدية من سبخة اجلل يف تريس ويبلغ احتياطيها

مما يسهل نقله إىل مصانع السمك قي انواذيبو اليت ) انواذيبو –الزويرات ( هذه السبخة بالقرب من خط حديد 

حتتاج إىل كميات كبرية من امللح ، كذلك تعد انرتيرت من أهم السباخ يف افطوط الساحلي ، إن البدائية يف إنتاج  

  .موريتانيا جتعل اإلنتاج موجه إىل تغطية الطلب احمللي استخراج امللح يف

  النفط 2-1-5
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بدأت مؤشرات وجود النفط تظهر يف مناطق متفرقة من  –2001و 2000وبالذات  –منذ سنوات قليلة 

موريتانيا، وعقدت عدة اتفاقيات تنقيب مع شركات أجنبية، وقد أفادت النتائج األولية عن وجود كميات من 

 .ف باختالف املناطق من حيث الكم والنوعالنفط ختتل

 23وشحنت أول كمية يوم  woodsideلشركة ودسايد  2004منحت أول رخصة استغالل يف مايو 

قد شركة دولية، و  20، ويوجد يف املناطق املتوقع وجود النفط فيها حوايل 2006ابريل  4، والثانية 2006مارس 

كانت   75000برميل يوميا يف املتوسط بدال من  37000حوايل  وصل حجم اإلنتاج اليومي من بئر شنقيط

من إمجايل الصادرات، وقد وصلت قيمة الصادرات النفطية  %59مربجمة، وقد شكلت الصادرات النفطية حوايل 

  .مليون دوالر 701إىل 

  :يشرف على اكتشاف واستغالل الثروة النفطية املوريتانية جمموعة من الشركات منها

وااليطالية  /  DANA /FUSIONOIL /RCOIL /HARDMAN /ZODSSIDE(االسرتالية الشركات - 

AGIP  ( والفرنسية / والصينية سي أن يب سيTOTAL  والربيطانيةbritsh gaz sterling energie  

  ... repsolواالسبانية   petronaواالملانية   al thani corporationداالبرتوليوم / وشركات اماراتية مثل 

  :د أسفرت عمليات التنقيب عن مجلة من النتائج منهالق

مليون برميل، وبلغ  142سنة ويقدر احتياطه  15كلم من العاصمة انواكشوط، عمره   80يبعد :بئر شنقيط-

  .برميل كانت مقدرة 75000برميل يوميا بدال من  37000انتاجه اليومي حوايل 

-BANDA : مليار مرت مكعب من الغاز 5مليون برميل و 100-80يقدر احتياطه من البرتول جوايل  

  . 2004مليون برميل من النفط واكتشف سنة  300يقدر احتياطيه ب :TOIFIبئر-

-TIOFT WEST  ،400  21/12/2004مليون كاحتياطي، واكتشف سنة.  

  الذي تبني مؤشراته على احتوائه على كميات كبرية أو هامة : حوض تاودني-

  الفوسفات 2-1-6

اكتشف يف مثلث كيهيدي، وبوقي، االق، ومن املنتظر البدا يف استغالله بعد إنشاء خط للسكك احلديدية 

  .من بوقي اىل ميناء نواكشوط

  الكبريت 2-1-7
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  اكتشف على طريق  اكجوجت، وهو غري مستغل

  التربة النادرة 2-1-8

  توجد يف منطقة قلب أم قرين

  لكروم والنيكل 2-1-9

  ساقة غرب إطار ومنطقة تازيازتاكتشف يف منطقة أم

  :المنجنيز 2-1-10

  .اكتشف يف ظهر الرقيبات، وسلسلة املوريتانيد 

  :قطاع الصيد 2-2

يقسم عادة هذا القطاع إىل قسمني، الصيد التقليدي وهو يتبع للقطاع الريفي، والصيد الصناعي أو 

واحد، وجتاوز التقسيم أوالتبويب املتعارف عليه، احلديث وهو تابع للقطاع الصناعي إال أننا فضلنا أفراده كقطاع 

إلعطاء هذا القطاع متيزه الالئق يف االقتصاد املوريتاين من جهة، ومن جهة ثانية نتيجة لإلحصاءات الصادرة يف 

  ).صيد صناعي، صيد تقليدي( الغالب واليت تعطي األرقام بشكلها اإلمجايل دون التفصيلي، 

كلم أما العرض فهو املنظم من قبل   600على طول الساحل املوريتاين البالغ حوايل متتد املصائد املوريتانية 

القانون البحري، ويفسر غىن املصائد املوريتانية البحرية حبدوث وتوسع عمليات انبثاق املياه العميقة املصاحبة لتيار  

ساحل، واإلنتاجية البيولوجية العالية كناريا البارد الذي مير عرب السواحل املوريتانية، هذا باإلضافة إىل شكل ال

) ميال حبريا  80( قرب تيمريس و) ميال حبريا  30( للمياه ووجود مناطق اخللجان واجلزر واتساع الرصيف القاري 

قرب خليج انواذيبو، وتزداد إمكانية واالستفادة من هذه الثورة السمكية مع توفر ظروف مناخية مناسبة يف اغلب 

  . 1ية الصيد حيث ترتفع درجة احلرارة وتقل سرعة الرياح، مما يزيد من طول فصل الصيدشهور السنة لعمل

منذ تأسيس الشركة الصناعية للصيد الكبري  1923تعرضت الثروة السمكية املوريتانية لنهب استعماري منذ 

بدأت حماوالت  1960، ومنذ 1957والشركة املوريتانية للصيد االقتصادي  1947واملؤسسة العامة األطلسية 

تنشيط هذا القطاع بالرفع مكن مستوى االستثمار فيه، وزيادة عدد األساطيل البحرية املرخص هلا بالصيد يف املياه 

  . 1970 -60مليون أوقية يف الفرتة من  811حيث وصلت االستثمارات إىل حوايل , اإلقليمية

                                                           
  .8 :، ص 92ط و ، نواكش1، ا�لة اجلغرافية املوريتانية، العدديف الشواطئ األطلسية املوريتانية سيد حممد ولد حممد األمني، مصائد األعماق   1
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كل هذا أدى إىل ضعف ... البنية التحتية إن الفوضوية يف منح الرتاخيص وضعف وسائل املراقبة وانعدام 

  .1مشاركة هذا القطاع يف الناتج احمللي املوريتاين 

يف بداية الثمانينات واثر الصعوبات االقتصادية اليت عانت منها البالد بسبب ضغط اجلفاف، وتوقف 

رور الزمن باعتباره يشكل انتجاع النحاس واجلبس، وتذبذب إنتاج احلديد، بدأ االهتمام �ذا القطاع يتزايد مع م

موردا هاما للعملة الصعبة، ولذلك قررت احلكومة املوريتانية إلغاء نظام الرخص، وإنشاء قانون جديد ينظم 

للتعريف  –عمليات الصيد، ووضعت سياسة جديدة للقطاع، وأرغمت البواخر على تفريغ محولتها يف انواذيبو 

لتتوىل الشركة املوريتانية لتسويق املنتجات السمكية، عملية  –وحة علىمطابقة احلمولة والنوعية للرخصة املمن

تصديره كما قامت الدولة بتشجيع وحدات تصنيع السمك وزادت من إمكانيات التخزين يف ميناء الصيد الرئيسي 

رت ، وحسنت من مستوى املراقبة، ومستوى التكوين املهين، واتبعت سياسة مجركية لتشجيع هذا القطاع، وقد أمث

  .1984سنة  %13من الناتج الداخلي اخلام إىل %0,9هذه اجلهود الرفع من مسامهة هذا القطاع من 

بالنسبة للصيد التقليدي فان أمهيته كانت حمدودة نتيجة استخدامه لآلالت التقليدية، وتركزه يف النهر  أما

  .والسدود الكبرية وبعض املناطق يف احمليط األطلسي وهو موجه باألساس إىل السوق احمللي

  

  تطور رقم اإلنتاج السمكي بالطن )  10: رقم( الجدول 

  اإلنتاج الكلي  التقليدي  الصيد الصناعي  السنة

86  475200  16000  491286  
87  542891  19851  562829  
88  490767  22025  491286  
89  789239  14183  803511  
90  436405  10427  446922  
91  473280  12098  485378  
92  440349  15441  455790  
93  462751  17173  479924  
94  291006  15328  306334  

1995  407240  17257  424497  

Source, ministère des pèches et de l’économie maritime , rapport annuel 1995 p30 

  )مصدر آخر(إنتاج قطاع الصيد بالطن )  11: رقم( الجدول 

                                                           
  .17:ص ) مرجع سابق ( حممد يسلم ولد سقان  1
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1995  96  97  98  99  2000  01  02  03  04  2005    

  الصيد التقليدي  35386  28179  23899  26131  22139  19456  14527  18043  15827  22236  20978

48186  

5  

65706  

9  

85089  

7  

62689  

9  

57725  

3  

52546  

9  

62014  

6  

64651  

2  

61515  

4  

79207  

8  

64286  

3  

  الصيد احلديث

Source :ONS, annuaire statistique 95/2005, DEC 2006 , p44  

  دور الموارد الطبيعية في تحقيق التنمية المستدامة في موريتانيا 

إن الدور الذي ميكن أن تلعبه املوارد الطبيعية يف أي بلد يظهر من خالل تأثري استغالل هذه املوارد على 

مباشر على مستويات معيشة املواطنني من خالل توزيع  خمتلف املؤشرات االقتصادية، وهذا ما ينعكس بشكل

، ومن جهة أخرى ...)التشغيل مثال، خدمات الصحة والتعليم، الكهرباء، القضاء على الفقر ( مكاسب التنمية 

  ... ).تشديد البنية التحتية، توفري األمن، املناخ االقتصادي( وضع اآلليات الالزمة الستدامة التنمية 

  :طروحة هيواألسئلة امل

 ما هواثر سعي الدولة املوريتانية إىل حتقيق هذا اهلدف على املوارد الطبيعية؟ -

 ؟) العالقة بني اهلدف والزمن ( ما هي املدة الالزمة لتحقيق هذا اهلدف  -

 هل الغاية تربر الوسيلة؟ -

 املوارد الطبيعية لبلد معني منة حق من، اجليل املكتشف أم كل األجيال ؟ -

 مسامهة املوارد الطبيعية املوريتانية يف حتقيق التنمية املستدامة؟ما مدى  -

  :معدل النمو-1

على و ) الفالحة واملاشية ( ع األويل إن االعتماد الكبري ملعدل منو الناتج احمللي اإلمجايل املوريتاين على القطا 

الطلب (أن العامل اخلارجي ا إىل القول يؤدي بن.. ) احلديد والسمك، النفط حديثا ( القطاع أالستخراجي 

( يعترب هاما يف القطاع أالستخراجي، كما أن العامل غري اإلرادي  –الغري متحكم فيه  –) العاملي، األسعار 

يعترب هاما هو اآلخر يف  –غري املتحكم فيه أيضا  –) التساقطات املطرية، اإلمراض، احلرائق، اآلفات، األوبئة، 

  . القطاع الزراعي

حرب الصحراء، وضعف القدرات البحثية الوطنية، وحمدودية : عوامل وعوامل أخرى منهاأدت هذه ال

الوسائل، إىل تذبذب قطاع اإلنتاج الزراعي واالستخراجي مما اثر على معدالت منو الناتج، حيث وصل يف 

  .%0,9إىل  1985وقبل  %2ويف السبعينات إىل اقل من  %6الستينات إىل أكثر من 
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مبراحله املختلفة ، برنامج التقومي ( دخلت موريتانيا يف مرحلة اإلصالح االقتصادي  1985يف الفرتة ما بعد 

، 99/ 98-94-42، وثيقة إطار السياسة االقتصادية 91-89، برنامج الدعم والدفع  88-85االقتصادي واملايل 

 استهدفت فيها موريتانيا حتقق معدالت منو اليت)  2015-2010-2004-99اإلسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفقر، 

نتيجة البدا يف إنتاج النفط ، إال أن حتقيق هذا  %14إىل  2006و يف سنة  %7و %5و %3,5ترتاوح ما بني 

األمطار بالنسبة للقطاع الريفي، ( اهلدف ظل صعبا نتيجة عدم حتكم الدولة املوريتانية يف العامل اخلارجي، 

  . 1 2006و 2005و 2004سيتم الرتكيز على السنوات ) بة للصادرات، احلديد والسمكوالطلب العاملي بالنس

إىل  2004مليون أوقية سنة  395268ارتفع الناتج من  %19,3أخذا يف االعتبار مكمشا لألسعار يصل 

  .يف حميط دويل تضخمي بسبب ارتفاع أسعار البرتول وتذبذب أسعار الدوالر 2005مليون أوقية  497002

ساهم فيها القطاع األويل  %5,4إىل  1998باألسعار الثابتة لسنة  2005ل معدل منو الناتج سنة وص

من أحسن املواسم يف القطاع الفالحي نتيجة الظروف املناخية وتزايد  2006-2005ويعترب خريف  %18,3بنسبة 

باملقارنة مع  %68ألف طن ، أي زيادة تقدر ب  198 مما أدى إىل حمصول إىل ) %20,3+( املساحات املزروعة 

   .السنة السابقة

إىل  % 54فقد ظل املسري نتيجة تشغيله ل  –الذي تنقص اإلحصاءات عنه  –وبالنسبة لقطاع املاشية 

   .%8من سكان الريف إال أن اإلحصاءات املتوفرة تقدر نسبة مشاركة هذا القطاع ب  64%

احلديد، النحاس، اجلبس، امللح، ( مؤشر للمعادن القاعدية  300جد وبالنسبة للقطاع االستخراجي تو 

، وحيتل هذا القطاه أمهية خاصة ) -2الشكل رقم  –.. الزنك، املاجننيز، االورانيوم، الفوسفات، الذهب، البرتول 

مازال احلديد من حيث توفري فرص العمل، واملرتبة األوىل كمصدر للعملة الصعبة، واملرتبة األوىل يف الصادرات، و 

يف املرتبة األوىل يف هذا القطاع حىت بعد اكتشاف النفط، الذهب والفوسفات، وقد زادت العائدات نتيجة تزايد 

مليون طن مبعدل منو  11,4إىل  2006يف األسواق العاملية، ووصل إنتاج احلديد سنة ) %63,2( أسعار احلديد 

وهو اقل من املتوقع، وهذا ما يرجع إىل التأخر يف بعض االستثمارات ووصلت صادرات احلديد إىل  %0,8سنوي 

  .عن السنة السابقة %20، بنسبة زيادة تقدر ب  2006مليون دوالر سنة  467

مليون برميل اقل من املتوقع نتيجة الصعوبات الفنية ووقف  11,2بالنسبة إلنتاج البرتول فقد وصل إىل 

برميل، ووصلت إيرادات الدولة من 36042برميل مرة واحدة، وظل يف حدود  75000نتاج اليومي إىل سقف اإل

مليون كإيرادات ضريبية  34مليون كنصيب من تقاسم اإلنتاج و 89مليون دوالر منها  230,4البرتول حوايل 

  .مليون كهبة 107و

                                                           
  .متفرقة  ، صفحات2003الدكتوراه، جامعة وهران اجلزائر،حممد ولد أعمر، اثر سياسات التثبيت والتكيف على التنمية يف موريتانيا، حبث لنيل    1
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نطقة اكجوجت ووصلت الكمية يف م 2006بدا إنتاج النحاس والذهب يف الفصل األخري من سنة 

   .اونصة ذهب 10000طن من النحاس و 500املستخلصة 

  الميزانية العامة-2

نتيجة الكثري من العوامل منها، حرب الصحراء،   1985تأثرت امليزانية العامة املوريتانية يف السنوات ما قبل 

خذا باإلضافة إىل التنامي الكبري .. التصدير وتزايد النفقات العسكرية، اجلفاف، وتدين إيرادات الدولة من قطاع 

للنفقات العامة نتيجة عوامل عدة منها اخلطط الطموحة املرسومة وضعف املوارد الذاتية، وهذا ما أدى إىل وصول 

  .من الناتج احمللي اإلمجايل %8عجز امليزانية العامة للدولة إىل 

يف بعض السنوات حتقيق الفائض، حيث وصل لقد استهدف برنامج اإلصالح االقتصادي ختفيف العجز و 

من الناتج احمللي اإلمجايل، مول هذا  %9,1مليون أوقية أي حوايل  45,3إىل  2005عجز امليزانية العامة سنة 

مليار أوقية مبعدل  131,4، ووصل إمجايل اإليرادات العامة إىل حوايل %58العجز من املصادر الداخلية بنسبة 

، ومثلت اإليرادات الضريبية  8واهلبات  %92نة السابقة، مثلت املصدر الداخلي عن الس %0,7يصل إىل 

62,8%.  

وزادت النفقات اجلارية بنسبة  ،%11,5إىل  2005ووصلت نسبة التزايد السنوي للنفقات العامة سنة 

  .نتيجة األجور وخدمة الدين 31%

  :مليار أوقية متحصله من 325,5زادت اإليرادات ب  2006ويف سنة 

 )مراجعة امللحقات (  woodsideمليار أوقية  26,7 -

 )الثالثة ( مليار أوقية من بيع رخصة اجلوال  27,5 -

 ) IADM( مليار أوقية من ختفيف الديون  240,9 -

 .مليار أوقية من إتاوات قطاع الصيد 30,4 -

مليار أوقية،  7,6إىل فائض يقدر ب  –باستثناء املنح  –أدت هذه الظروف إىل وصول الرصيد اإلمجايل 

 %9,1كعجز وهو ميثل   2005مليار أوقية سنة  45,3من الناتج احمللي بدون برتول، بدال من  %1,4أي ما ميثل 

  .من الناتج

) %62,8بدال من (  %45,4دات الضريبية ، اإليرا2006سنة  –باستثناء املنح  –يتوزع هيكل الواردات 

بدال (  %28,2اإليرادات البرتولية )  2005سنة  37,25بدال من (  %26,4اإليرادات الغري ضريبية  2005سنة 

  .) 2005من صفر سنة 
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 2005مقارنة مع  %24,1مليار أوقية بزيادة وصلت إىل  206أما بالنسبة للنفقات العامة فقد وصلت إىل 

  .%23والنفقات الرأمسالية  %77، مثلت النفقات اجلارية منها حوايل 

  ميزان المدفوعات -3

إن حساسية وضعف ميزان املدفوعات املوريتاين كان من أهم العوائق التنموية لالقتصاد املوريتاين، وقد 

اعتمد هذا الضعف على املطلب الكبري على السلع األجنبية، وعلى االختالل اهليكلي لالقتصاد املوريتاين، 

اتج احمللي اإلمجايل يف بعض من الن %45وضعف مصادر التمويل احمللية، وصل عجز احلساب اجلاري إىل 

لقد استهدف برنامج اإلصالح االقتصادي مبراحله املختلفة ختفيض العجز إىل ) 1985الفرتة ما قبل ( السنوات 

، إال أن حتقيق هذا اهلدف ظل صعبا نتيجة حساسية ميزان املدفوعات %14,7من الناتج ويف بعض الربامج  9%

وحركة االستثمارات  –زيادة أونقصا  –وتناقص أسعار الصادرات، وخدمة الديون تزايد أسعار البرتول، ( املوريتاين 

  ).األجنبية أوسلبا

 2004مقارنة مع  %32حيث اخنفض بنسبة  2004بدال من  2005حتسنت العليات اخلارجية سنة 

ري ، ووصل عجز احلساب اجلا2004سنة  %12بدال من  2005سنة  %7ووصل ميزان العمليات اجلارية إىل  

، واخنفض هذا الناتج )مليار أوقية 147(  2004سنة  %35، بدال من )مليار أوقية 235(  2005سنة  %47إىل 

، ويرجع التحسن يف ميزان املدفوعات إىل عمليات اإلعفاء )مليار أوقية 9,6( 2006من الناتج سنة  %1,4إىل 

 26,9مليار أوقية و 27,6وعلى بيع رخصة اجلوال  ،)مليار أوقية 241( 2006اليت حصلت عليها موريتانيا سنة 

  .woodsideمليار أوقية 

  الديون الخارجية -4

 %153,4من الناتج احمللي اإلمجايل، لتصل إىل  %13,2حوايل  1975مثلت املديونية اخلارجية سنة 

  .على التوايل 84-83-82يف السنوات  %184,2و

كاالعتماد ( إن التزايد املذهل يف حجم املديونية اخلارجية املوريتانية كان بفعل عوامل عدة منها الداخلي 

ومنها ) املتزايد على العامل اخلارجي، والفساد اإلداري، وهروب رأس املال الوطين إىل اخلارج، وسوء إدارة القروض

مما أدى إىل تزايد حجم ديون ) لفائدة، تزايد أسعار البرتولالركود االقتصادي العاملي، ارتفاع أسعار ا( اخلارجي 

  .%21موريتانيا ليبلغ متوسط معدل النمو السنوي للديون حوايل 
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 –من بني أهداف أخرى  –كان �دف   1985إن تطبيق موريتانيا لربنامج اإلصالح االقتصادي منذ 

، وختفيض اخلدمة السنوية )اإلعفاء(م الدين ختفيض املديونية اخلارجية املوريتانية ، و من خالل ختفيض حج

  .)من إمجايل الدين %71الرمسية  –ومراجعة هيكلة الدين  – 2006-95-89-87-86-85 –اإلعفاء واجلدولة (

مليون دوالر على  2081ومليون دوالر  2057حوايل  2005 2004وصل إمجايل الديون اخلارجية سنة 

 %24و %32تج يف نفس السنوات، ووصلت خدمة الدين إىل حوايل من النا %113و %138التوايل أي حوايل 

على  2005- 2004يف السنوات  %7,9و  %9,6يف نفس السنوات على التوايل، ووصلت خدمة الدين إىل 

  .التوايل من الصادرات

مليار  3,1من الناتج بعد أن كانت  %85مليار دوالر أي حوايل  2,3إىل  2006ووصل إمجايل الدين سنة 

  .2005دوالر سنة 

حقوق و  %18والدينار الكوييت  %52تتوزع الديون اخلارجية املوريتانية على عدة عمالت من أمهها الدوالر 

  . %3,6واليورو  %13السحب اخلاصة 

   األسعار -5

ووصل مؤشر األسعار  %5بعد أن كان  %12,13حوايل  2005-2001وصل معدل التضخم يف الفرتة 

، ويف نفس الوقت تزايد مؤشر أسعار املواد الغذائية 2004سنة  %114بدال من  2005سنة  %127,9حوايل 

، ووصل معدل التضخم 2004مقارنة مع  % 17وتزايد مؤشر اخلدمات الصحية بنسبة  2005سنة  %20بنسبة 

  .يف سلة املواد %45,6، وتساهم املواد الغذائية بنسبة  6,2إىل  2006سنة  –بتحفظ  –املعلن 

  

  البطالة-6

  :يرجع اخللل يف سوق العمل املوريتاين إىل

سنة أكثر  59-15ومتثل فئة  %52ميثل النساء ( والرتكيز النوعي والعمري ) %2,9(ارتفاع معدالت منو السكان -

  )%52من 

  ضعف املستوى التعليمي نتيجة ضعف التحصيل العلمي، وعدم مالئمة التكوين مع متطلبات السوق -

  منو االقتصاد مما قلل من القدرات التشغيلية ضعف معدالت-
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 %9بدال من  2002سنة  % 60ارتفاع مستويات التحضر حيث بلغت نسبة سكان املدن إىل إمجايل السكان 

  .1965سنة 

  .تقلص فرص اهلجرة نتيجة القوانني احلادة للهجرة- 

، %19إىل  2000و يف سنة  % 12إىل  1998تظهر اإلحصاءات الوطنية أن معدالت البطالة وصلت سنة 

  .%27ووصلت البطالة يف صفوف النساء إىل 

فان العوامل اليت سامهت يف تفاقم مشكلة  –فهي اقل من الواقع  –مع حتفظنا الكبري على هذه األرقام 

  :البطالة هي

 ؛اخنفاض األجور احلقيقية 

 ؛تدين املستويات التعليمية و املهارات 

 ؛معدل االستثمارات العمومية اخنفاض 

 ؛اخنفاض معدالت النمو االقتصادي 

 ؛تدين اإلنتاجية 

  كوصفة من عند البنك الدويل وصندوق النقد الدويل، دون اخذ (تطبيق برامج اإلصالح االقتصادي

 .)خصوصية موريتانيا يف االعتبار

  طبقة خالل هذه البرامج برامج اإلصالح االقتصادي بموريتانيا  والسياسات الم: المطلب الثاني

، إال أن )خامات، احلديد، الثورة املعدنية، الثروة احليوانية(تعترب موريتانيا دولة غنية من حيث املوارد الطبيعية 

افتقارها إىل اإلطار البشري الكف ء والتسيري احلسن هلذه املوارد، وكو�ا دولة ناشئة، كل هذه األمور وغريها 

جزة عن مواصلة املسري يف سبيل حتقيق التنمية االقتصادية، وهكذا انصاعت موريتانيا إىل جعلت موريتانيا تقف عا

القيام بتطبيق ) مقابل ذلك ( التوجه إىل صندوق النقد الدويل بغية احلصول على املساعدة، وهو ما استلزم منها 

 ومازالت فعاليتها متواصلة حىت برامج إصالحات اقتصادية حيدد حماورها األساسية صندوق النقد والبنك الدوليني

 .الساعة

  1988-1985: برنامج التقويم االقتصادي والمالي: أوال

يعترب برنامج التقومي االقتصادي املايل أول برنامج مدعوم من طرف صندوق النقد الدويل بغرض إجراء 

إصالحات اقتصادية أملتها الظروف الصعبة اليت كان مير �ا االقتصاد الوطين، واليت بلغت درجة من التعقيد 

ن الناتج احمللي اإلمجال يهبط سنويا جعلت من الضروري البحث عن احللول املالئمة هلا فقد كان نصيب الفرد م
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من  %32، وكان معدل االستثمارات قد بلغ يف نفس الفرتة )1984-1980(، وذلك خالل الفرتة 0,6بنسبة 

الناتج احملل اإلمجايل، واملديونية اخلارجة بلغت ضعف هذا الناتج، ووصل معدل خدمة الدين إىل مبالغ جعلت 

  .لسداد أقساط الدون املستحقة معظم عائدات صادرات الدولة تصرف 

وقد عمل هذا الربنامج على حتقيق أهداف طموحة، وإتباع سياسات اقتصادية كلية من اجل الصول إىل 

  .هذه األهداف، وإجياد حلول مناسبة للمشاكل اليت تعرقل مسرية النمو

  األهداف والسياسات االقتصادية للبرنامج -1

اف وذلك من خالل تطبيق سياسات اقتصادية كلية تسعى إىل سعى الربنامج إىل حتقيق مجلة من األهد

  .احلد من الطلب والقضاء على االختالالت الداخلية واخلارجية

  األهداف االقتصادية للبرنامج

عمل برنامج التقومي االقتصادي واملايل إىل حتقيق حزمة من األهداف املاكرو اقتصادية خالل الفرتة املمتدة 

  :1و تتمثل تلك األهداف يف النقاط التالية ، 988إىل  1985من 

واحلفاظ عليه طيلة فرتة الربنامج، وهذه النسبة  %4حتقيق معدل منو سنوي حقيقي للناتج احمللي اإلمجايل قدره  - 

  .سنويا %2,7سيكون معدل النمو االقتصاد قد غطي النمو الدميوغرايف البالغ 

  .1988حبلول  %5إىل  1985سنة  %15ختفيض معدل التضخم من  - 

 .م 1988سنة  %10من الناتج احمللي إىل  %29ختفيض العجز اجلاري يف ميزان املدفوعات من  - 

وحتقيق التوازن يف  1984من الناتج احمللي اإلمجايل سنة  %9,7القضاء على العجز يف امليزانية العامة والذي بلغ - 

  .من االستثمار العمومي مع �اية الربنامج %15، إضافة إىل حتقيق ادخار عمومي يبلغ 1986امليزانية حبلول عام 

  السياسة االقتصادية للبرنامج

�دف السياسات االقتصادية املتبعة يف برنامج التقومي االقتصادي واملايل إىل تصحيح األوضاع االقتصادية 

ل الفرتة السابقة، وتنطلق هذه السياسات من فلسفة املؤسسات واملالية املرتدية اليت عاشها االقتصاد املوريتاين خال

  .النقدية واملالية

  السياسة المالية 

                                                           
1 Ministère du plan , programme de redressement économique et financier , p r e f , Nouakchott .1985 p , 31 
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، وحتقيق فائض بني امليزانية العامة �1986دف هذه السياسات إىل حتقيق التوازن يف ميزانية الدولة يف سنة 

  .من اإليرادات العامة والنفقات العامة، ويف اآليت السياسات املتبعة يف كل 1988من اإليرادات سنة  %20ميثل

   اإليرادات العامة

لقد استهدفت سياسة اإليرادات العامة يف إطار برنامج التقومي االقتصادي واملايل زيادة حصيلة إيرادات 

ميزانية الدولة دون زيادة الضغط اجلبائي، وقد ركزت السنوات األوىل للربنامج على ضرورة وضع نظام ضرييب أكثر 

ئدة حبيث يعزز قدرات أجهزة التحصيل، كما مشلت إجراءات إصالح النظام الضرييب باإلضافة إىل ذلك قد مت فا

حتسني اإلجراءات اإلدارية املتعلقة بتحصل رسوم الطوابع، وقد متثلت أهم اإلجراءات املتخذة يف جمال اإليرادات 

  :1العامة يف فرتة الربنامج يف النقاط التالية

ت على الضريبة يف قطاع املعادن وقطاع الصيد وقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وهي إجراء دراسا- 

القطاعات اليت حتظى بأولوية كبرية ضمن اإلسرتاتيجية التنموية للربنامج نتيجة ملا تتمتع به من قدرات على النمو  

نة العامة للدولة، وبالتايل فان كما أ�ا يف نفس الوقت هي أهم القطاعات اليت تساهم يف متويل إرادات اخلزي

إصالح الضريبة اخلاصة �ذه القطاعات جيب أن ينطلق من املصدرين املذكورين أيضا، حبيث يكون هذا اإلصالح 

  .قادرا على املوائمة بني تشجيع تلك القطاعات ويف نفس الوقت احلصول منها على اكرب إيراد للميزانية

  ؛لى أرباح املؤسساتة على الدخل وعإصالح نظام الضريب - 

  إعداد دراسة على تبسيط هيكل التعريفة اجلمركية وتوحيد معايري احلماية؛ - 

  تعديل نظام اإلعفاءات الضريبية واجلمركية ونظام الضرائب على قطاعات التصدير؛ - 

  .إصالح الضريبة على الشركات - 

  العامةالنفقات 

مت اختاذ مجلة من اإلجراءات تستهدف الضغط على النفقات العمومية وتقليصها، ومن بني هذه اإلجراءات 

  :مايلي

باستثناء قطاعي الصحة والتعليم، وضع حد أقصى  1986جتميد االكتتاب يف الوظيفة العمومية ابتداء من سنة  - 

  خالل فرتة الربنامج؛ %7لنمو كتلة الدخول واملرتبات ال يتجاوز 

  مراقبة تطور النفقات املدنية والعسكرية رقابة صارمة؛ - 

                                                           
  . 62 :، صمصدر سابقالصويف ولد الشيباين،   1
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  تعليق اإلعانات املوجهة للمؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري؛ - 

  السعي إىل عادة جدولة الديون وتكوين جلنة إلدارة تلك الديون؛ - 

  مراجعة هيكل الرواتب والعمل بنظام اجلزاءات؛ - 

اإلجراءات املتبعة لتقليص النفقات يف الربنامج، إال أن اإلصالحات املالية مل تقتصر على كانت هذه أهم 

  .هذا بل جتاوزته من اجل رفع مستوى اإليرادات العامة

  السياسة النقدية 

ستتبع احلكومة سياسة نقدية تعمل على حماربة التضخم وتشجيع االدخار اخلاص، كما ستتخذ احلكومة 

الصيد، املؤسسات الصغرية ( وانتقائية للقروض تعطى فيها األولوية للقطاعات املنتجة  إجراءات تقليصية

سنويا، هذا باإلضافة إىل توقيف  %5، ويتم خالهلا تقليص التوسع يف منح القروض إىل حدود )واملتوسطة، الري

لة التضخم وزيادة أسعار الفائدة القروض املمنوحة للحكومة تناسبا مع الوضعية املالية املنتظرة إلجراء اجلدولة وحا

  1985.1سنة  %2املدينة والدائمة بنسبة 

كما مشلت اإلجراءات املقام �ا هذا ا�ال دراسة النظام البنكي وتنظيفه حىت يتمكن من مسايرة اإلصالح 

   :االقتصادي وقد تطلب ذلك ما يلي

  للحكومة؛مراقبة قروض االقتصاد ووضع سقوف على االئتمان املمنوحة  - 

وضع سياسة قرض ائتمانية لتشجيع القطاعات ذات القدرة السريعة على النمو، وذلك من خالل منحها  - 

  .النصيب األكرب من القروض الداخلية

، وختفيضها على الودائع حتت الطلب، وذلك �دف تعبئة %2رفع أسعار الفائدة على الودائع ألجل بنسبة  - 

   امتصاص السيولة الزائدة يف ا�تمعاملدخرات احمللية واملسامهة يف

   تقييم برنامج التقويم االقتصادي والمالي

                                                           
، ص 2006- 2005، ، رسالة ماجستري، جامعة اجلزائر) 2004 – 1985( مالي ولد أب، اإلصالحات االقتصادية، وانعكاسا�ا على قطاع التجارة اخلارجية يف موريتانيا    1

:74.  
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إن تقييمنا لربنامج التقومي االقتصادي واملايل والربامج األخرى الالحقة، سينطلق أساسا من تبيان مدى 

رف تلك الربامج مع حتقيق األهداف املرسومة هلذه الربامج، وبعبارة أخرى، مقارنة النتائج املتوصل إليها من ط

  1.األهداف اليت رمستها لنفسها وخاصة املتعلق باجلانب النقدي واملايل

فبالنسبة للهدف املتعلق باملالية العامة متكن الربنامج من القضاء على عجز املوازنة العامة، حيث أدى 

إىل  1985مليون أوقية سنة  12451توسيع الوعاء الضرييب وتعزيز جهود التحصيل إىل ارتفاع قيمة اإليرادات من 

خالل فرتة الربنامج، يف حني كانت النفقات لسنة  %34، أي مبعدل منو قدره 1988مليون أوقية سنة  16665

، أي أ�ا ارتفعت مبعدل سنوي 1988مليون أوقية سنة  14471مليون أوقية لرتتفع إىل  12844تبلغ  1985

  ، ويوضح اجلدول التايل تطور النفقات العامة واإليرادات العامة خالل فرتة الربنامج  %12قدره 

  ) 1988-1985( تطور النفقات واإليرادات العامة خالل الفترة ) : 12( الجدول رقم 

  السنوات      

  البيان
1985  1986  1987  1988  

  16665  15370  14186  12451  اإليرادات العامة

  14471  13975  13578  12844  النفقات العامة

  2194  1395  608  393-  الرصيد

، 2006- 2005، ، رسالة ماجستري، جامعة اجلزائر) 2004 – 1985( مالي ولد أب، اإلصالحات االقتصادية، وانعكاسا�ا على قطاع التجارة اخلارجية يف موريتانيا :املصدر 

 .75:ص 

سنة  %10,6إىل  1984سنة  %15التضخم من أما ما يتعلق بالسياسة النقدية فقد اخنفض معدل 

  وهذا ما يتفق مع ما كان الربنامج يسعى إليه  %5- 4إىل معدل يرتاوح بني  1988ليصل سنة  1986

  ) 1991-1989( برنامج الدعم والدفع : ثانيا

ما إن انتهت الفرتة احملددة لربنامج التقومي االقتصاد واملايل حىت سارعت احلكومة املوريتانية إىل التفاوض من 

جديد مع صندوق النقد الدويل بغية دعم جهود اإلصالح االقتصادي اليت اختذت ومواصلتها، وهكذا نص 

على إن الدولة ستتابع وتعزز اجلهود اليت يف مقدمته )  1991-1989( برنامج الدعم والدفع الذي يغطي الفرتة 

بذلت إبان برنامج التقومي االقتصادي واملايل، واليت هدفها تصحح االختالل االقتصادي واملايل العميق واملرتاكم 

  .2على مدى الفرتات السابقة، والشروع يف جمموعة من اإلصالحات اهليكلية يف خمتلف القطاعات االقتصادية

                                                           
  .80:مالي ولد أب ، املرجع السابق، ص   1

2   Ministre du plan , programme de consolidation et de relance , PCR , ( 1989-1991 ) Nouakchott , P , 02 
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  ت االقتصادية للبرنامج األهداف والسياسا -1

  األهداف االقتصادية للبرنامج   - أ

سعت احلكومة املوريتانية من خالل برنامج الدعم والدفع إىل حتقيق مخسة أهداف رئيسية تعترب امتدادا 

  لألهداف اليت وضعت يف الربنامج السابق، وقد متثلت هذه األهداف فيما يلي 

  .خالل فرتة الربنامج %3,5ي اإلمجايل يف حدود حتقيق معدل منو حقيقي سنوي للناتج احملل - 

من الناتج احمللي اإلمجايل، وذلك لتوفري املوارد املالية الالزمة لتمويل  %60حتقيق ادخار عمومي يف امليزانية قدره  - 

  .االستثمارات العمومية

من الناتج املعدل  %16,6حتسني إنتاجية االستثمارات العمومية، وحتقيق مستوى لالستثمار العام يف حدود *

  .اإلمجايل

من قيمة الناتج احمللي  %9,8إىل ما دون ) من دون التحويالت الرمسية ( ختفيض العجز يف احلساب اجلاري  - 

  .اإلمجايل عند �اية الربنامج

الوصول مبعدالت خدمة الدين إىل وضع تتناسب فيه مع قدرات االقتصاد على الدفع، وميكن حصر هذا  - 

  .1991من حصيلة عائدات الصادرات يف سنة  %25و %20 املعدل بني

  .غية الوصول إىل األهداف املسطرة أعاله، اتبعت احلكومة املوريتانية حزمة من السياسات

  السياسات االقتصادية الكلية للبرنامج -2

على لقد مشلت السياسات املنتهجة لتحقيق أهداف برنامج الدعم والدفع مزجيا من السياسات سنختصر 

  .السياسة املالية والسياسة النقدية

  السياسة المالية-أ

تعترب سياسة الضرائب وترشيد اإلنفاق أهم السياسات اليت اتبعها برنامج اإلصالح االقتصادي �دف احلد 

  .من حجم الطلب الكلي وما يرتتب عن ذلك من فوائد اقتصادية أخرى

  

  اإليرادات العامة -1-أ
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اتبع برنامج الدعم والدفع عدة إجراءات تتعلق بإصالح النظام الضرييب من اجل زيادة حصيلة إيرادات 

  املوازنة العامة وتتمثل هذه اإلجراءات يف 

من رقم  %4زيادة حصيلة الضريبة الصغرى التقديرية، بتحويلها إىل رسوم على رقم األعمال بنسبة قدرها  - 

م األرباح التجارية والصناعية، ويندرج حتويل الضريبة الصغرى اجلزافية إىل ضريبة أعمال املؤسسات اخلاضعة لنظا

على رقم األعمال يف إطار الرتكيز على الضريبة على رقم األعمال وتقليص الضرائب على األرباح التجاري 

  .والصناعية �دف تشجيع اإلنتاج

بالضرائب على الرواتب واألجور، أوالضرائب على حتسني نظام الضرائب يف قطاع التشييد، سواء تعلق األمر  - 

  .األرباح التجارية والصناعية، أوالضريبة على أداء اخلدمات

سوف يتم الرتكيز على تنمية حصيلة اإليرادات من الضريبة على أداء اخلدمات بفضل وضع سياسة صارمة 

  .يف جمال املراقبة والتحصيل

كية واختصارها على االستثمارات اليت حتظى باألولوية يف إطار السياسة إجراء تغريات يف نظام اإلعفاءات اجلمر  - 

االقتصادية للدولة، باإلضافة إىل إجراء إصالحات يف قانون اجلمارك بشكل يضمن زيادة احلصيلة الضريبية دون 

  .زيادة الضغط الضرييب

وتقومي الرقابة اجلمركية، وتعزيز وضع سياسة صارمة للمراقبة، عن طريق تطبيق نظام حمدد ملراجعة احلسابات  - 

  .إجراءات التحصيل بشكل عام من خالل القضاء على التهرب الضرييب والتأخر يف دفع الضرائب

يف  11,7من خالل تطبيق اإلجراءات السابقة يتوقع الربنامج زيادة حصيلة إيرادات املوازنة مبعدل قدره 

  .1املتوسط خالل سنوات الربنامج 

  النفقات العامة -2-أ

تابع برنامج الدعم والدفع العمل على التقليص التدرجيي للنفقات العمومية بشكل عام والنفقات اجلارية 

بشك خاص، ويف هذا اإلطار ركز الربنامج على ختفيض عدد املستخدمني احلكوميني والذين كانوا يشكلون يف 

هارات البقية الباقية من هؤالء املستخدمني حىت يصبحوا السابق عمالة زائدة، والعمل على رفع كفاءة وحتسني م

  .قادرين على منافسة نظرائهم يف القطاع اخلاص

                                                           
  .86 :مالي ولد أب، املرجع السابق، ص   1
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يف نفس الوقت واصل الربنامج الدعم املوجه للقطاعات ذات األولوية  من اجل تقويتها ، وزيادة قروض 

ة نفقات التعليم مبساعدة من البنك امليزانية املوجهة لصيانة التجهيزات واألثاث، كما مت على مستوى آخر عقلن

  .الدويل، وجعل رفع نسبة التمدرس، ومسايرة مناهج التعليم ملتطلبات سوق العمل على قائمة أولوياته

مليار أوقية سنة  17,3يتوقع الربنامج من خالل هذه اإلجراءات ختفيض النفقات العامة حي تل إىل 

مليار أوقية  17,9،وإىل 1989مقارنة بسنة  %14,85ادة قدرها ، أي نسبة زي)باستثناء مدفوعات الدين(  1989

من املتوقع أن يصل حجم النفقات العامة  1991، ويف سنة 1989مقارنة بسنة  %3بنسبة منو قدرها  1990سنة 

  .%4مليار أوقية بنسبة منو قدرها  18,7إىل 

 2,35أما بالنسبة خلدمة الدين، فانه من املتوقع أن ترتفع الفوائد املدرجة يف النفقات اجلارية يف املتوسط إىل 

،  %14,2و  %3,61مليار أوقية سنويا خالل نفس الفرتة، وسينمو جمموع  خدمة الدين بنسبة متزايدة قدرها 

اجلدولة اليت متت مع بداية تطبيق برنامج  خالل سنوات أعباء خدمة الدين إىل آثار عمليات إعادة 17,3%

  .1اإلصالح االقتصادي يف البالد

من هنا يتضح أن عملية إعادة جدولة الديون وإن كانت �دف إىل تقليل حجم مدفوعات خدمة هدف 

الديون يف األجل القصري، وخالل فرتة حمدودة هي قرتة جتميد الدين إال أن هذه العملية يتمخض عنها زيادة 

حة يف هذه املدفوعات يف األجل القصري نظرا للتكلفة اإلضافية اليت يتحملها البلد املدين من جراء هذا واض

التأجيل واليت تتمثل يف فرض سعر فائدة مرتفع على املبالغ املؤجل دفعها، ومن هنا يتزايد عبء الدين اخلارجي يف 

  .املستقبل

   السياسة النقدية-ب

حكم يف عرض النقود يف ا�تمع، تباع سياسة نقدية صارمة �دف إىل التواصل برنامج الدعم والدفع إ

ذلك للحد من ارتفاع حجم الطلب الكلي وبالتايل املسامهة يف ختفيض معدالت الطلب، ولتحقيق ذلك اعتمد و 

  الربنامج على الوسائل التالية 

القطاعات ذات األولوية والقابلة للنمو، وتوجيه املراقبة الدقيقة منو قروض االقتصاد، وتوجيه هذه القروض إىل  - 

  .القروض الصافية للدولة 

مواصلة إصالح القطاع املصريف، بواسطة تدعيم وتعميق إجراءات إعادة تنظيم وإصالح البنوك التجارية، وتقوية  - 

  .رقابة البنك املركزي عليها حىت تلتزم بتطبيق قواعد التسيري السليمة احملددة هلا

                                                           
1  Ministère du plan , PCR , OP , P 11 
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يف ميزان املدفوعات . من العجز على إبقاء معدل منو الكتلة النقدية يف احلدود املالئمة ألهداف احلد العمل - 

  .معدالت التضخمو 

  .اتباع سعر فائدة حقيقي موجب من اجل تعبئة املدخرات احمللية - 

  تقييم برنامج الدعم والدفع 

من الناتج احمللي اإلمجايل، فلم تتمكن السياسة  %6بالنسبة للهدف املتمثل يف حتقيق ادخار عمومي قدره 

مليار أوقية كمعدل سنوي  2,8املطبقة خالل فرتة الربنامج من الوصول اله حيث بلغت االدخارات العمومية 

  .من الناتج احمللي اإلمجايل %3,4خالل فرتة الربنامج وهو ما يعادل 

  ي وكانت التغريات اليت حدثت على مستوى املوازنة كما يل

  االيرادات العامة -

سنويا وترجع هذه الزيادة الضعيفة إىل  %4,6بنسبة  1991- 1989زادت اإليرادات العامة يف الفرتة 

األزمة املوريتانية السنغالية، وحرب ( املشاكل اجلمة اليت عرفتها البالد يف هذه الفرتة، واحمليط الدويل غري املالئم 

، حيث اثر ذلك سلبا على النتائج احملققة رغم اإلجراءات املتخذة يف جمال توسيع الوعاء الضرييب وتقوية )اخلليج

زة التحصيل الضرييب، وقد شكلت اإليرادات الضريبية النسبة العظمى من اإليرادات اجلارية حيث بلغت أجه

يف  %16وسامهت اإليرادات غري الضريبية ب  %33كونت منها الرسوم على التجارة اخلارجية حوايل   82%

  .املتوسط

  النفقات العامة -

هو معدل يفوق نظريه بالنسبة إىل اإليرادات اجلارية، سنويا، و  %8,5زادت النفقات اجلارية يف املتوسط ب 

  .طوال فرتة الربنامج %6و %5وقد عرف معدل األجور تزايد تراوح بني 

، ومثلت النفقات 1991قبل أن تنخفض يف سنة  1990،  1989أما النفقات الرأمسالية فقد زادت سنة 

كانت نفقات رأمسالية، يف حني مثلت األجور واملرتبات   %12ويف املتوسط من اإلنفاق الكلي  %88اجلارية نسبة 

على التوايل من النفقات اجلارية، وزادت النفقات على  1991، 1989يف السنتني  %32,7و %34,6نسبة 

ما  %12,5إىل  %10,2يف نفس الفرتة، وكذلك ارتفعت نسبة الفوائد املدفوعة من  17,2إىل  14,4التجهيز من 

  . 1991 – 1989بني 
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  )1994-1992( برنامج التصحيح الهيكلي : ثالثا

من اجل إنقاذ االقتصاد الوطن من اال�يار اتفقت احلكومة املوريتانية مع صندوق النقد الدويل والبنك 

الدويل على وضع برنامج يستهدف إصالحات هيكلية أكثر عمقا من الربامج السابقة ويعمل على مواصلة 

  .اقتصادية واإلصالحات البنيوية بغية الوصول إىل تنمية مستدامةجمهودات التصحيح املاكرو 

  األهداف االقتصادية للبرنامج -1

ركزت األهداف األساسية للربنامج على حتقيق منو مستدمي يف جو من العدالة، حبيث يضمن ذلك حتسني 

  .1دولة وتنحصر هذه األهداف يفالدخل الفردي واستقرار األسعار باإلضافة إىل تقوية وتعزيز الوضعية اخلارجية لل

  .1994حبلو سنة  %3,6حتقيق معدل التضخم السنوي إىل  - 

من الناتج احمللي اإلمجايل سنة  %10,4إىل ) بدون التحويالت الرمسية ( ختفيض العجز يف احلساب اجلاري  - 

1994.  

  ما يلي ) كما جاء يف الوثيقة ( هذه األهداف يتطلب حتقيقها 

، مما سيمكن من زيادة القدرة التنافسية 1992يف أكتوبر  %27األوقية نسبة ( العملة الوطنية  ختفيض قيمة - 

  .للصادرات املوريتانية

سنة  %3,3إىل  1993-1992من الناتج احمللي اإلمجايل يف الفرتة  8,2ختفيض العجز يف املوازنة العامة من  - 

1994.  

  .دولة للقروض املوجهة للقطاع اخلاصتطبيق سياسة نقدية حذرة مع إعادة تسديد ال - 

  السياسات االقتصادية للبرنامج  -2

  من بني السياسات االقتصادية اليت اتبعتها احلكومة نذكر

  

  

  
                                                           

  .102 :، ص ، املرجع السابقمالي ولد أب   1
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  السياسة المالية -أ

برنامج التصحيح اهليكلي املطبق من قبل احلكومة املوريتانية على مواصلة السياسة املالية اهلادفة إىل  سيعمل

دعم ميزانية الدولة بشكل يضمن السيطرة على النفقات املالية غري املرتبطة بالتنمية، وهذا ما يسمح بتوفري موارد 

  . فقات االستثماريةلصاحل القطاعات االجتماعية وزيادة مسامهة الدولة يف الن

تعرقل  املتأخرات الداخلية اليت ميكن أن، حتاشي إن مثل هذا الدعم يستوجب، حسب ما يرى الربنامج

أيضا تقليص االلتزامات الصافية اجتاه  الفاحش للقروض، كما يستوجبنشاط القطاع اخلاص وتساهم يف التوسع 

تتماشى واألهداف املسطرة يف ميدان النمو االقتصادي  القطاع املصريف مع تثبيت منو السيولة احمللية بوترية

  1.ومعدالت التضخم وميزان املدفوعات

من الناتج احمللي  % 23من وراء هذه اإلجراءات املذكورة أعاله، يتوقع أن ترتفع إيرادات املوازنة العامة إىل 

  .1994من الناتج احمللي اإلمجايل سنة  %25ومن مث إىل  1993اإلمجايل سنة 

يف نفس الوقت تستعمل احلكومة على مواصلة سياسة الصرامة يف جمال النفقات العمومية، ويتوقع معدوا 

سنة  %17,4إىل  1991من الناتج احمللي اإلمجايل سنة  %18,6هذا الربنامج أن تنخفض النفقات اجلارية من 

  .%16,2إىل  1994، وتصل يف سنة  993

  .1993من الناتج احمللي اإلمجايل سنة  %5,6ة العامة ليصل إىل كما يتوقع زيادة فائض عمليات اخلزين

وستعمل احلكومة على مراجعة انعكاسات نشاطات اخلزينة سنويا حىت تتمكن من إبراز التقدم احلاصل يف 

  .معاجلة االختالالت املالية وإمكانية التمويل اخلارجي

   السياسة النقدية

مج التصحيح اهليكلي بتطبيق سياسة نقدية متكن من حتقيق األهداف ستقوم احلكومة املوريتانية يف ظل برنا

األساسية للربنامج، حيث ركزت السياسة االقراضية للربنامج على توجيه القروض للقطاعات اإلنتاجية وبشكل 

خاص القطاع الزراعي، وقطاع الصيد، والصناعات الصغرية، وكذلك تشجيع منح الروض للقطاع اخلاص من اجل 

  .عب دورا حموريا وأن يعوض التقليص املتوقع لدور الدولةأن يل

                                                           
  .103 :مالي ولد أب، املرجع السابق، ص    1
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يف نفس السياق سيتبع البنك املركزي سياسة تقوم على الرقابة غري املباشرة للتأثري على خمتلف قوى السوق 

وذلك من خالل األدوات الكمية والنوعية املألوفة، وقد مت يف هذا ا�ال تبين إجراءات تتعلق بالقروض والنقود و 

  هي 

  .إلغاء السوق االئتمانية للقطاعات - 

حترير سعر الفائدة بشكل تدرجيي، مع احتفاظ السلطات حبقها يف اإلبقاء على سعر ادين يستخدم لصاحل  - 

دفاتر االدخار من اجل محاية مصاحل املدخرين الصغار، وسعر اعلي القروض لتفادي النسب العالية األكثر من 

  .دوريا من اجل أن تتطابق مع األهداف املرسومة ونسبة التضخم الالزم، وسرتاجع هذه النسب

  .1992توحيد سعر اخلصم وإلغاء العمل مبعدل سعر اخلصم التفصيلي الذي كان معموال به قبل - 

تطبيق نظام االحتياطات اإلجبارية، وحتدد هذه االحتياطات كنسبة جلميع الودائع ويراجع معدهلا دوريا حسب  - 

النقدية، وتفرض غرامة اعلي من النسب احملددة كسقف للحسابات املدينة على املصارف اليت ال تقدير السلطات 

  .حترتمها

تطبيق سعر فائدة مساو ملعدل إعادة اخلصم على قروض احلكومة على أن يتقرر إحالل سوق الذونات اخلزينة  - 

  .ل إعادة التمويليتم بواسطة متويل حاجات اخلزينة دون اللجوء إىل البنك املركزي من اج

  ):  1994-1992( تقييم برنامج التصحيح الهيكلي -1

، فلم تتمكن السياسات املتبعة من %3,6خبصوص اهلدف املتعلق بتخفيض معدل التضخم السنوي إىل 

الوصول إليه بالرغم من أن هذا املعدل ظل يف اخنفاض دائم طيلة سنوات الربنامج الثالثة، إال انه بقي دون اهلدف 

ليهبط بعد ذلك يف السنة املوالية بالضبط إىل  %10,1معدل تضخم قدره  1992املنشود، فقد شهدت سنة 

  1 %4,1هذا املعدل حوايل ، ويف السنة األخرية بلغ 9,3%

أما بالنسبة للمالية العامة، فقد شهدت ميزانية والدولة طيلة فرتة الربنامج فائضا معتربا، وذلك بفضل 

السياسة املالية املتبعة واهلادفة إىل التحكم يف حجم النفقات اجلارية من جهة، وزيادة حصيلة اإليرادات من جهة 

  ول يوضح ذلك أخرى ، وهو ما حتقق بالفعل واجلد

  

  

                                                           
  .112 :صمالي ولد أب ، املرجع السابق ،   1
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  ) 1994-1992( يبين فائض الموازنة العامة خالل فترة البرنامج ) 13: (  الجدول رقم

  مليون أوقية: الوحدة                                                         

السنة                          

  البيان
1992  1993  1994  

  22375  20447  18513  النفقات العامة

  29156  27360  21076  اإليرادات العامة

  6781  6913  2563  الفائض

Source : ONS, agrégats de la comptabilité nationale indicateurs socio-economique, Nouakchutt, 1996.  
P-P : 24-25. 

  ) 1997 – 1995(برنامج التصحيح الهيكلي : رابعا

عقدت احلكومة املوريتانية العزم على مواصلة اإلصالحات اهليكلية اليت بدأت يف تنفيذها منذ بعض الوقت 

بالتعاون مع صندوق النقد الدويل والبنك الدويل، ويف هذا الصدد جاءت الوثيقة اإلطارية السادسة اليت ترسم 

، هذه الوثيقة وضعت من طرف السلطات 1997إىل  1995مالمح السياسة االقتصادية ملوريتانيا خالل الفرتة من 

  .املوريتانية واملصاحل املختصة يف اهليئتني السابقتني

  األهداف االقتصادية للبرنامج -1

  يعمل هذا الربنامج على حتقيق ثالثة أهداف رئيسية على مدى السنوات الثالثة متثلت يف 

  .ن حتسني دخل األفراد، وبالتايل استهالكهميف املتوسط، مما سيمكن م %4,6حتقيق معدل منو سنوي يبلغ - 

  .سنويا %3احلفاظ على معدالت التضخم ال تتجاوز - 

من الناتج احمللي اإلمجايل سنة  %13,8من ) باستثناء التحويالت الرمسية ( ختفيض العجز يف احلساب اجلاري - 

  .العملة الصعبة، والعمل على زيادة احتياطات البنك املركزي من 997سنة  %5,9إىل  1994

  السياسات االقتصادية الكلية للبرنامج -2
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مجلة من السياسات املاكرواتصادية  1997-1995اتبعت احلكومة املوريتانية يف ظل برنامج التصحيح اهليكلي 

  شبيهة بتلك اليت طبقتها يف الربامج السابقة، ومن ابرز تلك السياسات 

  

  

  السياسة المالية -أ

لكي ى استقرار األسعار وسعر الصرف، و ية االنكماشية عنصرا رئيسيا من اجل احملافظة علشكلت السياسة املال

تعزز النتائج اليت توصلت هلا الربامج السابقة واصلت احلكومة جهودها من اجل ضمان استمرار التوازن على 

  .1997-1995مستوى املوازنة العامة للدولة خالل الفرتة 

من الناتج احمللي  %26املقام به على تثبيت اإلرادات عند حد أدناه هكذا سيعمل اإلصالح اهليكلي 

  .اإلمجايل خالل نفس الفرتة

النفقات اليت كانت توجه يف السابق ) على األقل ( كما ستنخفض النفقات العامة نتيجة توقيف أوتقليص 

  .إلعادة هيكلة البنوك التجارية واملؤسسات العمومية

تقدما ملحوظا نتيجة املساعدة الفنية اليت حتصلت عليها موريتانيا، وتتطلع لقد شهد اإلصالح اجلبائي 

لتحقيق املزيد، وكان هدف الربنامج خالل هذه الفرتة هو العمل على تثبيت اإليرادات عند احلد املذكور أعاله، 

واإلنتاج من جهة  وذلك بتوسيع وتنويع الوعاء الضرييب من جهة، وختفيض الرسوم املفروضة على التجارة الدولية

  .أخرى

  : وقد تضمنت اإلسرتاتيجية املعمول �ا يف جمال اإليرادات العامة عدة عناصر نذكر منها

قابلة للتخفيض  %14واليت قدرت بـ  01/01/1995يف  (TVA)استحداث الضريبة على القيمة املضافة  - 

  .على بعض األنشطة املعينة %5بنسبة 

من اجل متكينها من زيادة عدد اخلاضعني للضريبة وبصفة خاصة، أولئك الذين تدعيم قدرات إدارة الضرائب  - 

  .ليسوا خاضعني للنظام اجلزايف

  1اجل عقلنة تقليص اإلعفاءات الضريبية  من1995بدء تنفيذ برنامج عمل حتت عنوان املالية لسنة  - 

                                                           
1  R.I.M , office de statique , agrégat de la comptabilité nationale et indicatent ( Socio-économique ) 1995 , 

Nouakchott ;mais 1997 , p9 
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ثانية، حبيث يتم تشجيع وفيما يتعلق بالنفقات العمومية من جهة، والسيطرة على مستواها من جهة 

االدخار العمومي الداخلي، وتقليص حجم القطاع العمومي يف االقتصاد الوطين، وستعمل احلكومة خالل كل 

  .سنة ضريبية على مراجعة كتلة األجور والرواتب، وكذلك الضريبة املفروضة على هذه األجور

  

  

   السياسة النقدية-أ

احلكومة تطبيق سياسة نقدية تقوم على الرقابة غري املباشرة من خالل األدوات الكمية والنوعية اليت  واصلت

متكن البنك املركزي من التحكم والسيطرة على خمتلف املؤشرات االقتصادية بشكل يضمن حرية التعامالت 

  .االقتصادية، وحتقيق األهداف اليت تسعى إليها احلكومة يف نفس الوقت

برز هذه األدوات، عمليات السوق املفتوحة، أي شراء أو بيع األوراق املالية احلكومية للتحكم يف من ا

القاعدة النقدية، فإذا كان اهلدف هو زيادة عرض النقود فان البنك املركزي يقوم بعملية شراء األوراق املالية 

ملركزي، وهذه الشيكات تودع يف البنوك احلكومية، وذلك بدفعه مقابل هذه األوراق شيكات حمسوبة على البنك ا

التجارية، وعندما تفية هذه الشيكات، فسوف يقوم البنك املركزي بزيادة ودائع البنوك التجارية لديه بقيمتها، 

وبذلك خيلق احتياطات إضافية للبنوك التجارية وحيدث العكس عندما يقوم البنك املركزي ببيع األوراق املالية 

  .يص عرض النقوداحلكومية �دف تقل

 )1997-1995(تقييم برنامج التصحيح الهيكلي -1

إن الفشل الذريع من حيث حتقيق األهداف األساسية، جتلى يف عدم التمكن من جلم التضخم والذي 

، لريتفع 1995سنة  %8,4شهدت معدالته تذبذبا حنو االرتفاع، حيث كان ادين نسبة وصل إليها التضخم هي 

، وهذا بالرغم من حتكم السلطات يف تطور %5,4، مث ينخفض يف السنة املوالية ليصل إىل 996سنة  %6,1إىل 

 26680مليون أوقية لرتتفع يف السنة املوالية إىل  26019ب  1995واليت كانت تقدر سنة  (M2)الكتلة النقدية 

مليون أوقية، إال أن هذا االرتفاع يف معدالت التضخم الذي عرفته موريتانيا ال يرجع بالدرجة األوىل إىل تنامي 

الكتلة النقدية بقدر ما يعود إىل عالقات موريتانيا باخلارج، حيث تؤدي هذه العالقة إىل نقل التضخم إليها من 

يعرب هذا التضخم عن هذا ما يعرف بالتضخم املستورد، و الدول املتقدمة وتلك اليت تتعامل معها بصفة خاصة و 

 .طريق عدة قنوات من أبرزها ارتفاع امليل لالسترياد وطبيعة هيكل الواردات
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، حيث 996وعلى مستوى املوازنة العامة للدولة، فقد شهدت هي األخرى حتسنا ملحوظا بداية من عام 

الربنامج مما يدل على أن السياسات التقشفية قد أعطت عرفت النفقات العمومية ارتفاعا طفيفا خالل سنوات 

،  1995مقارنة ب  %34,6تبلغ  1996أكلها، وبالنسبة لإليرادات العامة فقد شهدت حتسنا كبريا خالل سنة 

  .1996مقارنة ب  1997سنة  %2,25و

  

  

  

   )2015-2001(اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر: خامسا

وذلك بالتعاون مع صندوق النقد الدويل  1985بدأ التفكري حول مسالة النمو على املنهج الليربايل سنة 

والبنك الدويل ويف هذا اإلطار قامت الدولة بالتخلي عن بعض املؤسسات لصاحل القطاع اخلاص وفتح رؤوس 

نسبة الفقر مما دفع إىل التفكري يف  األموال أمام األموال اخلصوصية وفتح باب املنافسة، لكن ذلك أدى إىل رفع

ضبط السياسات االقتصادية بشكل يضمن التوازن االقتصادي، ومكافحة اآلثار السلبية للسياسات االقتصادية 

الن البلدان النامية رأت السياسات املنتهجة سابقا مل متكن من حتسني النمو االقتصادي واالجتماعي، بل سامهت 

نياء والفقراء بسبب عدم قدرة هذه الدول على السيطرة على حرية السوق بسبب فشل يف توسيع اهلوة بني األغ

اليت بنيت  2015-2001اإلطار االسرتاتيجي ملكافحة الفقر للفرتة  2000السياسات املاضية حيث وضع يف سنة 

مج التنمية على قانون توجيهي ملكافحة الفقر من اجل ختفيض أعداد الفقراء وذلك من خالل العمل على برنا

  .االقتصادية واالجتماعية متوسطة وطويلة األجل

  :يتم تنفيذ اإلسرتاتيجية الوطنية للحد من الفقر من خالل خطط عمل

  .2004-2001األوىل ملدة أربع سنوات يف الفرتة  - 

  .2010-2006الثانية مد�ا مخس سنوات تغطي الفرتة  - 

  .2015-2011الثالثة وهي اآلن قيد التنفيذ تغطي الفرتة  - 

  :لإلسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفقر أهداف عامة من أمهها

  ختفيض الفقر؛ - 

  دفع عجلة النمو االقتصادي؛- 
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  . احلفاظ على االستقرار االقتصادي الكلي - 

كان من املهم احلفاظ على نسبة معقولة من التضخم والسيطرة عليه وبالتايل كان اهلدف هو احملافظة على 

  .يف �اية خطة العمل الثانية والثالثة %3,5و 2004سنة  %4,1و 2000سنة  %3,3نسبة تضخم تصل إىل 

  حتسني املستوى اإلمجايل للتعليم؛ - 

  حتسني احلالة الصحية العامة؛ - 

  النفاذ إىل ماء الشروب؛ زيادة - 

  زيادة الدخل وحتسني ظروف املعاش يف الوسط الريفي؛ - 

زيادة الدخل وحتسني ظروف املعاش يف املدن الكبرية والثانوية هذه هي األهداف العامة لإلطار االسرتاتيجي  - 

  .ملكافحة الفقر

إسرتاتيجية مكافحة الفقر على أربعة حماور كبرية تتضافر فيها بينها من اجل حتقيق األهداف احملددة  تقوم

  .هلذه اإلسرتاتيجية

يرمي احملور األول إىل تسريع وترية النمو االقتصادي كأساس لتقليص الفقر وحتسني تنافسية االقتصاد واحلد من  - 

  .تبعيته للعوامل اخلارجية

الثاين إىل تثمني قدرات النمو واإلنتاجية لدى الفقراء ويتعلق األمر برتقية القطاعات اليت يستفيد يرمي احملور  - 

  .منها الفقراء مباشرة وكذلك مناطق متركزهم 

  .يرمي احملور الثالث إىل تنمية املوارد البشرية والنفاذ إىل اخلدمات األساسية - 

مية مؤسسية حقيقية تستند إىل احلكم الرشيد وإىل املشاركة جلميع وأخريا فان احملور الرابع يرمي إىل ترقية تن - 

  ).دعم القدرات املؤسسية واحلكم الرشيد(الفاعلني يف مكافحة الفقر 

  )2004- 2001: (الخطة األولى -1

  :يف2004- 2001 تتمثل األهداف الرئيسية عند اكتمال تنفذ خطة العمل

  ؛2004حبلول عام  %7حتقيق معدل منو سنوي يتجه إىل  - 

  ؛%21,8ونسبة الفقر الشديد إىل  %38,6ختفيض نسبة اثر الفقر إىل  - 

  ؛2004سنة  %2,4احلفاظ على نسبة التضخم ال تتجاوز  - 
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  1. من الناتج احمللي اإلمجايل %25حتقيق معدل استثمار يبلغ  - 

  السياسات الكلية لإلستراتيجية على المدى المتوسط*

�دف هذه السياسة بشكل أساسي إىل ضمان تعبئة كاملة للموارد الداخلية وتثبيت النفقات اجلارية من 

جهة أوزيادة املداخيل من جهة أخرى، وتتوقع اإلسرتاتيجية من خالل اإلصالحات املقام �ا تقدما سريعا ملداخيل 

ن الناتج الداخلي اخلام، وذلك بفعل امليزانية طيلة الفرتة، وتعرف املداخيل من الضرائب تقدما أسرع م

اإلصالحات املقام �ا على مستوى النظام الضرييب املباشر، الذي سعى إىل حتقيق هدف ثالثي اجلوانب يتمثل يف 

تبسيط وتوسيع الوعاء، وتوفري مزيد من العدالة الضريبية، مما سيكون له األثر الكبري على ضمان استقرار االقتصاد 

تبسيط وختفيض الضرائب لصاحل املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وحتسني ( نويع القطاع اخلاص الكلي وتطوير وت

  ).الكميات احملصلة على مستوى املؤسسات الكبرية والقطاع التجاري

كما سيسهم هذا اإلصالح يف توزيع أفضل للثروات الداخلية بفعل رسم الضرائب األكثر قيمة على 

  .األصول غري املنتجة

وهكذا ارتفع خصم الضريبة الدنيا اجلزافية من  2000تنفيذ إصالح الضرائب املباشرة من فاتح يناير وقد مت 

على  2001سابقا، ونص قانون املالية لسنة  %25بدل  %50إىل  2000ضريبة األرباع الصناعية والتجارية سنة 

  .%35إىل  %40 واخنفاض ضريبة األرباح الصناعية والتجارية من %75ارتفاع ذلك اخلصم إىل 

وعلى مستوى النفقات العمومية، ستظل هذه السياسة تتميز بالتحكم يف منو النفقات اجلارية وعلى الرغم 

من الناتج  %1,5من إن تطور املوازنة على املدى املتوسط يظهر اجتاها حنو ارتفاع العجز، حيث سريتفع من 

  ).كما هو متوقع( 2004سنة  %3اىل نسبة  2000الداخلي للخام سنة 

  السياسة النقدية 

ستتابع اإلسرتاتيجية على املدى املتوسط تطبيق السياسة النقدية الصارمة من اجل دعم سياسة أسعار 

الصرف، واليت تسعى إىل تثبيت معدل سعر الرف احلقيقي والفعلي يف مستوى مطابق هلدف حساب اجلاري 

ن املستوى املالحظ يف البلدان الشريكة املرتكزة على قوى السوق واحملافظة على معدالت تضخم يف حدود قريبة م

  .من خالل استخدام األدوات غري املباشرة لتسيري السيولة وتطوير سوق سندات اخلزينة

  2004- 2001: تقييم خطة العمل األولى -3

                                                           
  .03 :، الكويت، ص املعهد العريب للتخطيط   1
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من ثلث اإلجراءات  مل يكن تنفيذ املرحلة أوىل من إسرتاتيجية احلد من الفقر مرضيا نظرا لعدم تنفيذ أكثر*

  .1باإلضافة إىل اختاذ إجراءات مل تساهم يف احلد من الفقر

معدل تضخم عال رابع ) متوقعة %6كمتوسط للفرتة مقارنة مع   )4,6( مت مالحظة متوسط منو دون املتوقع *

  .لسياسات مالية ونقدية وتوسعية، غري صائبة نظرا العتمادها على بيانات إحصائية غري دقيقة

ترتواح ( من الناتج احمللي اإلمجايل وا�يار االحتياطي الرمسي  %10أدت السياسات االقتصادية إىل عجز يناهز *

  .وزيادة غري مسبوقة يف العروض من النقد) شهر من الواردات غري النفطية 1,3إىل  0,4بني 

-2001على امتداد الفرتة  أما اهلدف املتعلق بتخفيض معدالت التضخم، فقد كانت النتائج خميبة لآلمال*

، أما يف )كما يوضح اجلدول التايل( 2002سنة  %3,9وكان ادين معدل مت حتقيقه خالل هذه الفرتة هو  2004

،  2003سنة  %6,13، 2001سنة  %4,7السنوات األخرى فكانت معدالت التضخم على النحو التايل 

  . 2004سنة  6,35%

  التضخم خالل فترة الخطة معدالت): 14(الجدول رقم 

  2004  2003  2002  2001  السنوات

  6,35  6,13  3,9  4,7  معدالت التضخم

Source : ONS, agrégats de la comptabilité nationale , op cit p.07 

ONS, élément de conjoncture 2002, op cit p18. 

ONS, Publication Décember et Janvier 2004. 

  2010-2005خطة العمل الثانية 

  من أهداف هذه الفرتة 

يف  %15يف املناطق الريفية، واقل من  %45على املستوى الوطين و %35خفض معدل الفقر إىل اقل من  - 

  .املناطق احلضرية

  على مدة الفرتة؛ %10حتقيق مستوى منو سنوي مبعدل  - 

  ضمان حصول اجلميع على التعليم األساسي؛ - 

  ؛%20خفض أمية البالغني إىل اقل من  - 

                                                           
  2 :، ص ) الكويت ( املعهد العريب للتخطيط    1
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  .زيادة معدالت تغطية الرعاية أصحية

  .يف املناطق الريفية %62يف احلضر وإىل  %48زيادة معدل احلصول على املياه الصاحلة للشرب إىل  -

  

  

  

  

  السياسة النقدية في موريتانيا:المبحث الثاني

وضع السياسة النقدية والعمل �ا يتسمان بالتشاور، يف إطار ضيق بني وزير املالية وحمافظ البنك  إن

وخصوصا جلنة السياسة النقدية واملالية املنشأة واملخصصة . املركزي، ويساعدمها يف هذه املهمة أقرب معاونيهما

لبنك املركزي، وتعقد اجتماعات دورية، كما هلذا الغرض، وتعمل هذه اللجنة بتوجيهات من وزير املالية وحمافظ ا

تقدم إليهما النتائج اليت توصلت إليها، ذلك على وجه استشاري أما اختيار الوسائل للوصول �ذه السياسة إىل 

       (2).املكانة املرضية فيوقف يف املقام األول على تعريفها وكذا حتديد أهدافها

إلصالح االقتصادي اليت عرفتها البالد قام البنك املركزي املوريتاين ويف منتصف الثمانينات ويف إطار برامج ا

بإصالح سياسته النقدية واالئتمانية واليت ترمجت يف ختليه بشكل تدرجيي عن الرقابة املباشرة واالنتقال إىل العمل 

ود اليت بذلت إلعادة بوسائل الرقابة غري املباشرة اليت تعتمد على ميكانزمات السوق وجتدر اإلشارة إىل أن اجله

     (1).1992هيكلة النظام املصريف سامهت يف تطوير اإلطار املؤسسي ووضع نظام للرقابة غري املباشرة منذ 

  :وقد ارتأينا تناول السياسة النقدية املوريتانية قبل وبعد برامج اإلصالح من خالل املطالب التالية

  السياسة النقدية الموريتانية قبل برامج اإلصالح االقتصادي  :المطلب األول

جيب التمييز عند احلديث عن السياسة النقدية يف موريتانيا قبل برامج اإلصالح االقتصادي بني مرحلتني 

  متباينتني مها 

                                                           
  .121 :عيسى ولد أمحد حممود، مرجع سابق، ص  (2)

  .9: ، ص1998عصرنته وحتوالته احلديثة، مارس : البنك املركزي املوريتاين، النظام املايل املوريتاين  (1)
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  ) 1973 -1960(المرحلة األولى :أوال

كانت هناك تابعة ملؤسسات أجنبية الرتباط البالد امتازت هذه املرحلة بعدم وجود مؤسسة نقدية مركزية وإمنا  

وهو ما يعين عدم وجود سياسة نقدية ومصرفية وطنية،  ) منطقة الفرنك الغرب إفريقي(آنذاك بإحتاد نقدي أجنيب 

كما أن غياب سياسة عامة واضحة املعامل للدولة الناشئة وكذا االرجتالية يف اختاذ القرارات قد سامها يف وضع 

حتت رمحة االقتصاديات األقوى يف املنطقة النقدية، حيث يتم إصدار العملة وتصديرها، من بنك  اقتصادها

حسب االحتياجات النقدية للنمو يف الدخل القومي على مستوى املنطقة ) BCEAO(اإلصدار املركزي األجنيب 

  .كلها

ف معدالت النمو، مما ينجم نتيجة الختالف عوامل النمو داخل املنطقة فإنه يرتتب على ذلك أيضا اختال

عنه تسرب اإلصدار النقدي إىل بعض هذه الدول، بدرجة أكرب من معدل النمو املتحقق يف الدخل لديها، ويعمل 

  .على استرياد التضخم، وبالتايل يسهم يف تفاقم مشكال�ا االقتصادية ويف طليعة هذه الدول موريتانيا

املصرف املذكور، نص على قيامه بكافة مهام السلطات النقدية وبالرغم من أن القانون الذي مبوجبه أنشأ 

من رقابة وإشراف وتنسيق فيما يتعلق بالتدفقات النقدية بني الدول األعضاء إال أنه مل يهتم إبان ممارسته ألعماله، 

لتوظيف إال بتوفري السيولة الالزمة كهدف أساسي، على حساب أهداف السياسة النقدية، اليت تعمل على حتقيق ا

واالستقرار االقتصادي حيث أعقبت الودائع اآلجلة من نسبة االحتياطي القانوين، ومت اعتماد الفائدة الرخيصة 

باإلضافة إىل إتباع  % 4.5حتجيما للمدخرات إذ مل يتجاوز احلد األعلى لسعر الفائدة على الودائع االدخارية 

تشجيعا هلا على  - % 3.5حيث ظل ثابتا عند مستوى  –سياسة سعر إعادة اخلصم يف صاحل البنوك التجارية 

  .التوسع يف االئتمان ومن هنا ميكننا القول، إن املصرف كان يقوم أساسا بدور املمول املشارك للمصارف التجارية

  )1985 -1973(المرحلة الثانية : ثانيا

لقد متيزت هذه املرحلة بإنشاء البنك املركزي املوريتاين، الذي هو السلطة املسئولة عن تنظيم واستخدام 

والذي  1974أدوات السياسة النقدية �دف التحكم يف النقد واالئتمان كما نص على ذلك قانون املصارف لعام 

  :    (1)يضم ما يلي

 .الية للقطاعات اإلنتاجية املختلفة خدمة ألهداف التنميةتنظيم االئتمان من أجل مواجهة املتطلبات امل .1

 .مواجهة التقلبات املالية والنقدية سواء كانت من مصادر داخلية أوخارجية .2

 .ضمان سالمة املراكز املالية للجهاز املصريف عن طريق فرض رقابة على الوحدات ومحاية ودائع اجلمهور .3

                                                           
  .122: ، مرجع سابق، ص)1997 - 1985(عيسى ولد أمحد حممود، السياسة النقدية املوريتانية يف ظل برامج اإلصالح االقتصادي   (1)



 اإلصالح برامج ظل في المالية و  النقدية السياسة مسار.......................: الرابع الفصل

 االقتصادي

 

192 
 

ة األدوات املباشرة للسياسة النقدية وقد طبقت ثالث أدوات رئيسية وجدير بالذكر أن هذه املرحلة طبعتها سيطر 

  (2):هي

الرقابة املباشرة بواسطة حتديد سقوف االئتمان ونظام الرخص املسبقة، والرقابة غري املباشرة بواسطة إعادة التمويل 

  .حتت السقوف احملددة، وأخريا الرقابة على تكاليف االئتمان

علق األمر باملزج بني الرقابة العامة والفردية على االئتمان املمنوح من طرف املصارف وذلك يت: الرقابة المباشرة - 

  : من خالل

 بواسطة حتديث سقوف االئتمان بالنسبة لكل قطاع وذلك بالنسبة لكل مصرف :تأطير القروض. 

 وكذلك وهي مطلوبة للقروض اليت تزيد مد�ا على سنتني :نظام الرخص المسبقة للبنك المركزي

 .بالنسبة للقروض قصرية األجل واليت يتعدى مبلغها مليوين أوقية

وتعتمد الرقابة غري املباشرة على إعادة التمويل املمنوحة للبنوك يف إطار السقوف الكلية : الرقابة غير المباشرة - 

  .والفردية املصادق عليها سنويا من طرف البنك املركزي املوريتاين

يطبق معدالت للفائدة تعتمد  1992لقد كان البنك املركزي املوريتاين حىت سنة : على تكاليف االئتمان الرقابة - 

على نظام ملعدالت إعادة اخلصم تفرق بني قطاعات النشاط االقتصادي، بطريقة توجيه االئتمان باجتاه القطاعات 

  .ذات األسبقية بالنسبة للسلطة العمومية

  .تفضيلية على القروض القابلة إلعادة اخلصم لدى البنك املركزي وقد طبقت املصارف معدالت

  : واجلدول التايل يوضح ذلك

  معدالت الفائدة المصرفية االسمية المطبقة قبل برامج التصحيح، السعر المدين ): 15(الجدول 

    ).%(كنسبة مئوية 

  : على القروض قصرية األجل 

   القابلة منها إلعادة اخلصم -        

  10=     القطاعات ذات األولوية *        

   13=         قطاعات أخرى*         

  17=   الغري قابلة منها إلعادة اخلصم -        

                                                           
(2) Ministère du plan, cheikh El Kebir ould chbih et Mohamed Lemine ould Raghani, Etude : La politique de 

crédit et ses sffets sur L’investisseement prive, Janvier 1995, P 1-2. 
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  : على القروض ذات األجل املتوسط 

   القابلة منها إلعادة اخلصم -        

   9=     القطاعات ذات األولية*         

   12=     القطاعات األخرى*         

         17=   منها إلعادة اخلصم الغري قابلة -        

Source:minstér du plan,la politique de credit et ses effetes sur linvestissement privé, op-cit ,p2 

أو ) % 10(وقد كانت املعدالت املدينة عظمى وحمددة إما كمساو ملعدالت إعادة اخلصم العادية 

  .معدالت تفضيلية زائدا حدا أعظميا

القروض األساسية كانت معتمدة من طرف البنك املركزي فإن معدالت الفائدة كانت نسبيا ومبا أن 

منخفضة ومل تعكس التكلفة احلقيقية للنقود، ومن جهة أخرى فإن املعدالت الدائنة كانت سالبة، ولذا فإن تعبئة 

    (1).من طرف البنوكاملوارد الثابتة على شكل ادخار كانت متواضعة مما أدى إىل ضعف الوساطة املالية 

  : كما يتبنني ذلك من خالل اجلدول التايل

  ).%(حيح، املعدالت الدائنةكنسب مئويةمعدالت الفائدة املصرفية االمسية املطبقة قبل برامج التص): 16(اجلدول 

  : الودائع حتت الطلب

  الودائع االدخارية  -     

  8=     شهرا 12املسحوب قبل *       

  9.5=     شهرا 18املسحوب قبل *       

   10.25=     شهرا 24املسحوب قبل *       

   11.5=     شهرا 24املسحوب بعد *       

  الودائع ألجل  -     

   5=     أشهر 6إىل  3من *       

   7.5=     شهرا 12إىل  6من *       

                                                           
(1) Ministère du plan : op-cit. P 2. 
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      8=   شهرا على األقل 12أكثر من *       

Source : Ministère du plan, op-cit, P 2. 

ذلك يف  1980وجدير بالذكر أنه يف إطار برنامج التثبيت الذي انتهجته احلكومة املوريتانية ابتداء من سنة 

إطار اخلطة اخلماسية األخرية فإن جهود احلكومة انصبت حول وضع سياسة نقدية �دف إىل احلفاظ على سعر 

إىل تطبيق نظام للرقابة املباشرة طبع  فائدة موجب من اجل تشجيع تعبئة املوارد الداخلية، الشيء الذي قاد

مبجموعة من اإلجراءات القسرية وقفت كعوائق معتربة أمام تطور املنافسة ما بني املصارف وهذه اإلجراءات هي 

  .اليت سبق تعرضنا هلا

 - 1980(باإلضافة إىل هذه اإلجراءات قامت السلطات النقدية بانتهاج سياسة الكتلة النقدية طيلة الفرتة 

  .الشيء الذي ترتب عنه نتائج خطرية جدا على االقتصادي املوريتاين) 1985

وقد كانت هذه السياسة املنتهجة من طرف السلطات النقدية تستهدف يف أغلب األحيان مراقبة الكتلة النقدية 

  .عن طريق مراقبة االئتمان وذلك بتحديد معايري لنمو الكتلة النقدية عن طريق سقوف االئتمان

إىل وضع السياسات ) BCM(تأثري أفكار النقدويني يف سنوات الثمانينات اجته البنك املوريتاين  وحتت

  . موضع التنفيذ) monetary tartgeting(املعيارية كسياسة الكتلة النقدية 

ومن الناحية املبدئية فإن السلطات النقدية يف إطار حتديدها هلدف النمو جتعل من النمو احملقق يف الدخل 

الوطين احلقيقي أو الناتج الداخلي اخلام موجها هلا بطريقة متكن من تاليف التأثري إال أن املشكل املهم الذي يواجه 

هو يف اختيار ا�اميع النقدية اليت تريد ) سياسة الكتلة النقدية(السلطات النقدية عند انتهاج هذه السياسة 

كون هلا عالقة مع الدخل الوطين هذا من جهة، ومن جهة السلطات النقدية تسيريها، ويف البداية جيب أن ت

أخرى جيب أن تكون نتائج املتبعة واملتعلقة با�اميع املختارة قابلة للتوقع، الشيء الذي ال ميكن حصوله نظرا 

للفارق اخلاص ما بني السياسة النقدية املتبعة وتصرف البنوك األولية من حيث تطور املخاطر واحرتام توجيهات 

لبنك املركزي املوريتاين ومبدأ مسو األهداف، كل هده العوامل من الطبيعي أخذها كسبب لفعالية ومصداقية ا

  .سياسات النمو النقدي

ولقد متخض عن تطبيق سياسة الكتلة النقدية يف موريتانيا نتائج أكثرها برزوا هو عدم التوازن يف نظامها 

كالء االقتصاديني بدون أن تكون هلا عالقة بنمو اإلنتاج مما أدى إىل وضع سيولة كبرية يف متناول الو : االقتصادي 

  (1)).% 17 -15(وصول معدل التضخم إىل حوايل 

                                                           
(1) EL HASSEN OULD Ahmed, L’analyse de L’offre de monnaie par le système bancaire Mauritanien, mémoire 

de magister, université de Annaba 1998, P 97.  
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ومن جهة أخرى فإن حتديد أسعار الفائدة الدائنة واملدينة بطريقة مركزية أدت إىل أن يظال منخفضني جدا لفرتة 

كما أن أيضا أسعار ). متويل مشاريع غري ذات مردودية(ئة طويلة، الشيء الذي جنم عنه استثمارات تفضيلية سي

  .  الفائدة ظلت ولفرتة طويلة سالبة

وهذا ما قاد البالد إىل وضعية الكبح املايل والذي متثل يف سعر فائدة دائن منخفض يثبط االدخار 

على النمو، وبالضبط مصحوبا بارتفاع حجم االستثمار وهبوط االستثمارات ذات اجلودة داخل اقتصاد غري قادر 

فإن ظاهرة الكبح املايل هذه كانت هي األصل لزيادة عبء مديونية البلد حيث أنه مت إمهال املوارد الداخلية لصاحل 

  .املوارد اخلارجية وذلك يف إطار تلبية احتياطات متويل االقتصاد

ق النقود والتضخم القوي، وأيضا فإن االختالل الذي حيدثه االقتصاد املديوين املتسم باملبالغة يف خل

واخنفاض قيمة العملة الوطنية، واملديونية املتزايدة ومعدل النمو املنخفض جدا، قد شكل اإلطار اخلاص لالقتصاد 

  .املوريتاين

إىل اعتماد برنامج التصحيح اهليكلي  1985وقد قادت صدمة سياسة الكتلة النقدية السلطات العامة يف سنة 

  .ية حنو سياسة القاعدة النقديةوتوجيه السياسة النقد

  )97 -1985(السياسة النقدية الموريتانية في ظل برامج التصحيح الهيكلي :المطلب الثاني

  ومن أجل حبث تطور السياسة النقدية خالل هذه الفرتة ميكننا التمييز بني مرحلتني مها

  ):1991 -1985(سياسة القاعدة النقدية : اوال

هذه السياسة على القاعدة النقدية اليت تعترب أن عرض النقود هو نتيجة من جهة لتطور القاعدة  ارتكزت

  .النقدية، ومن جهة أخرى ملضاعف القاعدة النقدية

النقود (واحلقيقة أنه عالوة على مضاعفات املقاييس املوجودة واليت خترج عن نطاق مراقبة السلطات النقدية 

،  )املوجودات اخلارجية، والقروض إىل الدول(وعوامل أخرى للسيولة ) ت احلرة للمصارفخارج التداول، االحتياطا

  .كلها متغريات جتعل تدخالت البنك املركزي ضعيفة جدا

ويقودنا حتليل القاعدة النقدية كوسيلة للتسيري إىل أ�ا مل تعرف جناحا يف اقتصادنا الوطين وهذا انطالقا من 

دوافع خمتلفة ترتكز على العالقة بني القاعدة النقدية والكتلة النقدية من جهة، ومن جهة أخرى إىل كون البنك 
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وهذا ما قاد السلطات النقدية إىل . النقود املركزية املركزي املوريتاين غري قادر على السيطرة على حصته من

 (1).استخدام سياسة الرقابة النقدية غري املباشرة

  ): 1997-1992(سياسة الرقابة النقدية غير المباشرة : ثانيا

ويف إطار االتفاقيات مع صندوق النقد الدويل والبنك الدويل حول ما يعرف بالتسهيالت  1992يف سنة 

يكلية املعززة بدأت السلطات النقدية تتوجه حنو سياسة نقدية تتبىن وسائل الرقابة غري املباشرة لإلصالحات اهل

وذلك متاشيا مع التوجه الليربايل الذي مت اختياره يف إطار الوثيقة األساسية اجلديدة للسياسة االقتصادية، وجتدر 

تبة على عجز املدفوعات اخلارجية وان املعاجلة اإلشارة إىل أن الصعوبة اليت أدت إىل هذه االتفاقيات كانت مرت 

األفضل هلذه الصعوبات تكمن يف املالئمة بني املفهوم النقدي مليزان املدفوعات ومفهوم االمتصاص حيث يتم 

تعزيز هذين املفهومني بتطبيق سياسة للصرف أكثر واقعية وحيوية وذلك من أجل التأثري بسرعة وفعالية على 

  .ى مستوى احلساب اجلاريالعجز املالحظ عل

ومن اجل التوافق . فاألمر كان يتعلق بالتأثري على الطلب اإلمجايل الداخلي مع ترك قوى السوق تعمل بثقة

بني ضرورة السيطرة على الكتلة النقدية وإنعاش املنافسة ما بني البنوك التجارية اعتمدت السلطات النقدية منطا 

ل غري املباشرة ولذلك قام البنك املركزي املوريتاين بتوحيد سعر اخلصم وحررت للرقابة مبنيا على استعمال الوسائ

إال أن السلطات النقدية ظلت تتمسك دائما باحلق يف حتديد سعر أدىن لفائدة دفاتر . أسعار الفائدة تدرجييا

تتم مراجعة أسعار و . حلماية مصاحل صغار املودعني وسعر أعلى للقروض لتجنب النسب الربوية الفاحشة –التوفري 

الفائدة دوريا وتأخذ يف احلسبان معدل التضخم، وقد ألغيت السقوف على االئتمان، إال أن البنك املركزي ال يزال 

يلجأ من وقت آلخر إىل فرض سقوف شاملة لضرورات السياسة النقدية وهو إجراء تربره احلاجة إىل صيانة 

اهة، ولإلبقاء على مستوى طلب داخلي ينسجم مع األهداف توازنات املصارف اليت ال تزال يف مرحلة النق

  .االقتصادية الكلية

   (1):ومن أهم الوسائل غري املباشرة املستخدمة بعد اإلصالحات ما يلي

  معدل االحتياطي اإلجباري -1

 1992سنة  -كوسيلة لتنظيم السيولة املصرفية  –اعتمد البنك املركزي املوريتاين نظام االحتياط اإلجباري 

وهو حيتسب كنسبة من جمموع اإليداعات، وتتم مراجعة معدهلا دوريا حسب تقييم السلطات النقدية وتفرض 

ومن خالل هذه . غرامة تفوق السقف احملدد للفوائد على األرصدة املدينة على املصارف اليت ال حترتم هذه النسبة

                                                           
(1) EL HASSEN OULD AHMED, op-cit, P 100.  

  .10عصرنته وحتوالته احلديثة، مرجع سابق، ص : البنك املركزي املوريتاين، النظام املايل املوريتاين   (1)
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يف �اية   % 4.5إىل  % 3.5قل هذا املعدل من النسبة يستطيع البنك املركزي التأثري على خلق النقود، وقد انت

  . 1997شهر مارس سنة 

 سياسة إعادة الخصم  -2

يفرتض على السلطات النقدية يف ظل الرقابة النقدية غري املباشرة استخدام سياسة إعادة اخلصم كوسيلة 

) سياسة سعر الفائدة(للتأثري على عرض النقود املركزية وخيلق سعر إعادة اخلصم أثرين األول نوعي على السعر 

متت زيادة سعر  1992السياسة النقدية منذ ، ويف إطار إصالح )حجم األثر املقبول إلعادة اخلصم(والثاين كمي 

  .1997سنة   % 15ليصل إىل  1993سنة  % 11اخلصم من 

  

  

  السوق النقدية فيما بين المصارف  -3

ومهمتها هي حتقيق التوازن بيع عرض وطلب  1990مت إدخال السوق النقدية ما بني املصارف سنة 

السيولة وحتديد سعر توازين والذي هو سعر سوق ما بني املصارف، ومن أجل جعلها نواة لقيام السوق النقدية من 

جهة، ومن جهة أخرى أداة إلمتام اآلليات التقليدية إلعادة متويل النظام املصريف، وكمجال ميكن أن يتدخل فيه 

الحقا، إما كعارض أو طالب للنقود بغرض التأثري على حجم السيولة املصرفية ومن مثة حجم البنك املركزي 

العرض النقدي ويتم يف إطار هذه السوق النقاش املباشر بني البنوك واالتفاق على ظروف العمليات ومن مثة 

عملية، كان  127متت يف هذه السوق  1997وخالل سنة . تطلب من البنك املركزي تسجيل هذه العمليات

مليار أوقية،  1و 0.6مببلغ يرتاوح ما بني ) BMCI(البنك املوريتاين للتجارة الدولية : املقرضان األساسيان فيها مها 

        (1).مليون أوقية 400و 100مببلغ يرتاوح ما بني ) Chinguittg Bank(يليه يف املرتبة الثانية بنك شنقيط 

واقع بعد، نتيجة التعود على اللجوء إىل البنك املركزي إلعادة التمويل إال أن هذه السوق مل تستغل يف ال

  .من جهة وبسبب املنافسة احلادة بني املصارف واليت هي مثرة لتضارب املصاحل اليت تقف ورائها من جهة أخر

  سوق أذونات الخزينة  -4 

  .وهي تستقبل كل الفاعلني االقتصاديني 1994أقرت سوق أذونات اخلزينة يف يوليو 

  السوق األولية ألذونات الخزينة  - 

                                                           
(1)   Banque Centrale de Mauritanie, Rapport Annuel 1997, P 43. 
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على أساس التوقعات املعدة من طرف البنك املركزي حول السيولة املصرفية وبداللة احتياجات التمويل 

للخزينة على املدى القصري، يتم دوريا بواسطة الصحافة إعالن عن عرض ألذونات اخلزينة، وحيق للمصارف 

وكذلك املؤسسات غري املصرفية املقبولة يف السوق النقدية االكتتاب ملثل هذه األذونات حسب أسعار الفائدة 

  .املعمول �ا، وعادة ما تكون هذه األسعار منخفضة

  السوق الثانوية ألذونات الخزينة  - 

يف البنك املركزي  ذونات اخلزينة املتداولة أن تكون حمل خصم عند البنك املركزي ومت فتح كشكميكن أل

   (1).هلذا الغرض

وجدير بالذكر أنه يف إطار اإلصالحات اليت كانت السياسة النقدية موضعا هلا مت استحداث الربجمة النقدية 

على أساس قاعدة أسبوعية وتأخذي يف االعتبار تطور العوامل املستقلة للسيولة وتقوم بتحديد مستوى هذه 

 .للتدخل احملتملاألخرية وحتديد اجلدول الزمين 

وعلى هذا األساس تقوم اللجنة املكلفة بالسياسة النقدية واملالية بتحديد مبالغ مناقصات أذونات اخلزينة 

كما أن السلطات . وجدولتها الزمنية وتقدم كذلك اقرتاحا�ا للسلطات املعنية ويعمل هذا النظام بصفة جيدة

الصرف، األسعار، االلتزامات اخلارجية، القروض املوزعة، مستوى  سعر(النقدية تتابع حبذر تطور املؤشرات املهمة 

وتقوم من خالل هذه املؤشرات بتقييم درجة جناح السياسة .....) اإليداع، تطور احلسابات اجلارية للمصارف 

   (2).املتبعة وتصحيح االحنرافات يف الوقت املناسب

  تنسيق السياسة النقدية والمالية  

إن انسجام اإلطار الشامل والكلي لالقتصاد، الذي تتبلور فيه خمتلف التطورات قصرية ومتوسطة األجل، 

يستوجب تنسيق أنواع النشاطات اليت جيب القيام �ا على مستوى خمتلف اإلدارات املكلفة بتسيري االقتصاد 

ملوريتاين، وهي قطاعات تنظيم السياسات النقدية هذا التعاون يبدو مميزا بني وزارة املالية و البنك املركزي ا. الوطين

 .واملالية

ويتم إعداد مالية احلكومة خبطوات متعددة، فانطلقا من التوقعات السنوية مليزان املدفوعات والناتج احمللي 

اإلمجايل، نستنتج اإليرادات باعتبار املسلكيات احلديثة ملختلف األبواب، وحسب إمكانية إدخال إيرادات 

من ضمنها املدفوعات باسم املديونية (وحيدد مستوى النفقات العامة طبقا ملتطلبات اإلنفاق اجلاري . جديدة

                                                           
(1) Ministère du Plan, cheikh El kebir ould chbih et Mohamed Lemine ould Raghani, op-cit, P 5. 

 .146عيسى ولد أمحد حممود، السياسة النقدية املوريتانية يف ظل برامج اإلصالح االقتصادي، مرجع سابق، ص   (2)
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، مع )ويكتسي هذا األخري مكانة هامة للبلدان النامية حيث البنية التحتية ال تزال ناقصة(، واالستثماري )اخلارجية

  .تصادية الكلية األخرىاألخذ يف االعتبار التنبؤات يف معدل النمو والرتاكمات االق

وتكون املعرفة دقيقة للتمويالت اخلارجية املرتقبة ألجل مشاريع تنموية اقتصادية واجتماعية ضرورية عند 

هذا املستوى نظرا ألن جزءا هاما من برنامج االستثمار العمومي السنوي يتحقق على املوارد اخلارجية وذلك من 

  .ي تغطية املساعدة اخلارجية أو ميول على املوارد الداخليةأجل حتديد التمويل الذايت املطلوب الذ

) تراكم املتأخرات، اجلدولة، إسقاط(إن متويل العجز املأخوذ من الوصف األنف قد يكون مصدره خارجيا 

وتدمج السلطة النقدية تلك احلاجات يف برجمتها وتتبع سري التنفيذ ) اجلهاز املصريف، السلف احمللية(أو داخليا 

  .ايل للوصول إىل التقديرات املناسبةامل

ويصبح السيناريو أكثر وضوحا والتنسيق أكثر بيانا يف ظل إصالح بنيوي كذلك الذي نعيشه منذ عدة 

وحيث أن تطور االئتمان احمللي . ويف هذه الظروف، يكون التوازن اخلارجي أولوية مطلقة لربنامج التقومي. سنوات

تعترب مستقلة عن الربجمة، ) عرض النقود(ساب اجلاري، ومبا أن الكتلة النقدية يؤدي إىل تطور مماثل يف عجز احل

وحمددة من قبل السلطات النقدية عند مستوى منسجم مع توقعات التضخم والنمو، وخصوصا االستيعاب 

قع هو وإذا كان من الضروري أن يكون العجز احلايل املتو . الداخلني املتناسق مع هدف احلساب اخلارجي اجلاري

أقل ما ميكن، ويدعو إىل التالشي التام، فإنه ينبغي على الدولة أن تنفق طبقا إلمكانيا�ا، يف إطار سياسة نقدية 

   (1).ومالية صارمة ورشيدة

وعلى العموم فإن أهداف السياسة النقدية واملالية ضمن برامج التصحيح اهليكلي وهي أهداف للسياسة 

  (2):ف التالية االقتصادية تتمحور حول األهدا

  اخل...... بعث النمو االقتصادي الذي يستلزم االستثمارات الكبرية يف التجهيز والتكوين 

  الصيد والزراعة(رفع معدالت االدخار وتوجيهها حنو االستثمارات اإلنتاجية مثل.(  

 تالؤم االدخار املوجه واالستثمار املوجه إليه من ناحية الشكل والطبيعة واملدة. 

  ة على توازن ميزان املدفوعات وكذلك السيطرة على املديونية اخلارجيةالسيطر. 

 السيطرة على التضخم وهذه تفرتض السيطرة على متويل االقتصاد. 

                                                           
السياسة النقدية يف الدول العربية،صندوق النقد العريب،سلسلة حبوث :اهللا، السياسة النقدية يف موريتانيا،مؤلف مجاعيعبد اهللا ولد حرمة و   سيدي ولد الزين  (1)

  .515 - 514، ص 1996،نشر مؤسسةأكسربتس للطباعة،أبوظيب 2ومناقشات،العدد
(2)  Ministère du Plan, op-cit, P 8.  
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ومن أجل تنفيذ أهداف السياسة النقدية بفعالية حيتاج البنك املركزي إىل أن يكون مستقال حبيث يتمتع 

  .وله يف املبحث املوايلباحلرية التامة يف حتركاته وهو ما سنتنا

-2005السياسة النقدية في االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقرخالل خطة العمل الثانية: المطلب الثالث

2010: 

يف سياق يطبعه تزايد النفقات العمومية وفائض السيولة املصرفية، واصل البنك املركزي على مدى عام 

وهلذا الغرض، أبقى البنك املركزي املوريتاين على نسبة . سياسته النقدية الرامية إىل التحكم يف التضخم 2006

كما استحدث خالل العام املنصرم احتياطيا . اخلصم وعلى شروط االحتياطي اإللزامي من األرصدة باألوقية

  .إلزاميا بالنسبة لودائع العمالت األجنبية

رفية طوال العام املنصرم ، موضع متابعة منتظمة من لدن البنك املركزي، وقد جرى وكان تطور السيولة املص

تنظيم هذه املناقصات بوترية أسبوعية ، غالبا ، وبالتعاون مع اخلزانة العامة، ملواجهة فائض السيولة املصرفية وعند 

  .االقتضاء، لسد احتياجات اخلزينة العامة

رغم زيادة نفقات . 2005جاع السيولة كانت أقل شأنا مقارنة بعام ، تبني أن عمليات اسرت 2006ويف عام 

، 2006مليار أوقية عام  40وهكذا ، كان جاري سندات اخلزينة يساوي . امليزانية وتسوية جزء هام من املتأخرات 

ية، من خالل وتايت هذا التطور أساسا من القيود املفروضة على السيولة املصرف. مليار يف العام السابق 55.4مقابل 

سداد خطوط القرض املخصصة السترياد احملروقات من جهة، وتوسع حركة النقود الورقية واملعدنية يف �اية العام، 

  .من أجل متويل خمتلف احلمالت االنتخابية، من جهة ثانية

تجارية من ومن جانب آخر ، تعني على البنك املركزي يف كثري من األحيان  أن يقوم بإعادة متويل البنوك ال

مليار أوقية،  69عملية مببلغ إمجايل قدره  195وبلغ عدد هذه العمليات . خالل عمليات شراء سندات اخلزينة

ويرتبط تكثيف جلوء البنوك غلى إعادة التمويل من قبل البنك املركزي بضرورة التقيد باالحتياطي اإللزامي مع 

  .ت االنتخابية وخصوصا يف الفصل األخري من العاممواجهة طلبات السحب الكبرية اليت ترتبت على احلمال

ومع ذلك، ويف غياب أدوات الستيعاب السيولة لدى البنك املركزي، فإن هذا األخري بقي مرهونا يف جمال 

نسبيا حلد الساعة لكون ضرورة استيعاب السيولة  وقد جنحت السياسة. سياسته النقدية بإصدار سندات اخلزينة

غال أن هذه الوضعية ميكن ان تتغري يف . املصرفية الفائضة تتزامن يف الغالب مع احتياجات اخلزينة للتمويل

املستقبل القريب، حيث ان آفاق اإليرادات النفطية من شأ�ا أن تؤدي غلى استغناء اخلزينة العامة عن غصدار 

املدى البعيد، يف الوقت الذي تقود نفقات امليزانية املرتتبة على هذه املوارد اجلديدة غلى وجود فائض سندا�ا على 

وملواجهة هذه الوضعية وحرصا على استقاللية السياسة إزاء سياسة امليزانية ، فإن النظام األساسي . يف السيولة
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ن فصاعدا هليئة االصدار باستحداث سندات ، يسمح من اآل2006اجلديد للبنك املركزي الذي مت اعتماده عام 

وهناك نية بتحويل جزء من ديون البنك املستحقة على الدولة إىل سندات . خاصة �ا ألغراض سياستها النقدية 

  .يف إطار هذه السياسة

بقا ومهما يكن من أمر، فإن التأثري املايل للسياسة النقدية على الوضع املايل للبنك املركزي جيب تقييمه مس

  .وأخذه بعني االعتبار يف امليزانية السنوية للبنك

  

  

 :تطور المجاميع النقدية: والأ

وكان . 2006لقد انعكس حتسن أوضاع ميزان املدفوعات واملالية العامة على احلالة النقدية خالل عام 

من سنة ألخرى إضافة إىل  %100تطور الكتلة النقدية مرتبطا إىل حد كبري بزيادة العوائد اخلارجية الصافية حبدود 

  .زيادة متواضعة للقروض لصاحل االقتصاد واخنفاض ملحوظ يف مديونية الدولة

مقارنة  %15.7أي بزيادة  2006مليار أوقية عام  M2 (177.9(وبلغت الكتلة النقدية مبفهومها الواسع 

  .%15، وهو ما يتماشى مع األهداف املرسومة يف بداية العام أي 2005بعام 

بشكل أكثر تسارعا من ) %35.3(انعكست هذه الزيادة يف اتساع حركة النقود الورقية واملعدنية  وقد

  ).%+6.5(وكذلك بتزايد معتدل للودائع  2005ر املسجلة يف سنة 15نسبة 

 2006عام  %37.3كما أن حصة النقود الورقية واملعدنية قياسا إىل الكتلة النقدية اإلمجالية املتاحة مثلت 

ونتج هذا التطور يف زيادة حركة النقود الورقية واملعدنية عن تطور الطلب لتمويل . 2005عام  %31.9  مقابل

  . خمتلف احلمالت االنتخابية نظرا إىل ضعف انتشار البنوك يف االقتصاد املوريتاين

فقد بلغ وهو عبارة عن حركة النقود الورقية واملعدنية والودائع حتت الطلب   M1وفيما يتعلق مبجموع 

وقد . وهي وترية تكاد تشبه النسبة املسجلة يف العام السابق.  2005مقارنة مع  %16مليار أوقية بزيادة  148.7

من جمموع  %44.7إىل  %38.4تطورت بنية هذه الكتلة متاشيا مع زيادة حصة حركة النقود الورقية واملعدنية من 

  .%55.3إىل  %61.7ن هذه الكتلة وكذلك مع اخنفاض الودائع حتت الطلب م

  )مليار أوقية(بنية الكتلة النقدية 17جدول رقم 

  %التغري   2006  2005  
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  15.68  177.92  153.8  النقود باملعىن الواسع

  35.30  66.43  49.1  حركة النقود الورقية واملعدنية

  3.97  82.31  97.17  ودائع حتت الطلب

  14.30  29.17  25.52  ودائع ألجل ومدخرات

  )2005مارس (البنك املركزي املوريتاين، نشرة إحصائية ربع سنوية : املصدر

  .2005مقارنة مبعام  %14.3مليار أوقية فإن الودائع ألجل تكون قد ارتفعت بنسبة  29.2وببلوغها 

  

  

 األرصدة المقابلة للكتلة النقدية-1

  الموجودات الخارجية الصافية

، زيادة 2005مليار أوقية يف دمجرب  71سجلت املوجودات اخلارجية الصافية اليت كان رصيدها سالبا مببلغ 

وينتج هذا التطور النوعي عن حتسن يف املوجودات . 2006مليار أوقية يف دمجرب  0.7لتصل %101بنسبة 

ويعود السبب يف هذه الزيادة إىل تظافر . مليار أوقية 4.6لتصل   %111.8اخلارجية للبنك املركزي زيادة بنسبة 

عدة عوامل من بينها االخنفاض يف االلتزامات اخلارجية للبنك املركزي بعد غلغاء املديونية جتاه صندوق النقد 

بيع الدويل، وزيادة االحتياطيات اإلمجالية بفعل العائدات النفطية، ودفع غتاوة الصيد من قبل االحتاد األورويب، و 

وجيدر التنويه بأن أصول الصندوق . رخصة ثالثة للهاتف النقال  وإعادة جزء أكرب من مداخيل صادرات احلديد

  .الوطين لعائدات احملروقات مل تؤخذ يف االعتبار الحتساب العوائد اخلارجية للبنك املركزي املوريتاين

  تطور الموجودات الخارجية اإلجمالية للبنك المركزي الموريتاني

مليار أوقية عام  8.4اتسمت املوجودات اخلارجية للبنك املركزي املوريتاين بتطور ملحوظ حيث ارتفعت من 

ويعود السبب يف هذا التحسن غلى دخول العمالت الصعبة املتأتية من . 2006مليار عام  52.29 غلى2003

يب وبيع رخصة ثالثة للهاتف النقال وإعادة القطاع النفطي ودفع إتاوة الصيد يف غطار االتفاقيات مع االحتاد األورو 

وخصوصا بعد ارتفاع أسعار احلديد يف السنوات القليلة ) احلديد واألمساك(إيرادات صادرات القطاعات التقليدية 

شهرا  2.6وإذا ما قيست بأشهر استرياد البضائع واخلدمات فإن العائدات اخلارجية للبنك املركزي بلغت . املاضية

  .2005شهرا فقط عام  1.1مقابل  2066عام  من الواردات
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 30.1مليار أوقية ، لتصل إىل  13.6اما املوجودات اخلارجية للبنوك التجارية فقد شهدت زيادة قدرها 

ويعود هذا االرتفاع إىل الوضعية اجلديدة لصادرات األمساك وإىل تكثيف بيع . 2006دمجرب  31مليار بتاريخ 

  .ك املركزيالعمالت الصعبة من قبل البن

 34إىل  2005مليار أوقية يف �اية  48.6وينتج كذلك عن اخنفاض التزامات البنوك اليت تراجعت من 

  .نتيجة سداد خطوط القرض املخصصة لتمويل الواردات النفطية %30مليار يف السنة املوالية أي باخنفاض 

  

  

  

  )مليار اوقية( تطور الموجودات الخارجية للنظام المصرفي  18: جدول رقم

  %تغري   2006  2005  

  176.1  52.2  18.9  املوجودات اخلارجية للبنك املركزي

  18.3-  47.6-  58.3-  االلتزامات اخلارجية للبنك املركزي

  11.8  4.6  39.4-  املوجودات اخلارجية الصافية للبنك املركزي

  82.2  30.1  16.5  للبنوكاملوجودات اخلارجية 

  30.0-  34.0-  48.6-  االلتزامات اخلارجية للبنوك

  87.9  3.9-  32-  املوجودات اخلارجية الصافية للبنوك

  101.0  0.7  71.4-  األصول الصايف

  )2006(البنك املركزي املوريتاين، نشرة إحصائية ربع سنوية : املصدر

  القروض الداخلية :ثانيا

ويعود . مليار أوقية 266.2لتفسري مبستوى  %12.2، اخنفضت القروض الداخلية بنسبة 2006يف عام 

بعد السداد اجلزئي لديون  %29.7سبب هذا االخنفاض إىل تقلص القروض الصافية للدولة حيث تراجعت بنسبة 

فضل زيادة استثنائية ملوارد وقد أمكن هذا السداد ب. اخلزانة العامة سواء جتاه البنك املركزي أو جتاه البنوك التجارية

  .نتيجة اإليرادات املتأتية من قطاعات النفط واملواصالت والصيد البحري 2006الدولة عام 

  الديون الصافية على الدولة
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ونتج . 2005مليار أوقية عام  159.7مقابل  2006مليار أوقية عام  112.3بلغ صايف الديون على الدولة 

مقارنة بعام  %107.4(حوظة يف ودائع اإليرادات املركزية لدى هيئة اإلصدار هذا الوضع خصوصا عن زيادة مل

مليار  32.3إىل  2005مليار أوقية عام  52.26نتيجة تراجع عمليات االكتتاب يف سندات اخلزينة من ) 2005

  .2006أوقية عام 

  

  

  

  

  

  )مليار أوقية(تطور القروض الداخلية  19جدول رقم 

  %تغري   2006  2005  

  29.7-  112.3  159.7  قروض صافية إىل الدولة

  7.3  153.9  143.5  قروض صافية إىل االقتصاد

  14.3  88.9-  77.8-  بنود صافية أخرى

  12.2-  266.2  303.1  قروض داخلية

  .نفس املرجع السابقالبنك املركزي املوريتاين، : املصدر

  قروض االقتصاد

يف حني أن القيمة النسبية حلصتها مقارنة  %7.3سجلت القروض لصاحل االقتصاد زيادة معتدلة قدرها 

واخنفضت نسبة  القروض لصاحل . 2005عام  %47مقابل  %42مبجموع القروض الداخلية تراجعت إىل 

و ما يفسر وه 2006عام  %41.6إىل  2005عام  %45.5الناتج الداخلي بعد استبعاد النفط من /االقتصاد

  .جزئيا تباطؤ الناتج الداخلي اخلام غري النفطي

  دور السياسة النقدية في تحقيق برامج اإلصالح االقتصادي: المبحث الثالث

ال شك أن االقتصاد املوريتاين كما مر معنا يعاين من اختالالت هيكلية والتصدي ملثل هذه االختالالت هو 

االقتصادي الىت ارتكزت على جمموعة من احملاور الرئيسية أمهها االعتماد على من أهم برامج وسياسات اإلصالح 



 اإلصالح برامج ظل في المالية و  النقدية السياسة مسار.......................: الرابع الفصل

 االقتصادي

 

205 
 

جهاز السوق لتحريك النشاط االقتصادي ومبا أن كل من السياسة املالية والنقدية تعترب من أهم األدوات  للتأثري 

دت اىل تنشيط يف النشاط االقتصادي بصفة عامة ويف هيكل جهاز األسعار بصفة خاصة فان تلك الربامج عم

وتفعيل دور كل منهما مبا خيدم توجها�ا االنكماشية للحد من الطلب الكلي عن طريق احلد من االنفاق يف 

  .األوىل وتبىن أسلوب السقوف االئتمانية و حترير أسعار الفائدة والصر يف الثانية

الدولة واإلفالت من مصيدة حىت ميكن التغلب على العجز القائم واحلاد يف من ميزان املدفوعات وموازنة 

التضخم يف الوقت الذي تسعى فيه لزيادة اإلنتاج واالستثمارات  وتوفري فرص العمل أن القضاء على فجوة املوارد 

احمللية إن حتقق ال يكفي لوحده وامنا حيتاج االمر اىل التوجيه الكمى ولنوعي لتدفق األموال من الوحدات 

فاقها حنو الوحدات االقتصادية الىت يفوق انفاقها دخلها ويعترب ذلك من أصعب االقتصادية الىت يفوق دخلها وان

املهام الىت يواجهها النظام النقدي عموما والسياسة النقدية يف ظل مراعاة التوازن بني التضخم واالنكماش و الرفع 

  .1ية املتاحة من معدل النمو االقتصادي واحلفاظ عليه عن طريق االستخدام األمثل للموارد اإلنتاج

ويتطلب حتقيق ذلك وجود مؤسسات مالية على درجة عالية من التطور متكنها من العمل على تعبئة 

املدخرات و اعادة توجيهها حنو اكثر القطاعات انتاجية من وجهة نظر التنمية االقتصادية ومن هنا انصبت برامج 

القطاع املصريف وتدعيم وتقوية رقابة البنك املركزي عن اإلصالح االقتصادي يف موريتانيا اىل حماولة اعادة هيكلة 

طريق حتويل نصيبه يف رؤوس اموال البنوك التجارية اىل الدولة تفاديا لالخطاء الىت حدثت يف املاضي نتيجة 

  .للتوسع يف عرض النقود

اختاذ وتشمل اعادة اهليكلة تلك دعم وحدات اجلهاز املصريف وذلك بإعادة النظر يف احجام بعضها و 

قرارات بالدمج لبعضها ووضع ضوابط لوظائف وسياسات وحجوم ومستويات تشغيل الوحدات وخلق منافسة 

  . بينها

على ضوء تلك اإلصالحات فإننا سنعيد النظر يف السياسة النقدية يف فرتات اإلصالح االقتصادي بعد 

األول بدورها يف إدارة الطلب الكلي اما  اإلدراك الكامل ملؤشرات أداء االقتصاد القومي من خالل مبحثني يتعلق

  .  الثاين فيناقش دورها يف ادارة العرض الكلي لالقتصاد

  دور السياسة النقدية في ادارة الطلب الكلي  : المطلب االول
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انطالقا من التفسري الذي يرى بان ازمة املديونية للدول النامية ما هي  بالواقع اال ازمة افراط الطلب تعاين  

ا هذه البلدان، مصدره زيادة عرض االصول النقدية يف ا�تمع عن العرض احلقيقي للسلع واخلدمات والذي منه

  ميثل دائما حالة من عدم التوازن تعكس نفسها بوجود اختاللني واضحني 

اوهلما داخلي يتمثل يف زيادة االستثمار عن االدخار والثاين خارجي بسبب زيادة الواردات عن الصادرات 

ال ميكن جتازمها اال  باالستدانة من العامل اخلارجي ويرى انصار هذا الراي انه ال ميكن القضاء على هذه و 

االخالالت اال بالتغلب على فائض الطلب وتلك هي الرؤية اليت تسلح �ا صندوق النقد الدويل الدارته لتنمية 

احلد من الطلب بوسائل متعددة امهها تلك اليت البلدان النامية، وتنطوي تلك الربامج اليت يدعمها على ضرورة 

  . �منا هنا و املتمثلة يف السياسة النقدية

  االئتمان المصرفي : اوال

لذلك جاءت  1/3لقد مر معنا سابقا انه حدث افراط يف منح االئتمان كما هو مبني يف اجلدول 

االجراءات العملية للسياسة النقدية اليت اتبعتها احلكومة املوريتانية  منذ منتصف الثمانينات لتقييد و مراقبة منو 

الكتلة النقدية حىت يتم امتصاص السيولة الزائدة يف ا�تمع واجلدول التايل يوضح لنا حركة االئتمان املصريف يف ظل 

     .بعدها برامج االصالح االقتصادي وما

  )نسبة الماوية (تطور معدل نمو مكونات المتلة النقدية  20الجدول    

معدل نمو السيولة   السنة

  المحلية

نسبة الموجودات 

النقدية الى اجمالي 

  الكتلة

معدل نمو 

الموجودات 

  النقدية

معدل نمو 

االئتمان 

  المحلي

معدل نمو 

ديون 

  الدولة

معدل نمو 

ديون 

  االقتصاد

صافي معدل نمو 

الموجودات 

  االجنبية

1984  12,3  85,1  19,2  8,9  11,8  8,1  -25,7  

1985  22,3  88  26,2  2,6  -24,4  11,1  -2  

1986  7,3  76,6  -6,4  6  11,4  4,9  -19,4  

1987  18,7  75,9  17,5  10  9,8  10,1  6,3  

1988  2,5  77,9  4,7  6  -4,4  8,5  -11,2  

1989  16,5  81,2  21,3  61,5  111,4  51,6  -3,6  

1990  11,5  75,3  3,5  11,3  3,6  13,4  -29  

1991  9,2  75,8  9,9  9,8  4,8  11  -52,5  

1992  7,2  79,5  4,2  0,5  -6,4  2,1  -36,3  

1993  0,7  75,9  3,6  6,7  24,6  0,4  6,.4  
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  .اإلدارة العامة للدراساتالبنك املركزي املوريتاين، : املصدر

اما اذا جزئنا الفرتة   1985يتضح من خالل اجلدول ان الكتلة النقدية عرفت تراجعا ابتداء من ستة 

قد حققت معدل منو خالل فرتة برامج التقومي االقتصادي ) اي الكتلة النقدية( حسب معيار الربامج فنالحظ ا�ا 

خالل فرتة برنامج الدعم  % 12.4يف حني حققت معدل منو وسطي حوايل %12.6واملايل بلغ يف املتوسط 

( حىت وصل اىل قيمة سالبة 1989والدفع مع فارق بسيط يتمثل يف استمرار النمو يف الرتاجع املنتظم ابتداءا من 

بينما شهدت الفرتة الىت قبلها حدوث ازات عنيفة يف منو الكتلة النقدية خصوصا يف عام  1994سنة )  0. 5- 

  .نسبيا من التحكم يف منو الكتلة النقديةويفسر ذلك بوجود قدر كبري  1987

كما يتبني من خالل اجلدول أيضا ان نسبة املوجودات النقدية املتاحة اىل امجاىل الكتلة النقدية قد شهدت 

اما على  مستوى الربامج فقد سجلت يف  1994عام  %72.2اىل  1985سنة  % 88هي األخرى تراجعها من 

  .على التوايل ويف املقابل تزايدت أشباه النقود باعتبارمها وجهني لعملة واحدة 77.3،  79.6املتوسط 

على كامل  7.9كما يالحظ ان املوجودات النقدية املتاحة ظلت تنمو مبعدل بلغ يف املتوسط السنوي 

  : يف املتوسط خالل فرتة الربامج على التوايل 5،10،6،11الفرتة بينما بلغ 

قد سجلت معدل ) االئتمان احمللي( ت الكتلة النقدية فيالحظ ان القروض الداخلية اما فيما يتعلق مبقابال

، على التوايل خالل الربناجمني بينما عرفت معدل منو وسطي على كامل الفرتة 15،6،5،72منو بلغ يف املتوسط 

 1984سنة  9،8بعد ان كان يف حدود ) 0، 9-(بلغ  1994مسجلة بذلك معدل سالب سنة  11، 35بلغ 

خالل فرتة الربنامج  2-وبالنسبة للديون الصافية على الدولة فإ�ا ظلت تنمو مبعدالت سالبة بلغت يف املتوسط   

  .1984مقارنة بسنة )  2،26-(حني بلغت  1985االول كما يالحظ ا�ا سجلت تراجعا حادا سنة 

مث استأنفت يف التناقص  %40اما خالل فرتة الربنامج الثاين فقد سجلت معدالت منو بلغت يف املتوسط 

والىت  1989يف السنوات األخرية ويرجع ذلك إىل األحداث اليت شهد�ا الدولة مع جار�ا السنيغالية يف ابريل 

فرضت علي احلومة نفقات كربى إلعادة دمج املواطنني املسفرين ولتغطيتها جلأت ايل االئتمان من اجلهاز املصريف 

  قبل تلك السنة عما كان عليها %111,4بنسبة 

خالل فرتة برنامج التقومي  8,6اما بالنسبة للقروض املوجهة لالقتصاد فقد عرفت منوا بلغ يف املتوسط 

خالل فرتة برنامج الدعم والدفع وترجع تلك النسبة املرتفعة للظروف الىت مرت �ا  2,25االقتصادي و املايل و

مث استأنفت طريقها يف االخنفاض  %2,51والذي منت فيه القروض املوجهة لالقتصاد بنسبة  1989البالد عام 

على التوايل وعليه ميكننا القول بان سياسة احلد من االئتمان  1994، 1990يف عام  3,3و 4,13حيث سجلت 

يشري تراجع حجم والذي يرجع اىل ظروف استثنائية، حيث  1989قد حققت جناحا كبريا اىل ما استثنينا عام 



 اإلصالح برامج ظل في المالية و  النقدية السياسة مسار.......................: الرابع الفصل

 االقتصادي

 

208 
 

القروض الداخلية املوجهة للدولة اىل عدول هذه االخرية عن اللجوء اىل سياسة التمويل بالعجز او ما يعرف 

باالصدار النقدي اجلديد الذي كانت تلجأ اليه يف اي وقت شاءت كما يشري تزايد االئتمان املوجه للقطاع 

  .السوق وتقليص الدور االقتصادي للدولةاخلاص اىل تشجيعه بغية �يأة الظروف لالخذ بنظام 

خالل  6,6-اما فيما يتعلق باملوجودات اخلارجية الصافية فيالحظ ا�ا قد عرفت منوا سالبا بلغ يف املتوسط 

يف املتوسط خالل برنامج الدعم والدفع  28,4 –برنامج  التقومي االقتصادي واملايل، يف حني بلغ ذلك املعدل 

يف املرحلة االوىل اىل حصلول الدولة على فرتة مساح عن طريق اعادة اجلدولة، اما يف  ويعزى ذلك اىل اخنفاظ

املستحقة التسديد الفوري لكل من البنك املركزي و ) الفوائد + االقساط ( املرحلة الثانية فتزايدت اعباء الدين 

  .البنوك التجارية على حد سواء 

  اسعار الفائدة: ثانيا

،  مان مصدرها ودائع حتمل سعر فائدةية حلقة متكاملة فان كمية النقود املوجهة لالئتمبا ان السياسة النقد

ومن هنا تايت امهية اسعار الفائدة كأداة من ادوات سياسات االصالح االقتصادي اليت تبنتها احلكومة يف االونة 

  االخرية 

التاثري ليس فقط بالسلوك االستهالكي ومن خالل سعر الفائدة ميكن التاثري يف السيولة النقدية ومن مث 

ولكن ايضا يف السلوك االستثماري، ولذلك ال بد من تبين سياسات متطورة تكون قادرة على جذب مزيد من 

  . املدخرات ويف نفس الوقت قادرة على خلق انشطة استثمارية اخذة باحلسبان القوى التضخمية

اءات من ضمنها رفع اسعار الفائدة على الوداع االجلة لقد حدد الربنامج التقومي االقتصادي بعض االجر 

وترك سعر الفائدة الداع حتت الطلب لعوامل العرض والطلب �دف االسهام يف حتقيق التوازن النقدي  %2بنسبة 

  . مع الدخل والوصول اىل معدال ت فائدة حقيقية موجبة من اجل تشجيع تعبأة املوارد احمللية

 1990- 1980فائدة االيداع واالقرتاض تتحرك مبجاالت ضيقة طيلة الفرتة وعلى العموم ظلت اسعار 

وجتدر االشارة )  17( وبني اعلى قيمة له ) 8,1(حيث تراوح سعر الفائدة املرتتب على االدخار بني ادتى قيمة له 

اجع سنويا من طرف هنا اىل ان اسعار الفائدة هذه سواء املدينة منها والدائنة تتحدد من طرف البنوك االولية وتر 

البنك املركزي اوبامر منه حفاظا على حتقيق قيم حقيقية ولذلك انعكاسه االجيايب على عمليات االستثمار بعد 

توجيه اجلزء االكرب من االئتمتان احمللي  اىل ا�االت االستثمارية عن طريق قناة القطاع اخلاص اما سعر فائدة 

على ضوء التغريات  %10كما مت حتديد سعر اعادة اخلصم حبوايل   5،12اإلعانة فقد بلغ خالل الفرتة حدود 
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ويالحظ ان هذا املعدل خيدم توجه السياسة النقدية فهو وان كان يشجع  1املمكن حدوثها يف أسعار الفائدة 

انه البنوك على اقرتاض واخلصم من البنك املركزي يف بعض األحيان عندما تكون الفائدة يف أعلى مستويا�ا اال 

  . حيد من توجهها للبنك املركزي عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة

سعر فائدة  كادىن %9عرفت اسعار الفائدة ارتفاعا حيث أصبحت ترتاوح بني  1993وابتداءا من سنة 

بينما ظلت أسعار الفائدة  %11كأعلى سعر فائدة ويف املقابل ارتفع سعر اخلصم اىل    %20على املدخرات و

و�دف هذه الزيادة يف  2 1992فائدة القروض املقدمة يف شكل معونات نسبية على ما هي عليه سنة (االعانية 

معدل الفائدة اىل املزيد من تشجيع االدخار الذي يتسم باحملدودية بسبب اخنفاض مستوى الدخول يف موريتانيا 

ة الرتفية ويف هذا الصدد وعلى الرغم من باإلضافة اىل ضعف الوعي االدخاري وانتشار العادات االستهالكي

اإلصالحات الىت قامت �ا احلكومة �دف جعل االقتصاد الوطين يتجه حنو التوازن فان فجوة املوارد ظلت يف 

مليون  1348حيث تشري اإلحصائيات اىل ان امجايل االنفاق احمللي بلغ  1992- 1985تزايد مستمر خالل الفرتة 

مليون دوالر  989ايل  1992قت الذي وصل فيه الناتج احمللي باألسعار الثابتة لعام يف الو  1992دوالر سنة 

وجدر اإلشارة اىل انه توجد عالقة وطيدة بني كل من سعر الفائدة ومعدل التضخم حيث يؤدي ختفيض االول 

ة ملحة ألنه يف الواقع بدرجة اقل من الثاين السائد يف البالد اىل دفع املقرتض اىل زيادة االقرتاض ولو لغري ضرور 

يقوم بسداد مبالغ اقل من قيمة ما اقرتضه وهو ما يتعارض مع أهداف السياسة االنتمائية اليت مرت معنا سابقا 

وهذا ما يدفعنا إلعطاء فكرة عن معدالت التضخم يف االقتصاد املوريتاين حىت نتمكن من معرفة أسعار الفائدة 

  .احلقيقية

  معدالت التضخم: ثالثا

يعرف التضخم بأنه الزيادة املستمرة واملفاجئة يف املستوى العام لألسعار اما بسبب زيادة مفاجئة يف الطلب 

بشكل يفوق قدرة ا�تمع احلقيقية إلنتاج السلع واخلدمات أوبسبب ارتفاع نفقات عناصر االنتاج واملشكلة الىت 

التوازن (يع من خالهلا املواءمة بني األهداف قصرية املدى تعاين منها الدول النامية هنا متكن يف الكيفية الىت تستط

أومبعىن أخر احلفاظ على ) النمو االقتصادي والتطور النقدي واملايل( وتلك الطويلة املدى ) الداخلي واخلارجي

متطلبات التشغيل الكامل من جهة وتوازن ميزان املدفوعات واستقرار األسعار من جهة أخرى بسبب العالقة 

  .سية بني كل من التضخم من جهة والبطالة وعجز ميزان املدفوعات من جهة أخرىالعك

                                                           
 ص  1994ع سنوية مارس البنك املركزي املوريتاين نشرة إحصائية رب 1
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وهو ما    %20 -   %10يف موريتانيا عرف االقتصاد موجة تضخيمية حادة تراوحت معدال�ا ما بني 

ان  ويعىن ذلك ضمنيا %17-5،8يعترب اعلي من أسعار الفائدة الىت تكلمنا عنها قبل قليل والىت تراوحت ما بني 

  .أسعار الفائدة حتقق قيم سالبة يف الفرتة الىت مهدت لربامج االصالح االقتصادي

بعد ما   1988سنة %5ولذلك استهدف برنامج التقومي االقتصادي  واملايل ختفيض معدالت التضخم ايل 

  مث واصل برنامج الدعم والدفع خطواته لتحقيق نفس اهلدف    1985سنة   %15كان يف حدوده 

رغم من ان سياسة تقييد االئتمان ورفع استعار الفائدة كأداة انكماشية ال تصلح أساسا إال يف العامل على ال

الصناعي املتقدم الذي وصل بطاقاته اإلنتاجية اىل حدودها القصوى وحقق حجما وفريا من اإلنتاج ميكن معه 

إال انه ميكننا القول ا�ا قد أحرزت  لقوي العرض والطلب ان تلعب دورا هاما يف حتديد أسعار السلع واخلدمات

بعض التقدم يف ختفيض فائض الطلب يف االقتصاد املوريتاين بصرف النظر عن األسباب الىت ترجع يف أغلبيتها اىل 

  .الفوضى النقدية اليت حدثت يف الفرتة السابقة لربامج اإلصالح االقتصادي

مشكوكا فيه مع اختالف ظروف املشروعات يف ومع ذلك تظل فاعليتها كأداة يف زيادة اإلنتاج امرأ 

موريتانيا حبيث يوجد بعضها حتت التنفيذ و أخرى مستمرة يف اإلنتاج ومل تستغل بعد طاقتها القصوى وثالثة �ا 

طاقات غري مستغلة بسبب عدم توافر مستلزمات اإلنتاج ورابعة على وشك االنتهاء وهذا ما سنناقشه يف املبحث 

  .الالحق

  دور السياسة النقدية في إدارة العرض الكلي : الثاني المطلب

يظهر من خالل التشخيص الذي تبنته مؤسسات التمويل الدولية ان التغلب علي التشوهات اليت تعاين 

احدمها تقليص الطلب الكلي، والثاين زيادة العرض الكلي وقد اختذت تلك : منها الدول النامية يتطلب حلني

ءات والسياسات الىت �دف اىل التأثري على توزيع وختصيص املوارد مبا يؤدي اىل رفع املؤسسات بعض اإلجرا

  . معدل النمو االقتصادي

ويعترب النمو االقتصادي من أهداف السياسة النقدية الىت تسعى اىل حتقيقها ان مل يكن هدفها االول 

صبح التوسع النقدي شرطا ال غىن عنه خاصة يف البلدان الىت تتميز باخنفاض مستوى التطور االقتصادي حيث ي

من اجل حتريك حالة اجلمود الىت يسببها عدم كفاية االدخارات املرتاكمة ويف هذا الصدد يرى صندوق النقد 

الدوىل ان أفضل وسيلة لزيادة اإلنتاج تتمثل يف الرتكيز على املشروعات قليلة االنفاق االستثماري وسريعة العائد 

تلك اليت حتتاج اىل فرتات انشاء طويلة نسبيا ومن هنا تأيت أيضا أمهية السياسة النقدية كأداة  وتقليل االعتماد على

  .لتوجيه االستثمارات حنو املشروعات االكثر مردودية من غريها وفق ما خيدم خطة التنمية االقتصادية
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  توجيه القروض نحو القطاعات اإلنتاجية: أوال

ا قبل برامج اإلصالح االقتصادي كانت مسامهة قطاعات اإلنتاج غري لقد مر معنا سابقا انه يف فرتة م

املادي تساوي تقريبا مسامهة قطاعات اإلنتاج املادي يف تكوين الناتج احمللي اإلمجايل ولدلك ركزت برامج 

حقق اإلصالح االقتصادي عل ضرورة زيادة االستثمارات اإلنتاجية وحتسني إنتاجية االستثمارات العمومية حيت يت

من الناتج احمللي اإلمجايل الذي يراد له االخر حتقيق معدل منو سنوي  %2،12مستوي عام لالستثمار يف حدود 

  .يف املتوسط كما تري ضرورة تقليص الدور االقتصادي للدولة % 5،3على طول الفرتة حبوايل 

إال ان حتقيق ذلك يتطلب اختاذ بعض االجراءات التمييزية لتوزيع قروض االقتصاد تكون يف صاحل 

القطاعات الرائدة على شكل حوافز للقطاع اخلاص متكنه من استثمار امواله يف ا�االت االنتاجية ذات األولوية و 

  .ريتاين اجلدول التايل ميكننا من معرفة توزيع القروض املقدمة لالقتصاد املو 
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باالسعار الجارية و ) 1994-  1985(القروض حسب النشاط االقتصادي خالل الفترة   توزيع) 22(الجدول 

  بالنسبة المئوية 

  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  

  تربية ماشية  صيد حبري  –فالحة-1

  فالحة

  تربية املاشية

  صيد حبري 

  الصناعة -20

  مناجم 

  طاقة 

  صناعة حتويلية

  بناء و أشغال عامة 

  خدمات  3

  جتارة 

  تنظيم عقاري 

  نقل 

  عبور 

  مواصالت- خدمات أخرى

  متنوعات أخرى  4

  جمموع القروض املسجلة 

  قروض غري مسجلة 

  جمموع القروض 

  معدل النمو السنوي اإلمجايل القروض 

8،12  

3،0  

0.5  

12.5  

30.3  

9.4  

1.2  

11.1  

8.6  

41  

33.1  

1.3  

0.4  

2  

4.2  

8.2  

91.4  

7.6  

20741  

10.5  

14  

4،0  

0.5  

13.1  

21.1  

1.7  

0.4  

12.3  

6.7  

46.1  

36.4  

1.3  

1.1  

2.3  

5  

7.5  

7.79  

10.2  

1585

1  

5.20  

3،19  

7،0  

0.3  

18.6  

16.2  

1.8  

0.4  

8.9  

5.1  

46.1  

37.2  

1  

0.7  

2.9  

4.3  

7.4  

90.2  

9.7  

2253

9  

14.1  

8،20  

1    

 0.6   

19.1  

17.7  

2.5  

0.7  

9  

5.5  

43.3  

34.1  

0.8  

0.9  

1.9  

5.7  

7.4  

86.4  

9.7  

2601

0  

15.4  

3،28  

1.3  

0.7  

25.1  

16.9  

1  

1.6  

8.5  

3.2  

38.8  

31.2  

0.6  

0.6  

1.8  

4.2  

7.4  

90.6.  

13.6  

20933  

17.9  

1،35  

1.4  

0.7  

32.8  

10.9  

0.3  

0.5  

6.8  

3.2  

37.6  

29.5  

0.4  

0.5  

1.5  

5.4  

7.6  

76.4  

9.6  

3561

5  

15.1  

3،37  

1.6  

0.7  

35.9  

10.9  

0.6  

0.8  

6.4  

3  

35.1  

28.2  

0.3  

0.5  

1.6  

4.3  

7.7  

92  

7  

3978

3  

11.7  

4،39  

1.6  

0.7  

36.9  

9.1  

0.7  

0.3  

5.3  

2.7  

34.5  

28.3  

0.1  

0.5  

1.3  

4.3  

7.6  

91.8  

7.3  

4024

4  

2.2  

1،38  

1.4  

0.9  

35.7  

8.7  

0.4  

0.4  

5.5  

2.4  

37.9  

31  

0.1  

0.9  

1.1  

4.7  

8.6  

93.3  

6.8  

4307

3  

6  

4،39  

4  

0.9  

34.5  

8.6  

0.5  

0.4  

5  

2.7  

35.5  

28.3  

0.1  

0.5  

1.3  

5.3  

8.4  

92  

7  

45074  

4.5  

  .اإلدارة العامة للرقابة املصرفية واملاليةالبنك املركزي املوريتاين، : املصدر

 25ص  1194البنك املركزي املوريتاين نشرة إحصائية ربع سنوية مارس -1

مليون أوقية عام  20841ان جمموع القروض املمنوحة قد تزايدت من ) 3/3(يتضح من خالل اجلدول 

مليون أوقية علي مدار الفرتة  32421وقد بلغت قيمتها يف املتوسط  1994مليون أوقية  45024اىل  1985

)1985- 1994(  

 البیان
 السنة
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 92. 85اي نسبة (  %  62,38ويا منها ــيف املتوسط سن %44.82بلغت نسبة القطاع الريفي منها حوايل 

من  حصة القطاع الريفي ككل يف املتوسط لقطاع  الصيد الذي يأيت علي قمة النشاطات الىت حتظي بأولوية  %

  احلكومة ابتداعا من بداية عقد الثمانينات عند ما تراجع قطاع التعد ين يف تكوين الناتج احمللي اإلمجايل 

 65د شهدت تراجعا حيث بلغت نسبتها بة للقطاع الصناعي فيالحظ ان حصته من القروض قــاما بالنس

من  % 14,64ما بلغت يف املتوسـط حوايل ــبين 1985عام  %  20,3بعدما كانت يف حدود  1994عام  8%.

ويرجع ذلك ايل األمهية الىت توليها الدولة لتعظيم  %7,78امجايل القروض متثل منها الصناعة التحويلية يف املتوسط 

القيمة املضافة يف الصناعات احمللية الصغرية واملتوسطة كما مثلت نسبته البناء واإلشغال العامة يف املتوسط السنوي 

من حصة الصناعة على طول الفرتة ويرجع ذلك ايل إنشاء بعض مشروبات  % 43،29اي نسبة ( %31،4حويل 

  .اهليكلية وتكملة أخري وصيانة البعض االخرالقاعدة 

فيما يتعلق بقطاع اخلدمات فيالحظ انه االخر استمر يف التزايد علي مدار الفرتة حيث بلغت نسبته يف 

مليون  15969ايل  1980سنة   % 41وان كانت قد تناقصت من  %53،39املتوسط من  اإلمجايل القروض 

من حصة قطاع  % 80. 34اي نسبة  %31.76بلغت حصة قطاع التجارة منها حوايل  1994أوقية عام 

اخلدمات ويرجع ذلك إيل سرعة جين األرباح يف هذا القطاع من جهة وايل تكيف الفرد املوريتاين بطبيعته مع 

ن نشري ايل ان النشاط التجاري من جهة أخري اما عن حتليلنا لنتائج اجلدول على مستوى الربامج منفردة فيكفي ا

ا�االت االنتاجية الىت حظيت بأولوية يف إطار السياسة االئتمانية للدولة يف الربنامج األول ختتلف عن الثاين 

حيث ركز األول يف بدايته على النشاط الصناعي يف حني ركز الثاين على عملية إعادة توجيه للقروض يف صاحل 

  النشاطات الريفية 

ك على تطور الناتج احمللي اإلمجايل ومسامهة القطاعات االقتصادية فيه نتتبع وللوقوف على انعكاس ذل

  :اجلدول التايل
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)) 1994-1985(تطور مساهمة القطاعات االقتصادية في تكوين الناتج المحلي اإلجمالي ) 23(الجدول 

  ):نسب مؤوية( 1985باألسعار الثابتة لعام 

  السنة               

  البيان

1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  

  قطاع التنمية الريفية 

  الصناعة االستخراجية 

  الصناعة التحويلية

  القطاعات اخلدمية و التوزيعية 

  

  جمموع القطاعات التجارية

  قطاعات غري جتارية 

الناتج احمللي االمجايل بسعر 

  عوامل االنتاج

صايف الضرائب غري املباشر و 

  اإلعانات 

الناتج احمللي بأسعار السوق 
1985   

  معدل النمو االقتصادي

20  

10.8  

11.4  

32.4  

  

74.7   

14.2  

88.9  

  

11.1  

  

52665  

5.6  

20.7  

11.5  

11.5  

20.1  

  

74.4   

12.2  

90.6  

  

9.4  

  

55138  

4.7  

21.3  

10.3  

10.9  

30.3  

  

72.8  

17.6  

90.4  

  

9.6  

  

56533  

6.5  

21.7  

10.3  

10.7  

30.9  

  

73.7  

16.8  

90.4  

  

90.6  

  

57260  

1.3  

21  

14.2  

10.2  

29.5  

  

74.7  

16.3  

91  

  

9  

  

59535  

4  

19.7  

12  

9  

33.2  

  

74  

17.1  

91.1  

  

8.9  

  

60698  

6  

20.1  

12.2  

90.5  

31.5  

  

73.3  

17.5  

90.9  

  

9.1  

  

60944  

0.4  

20.1  

9.6  

10.4  

33.4  

  

73.5  

16.3  

90.7  

  

9.2  

  

61983  

1.7  

21  

10.8  

10.4  

31.9   

  

74.2  

16.3  

90.5  

  

9.5  

  

65805  

6.1  

21  

10.6  

9.5  

33.3  

  

74.4  

15.5  

90  

  

10  

  

18810  

4.5  

  :املصدر 

Source 1 –office national deal statistique annuaire statistique deal Mauritanie Anne 1991 ahou  

Banque centrale de Mauritanie- direction des études économiques bulletin trimestriel de statistique –mois de 
septembre 1995  

  وحدة احلساب مليون أوقية

من إمجايل  % 6.20ان مسامهة القطاع الريفي ظلت ترتاوح يف حدود ) 4/3(يتضح من خالل اجلدول 

الصيد الزراعة وتربية املاشية و من حصة ولقد ارتفعت كل )  1994 – 1985(الناتج احمللي اإلمجايل خالل الفرتة 

مليون  128- 2980- 443(إىل حوايل  1984على التوايل عام ) مليون أوقية  128- 2980-  443(التقليدي من 



 اإلصالح برامج ظل في المالية و  النقدية السياسة مسار.......................: الرابع الفصل

 االقتصادي

 

215 
 

اي مع �اية خمطط الدعم و الدفع و يرجع ذلك ايل األمهية الىت أولتها الدولة هلذا القطاع من خالل توزيع ) أوقية

  .القروض

 3،10كما يتضح أيضا ان الصناعة التحويلية قد ظلت نسبتها اىل الناتج احمللي اإلمجايل ترتاوح يف حدود 

مليون  803-  779(خالل الفرتة بينما ارتفعت حصة كل من صناعة الصيد والصناعات التحويلية األخرى من  %

و يرجع ذلك كما بينا  1991عام ) مليون أوقية 2362 – 3496( ايل حوايل  1984على التوايل عام ) أوقية

سلفا اىل القروض الىت وجهت للصناعات احمللية الصغرية واملتوسطة باإلضافة اىل حماولة ترقية قطاع الصيد اثر 

من امجايل الناتج احمللي االمجايل خالل  8،10تراجع خامات احلديد يف حني مثلث الصناعة االستخراجية حوايل 

ويعزي ذلك ايل تراجع مركزها  1983خالل عام  5،12كانت تشكل نسبة حوايل   بعدما)  1994-1985(الفرتة 

  . بسبب الظرفية العاملية للحديد

على التوايل  % 3، 5 % 4أما عن معدل النمو االقتصادي الذي كان مستهدفا لكل من الربناجمني حبوايل 

قريبا من النمو املستهدف أما الربنامج و هو كان  6،3فيتبني ان الربنامج األول حقق معدل منو وسطى يف حدود 

سنويا ويرجع ذلك اىل جمموعة عوامل أمهها األزمة املوريتانية  % 1،2الثاين فقد حقق معدل منو وسطى يف حدود 

السنغالية وانعكاس حرب اخلليج الثانية على البالد وعلي العموم يتضح لنا من هذا التحليل الكلي إلحصائيات 

الريفي ( يب النشاطات اخلدمية ظل دائما يقرتب من امجايل نصيب قطاعات اإلنتاج املادي ان نص) 3/3(اجلدول 

يف املتوسط  % 42يف املتوسط بينما بلغت نسبة التنمية الريفية والصناعية حوايل  % 5،38حيث بلغ ) و الصناعي

وهذا ان دل على شيء امنا يدل على التضخم القطاع  اما النسبة املتبقية فهي من نصيب املتنوعات االخري

   .اخلدمات وسيطرته على توجيه االقتصاد وعجز احلكومة عن حتقييق سياستها اهلادفة اىل احلد من تعاظمه

واذا كان ذلك يعود يف جزء منه اىل ضعف الوسائل التوجيهية للسياسة االئتمانية فان اجلزء األكرب يف نظرنا 

اآلثار اجلانبية لالنفتاح املعتمد على منظومة االقتصاد الرأمسايل واملتمثلة يف صعوبة قيام املشروعات  يعود أساسا اىل

االنتاجية ملا ستواجهه من منافسة مدمرة باالضافة ايل ضيق السوق الذي يستحيل معه حتقيق وفورات النطاق 

  .والتكامل اإلنتاجي

  ر الصرفمراجعة السياسات السعرية وتعويم أسعا: ثانيا

 مراجعة السياسة السعرية -1

يعترب تدخل الدولة املباشر يف حتديد أسعار السلع واخلدمات بأقل من قيمتها سواء تلك اليت تنتجها من 

اجل االحتفاظ باملشروعات العامة اخلاسرة أوتلك تقدمي هلا ألمهيتها بالنسبة للمستهلكني من اهم العوامل املؤثرة 
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تصادي ملا قد يؤدي اليه من تراجع اإلنتاج بسبب عدم امكانية مسايرة القطاع اخلاص يف تشوه هيكل النشاط االق

  .لألسعار اليت تقدمها احلكومة واليت ال تعكس يف الغالب النفقة احلقيقية لعوامل االنتاج

سؤولية وقد لعبت الظروف االقتصادية الصعبة اليت عرفتها موريتانيا دورا كبريا يف حتمل احلكومات املتعاقبة م

حتريك التنمية يف ظل هشاشة القطاع اخلاص انذاك وضعف القوة الشرائية للمواطنني بسبب اخنفاض مستوى 

الدخل ولذلك اعتمدت نظاما سعريا لتحديد أسعار السلع واخلدمات على أساس امهيتها االقتصادية واالجتماعية 

  . سوقأغلبيتها حتدد إجباريا والباقي يتم حتديده بناء على آلية ال

ومن هنا ركزت برامج اإلصالح االقتصادي على ضرورة تغيري سياسات ونظم التسعري اإلجبارية واالقرتاب 

من النظام غري املقيد لقوي العرض والطلب حىت تعكس األسعار النفقة الفعلية للمنتجات وبالفعل قد سامهت 

اعادة توزيع القروض لصاحله وتقليص دور  أدوات السياسة النقدية الرامية ايل تشجيع القطاع اخلاص عن طريق

الدولة باملقابل يف إخضاع األسعار لقانون العرض والطلب فيما عدا بعض األسعار اخلاصة ببعض السلع 

واخلدمات احملددة مثل املاء والكهرباء والربيد واالتصاالت وخدمات امليناء والوقود اما يف احلاالت االستثنائية فقط 

مشاكل تنمويية فانه يتم حتديد األسعار من طرف وزير التجارة بشكل مؤقت بناء على رأي أي يف حالة وجود 

  .         1اللجنة االستشارية لرقابة السوق على املستوى الوطين 

يف املتوسط  % 5،8وتشري اإلحصائيات ايل انه حصل منو يف الرقم القياسي لألسعار حيث وصل اىل 

  . 1985عام  6،3بعد ان كان يف حدود  1988اذا استبعدنا عام ) 1992 -1986(خالل الفرتة 

   

                                                           
 .284 :ص 1990املؤسسة العربية لضمان االستثمار تقرير عن مناخ االستثمار يف الدول العربية لعام  1
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  2007-2006السياسة المالية في موريتانيا خالل الفترة : المبحث الرابع

بفضل تعزيز إطار إعداد وتنفيذ ومراقبة ميزانية الدولة  2006تواصل إصالح املالية العمومية خالل سنة 

،وجنم عن ذلك التخلي عن بعض املمارسات اليت كثريا ما يلجأ إليها يف السنوات األخرية مثل النفقات اخلارجة 

  .عن امليزانية

خاصة وفضال عن ذلك، مت إدخال بعض اإلصالحات اهلامة يف جمال املالية العمومية، ويتعلق األمر بصفة 

  مبا يلي

 حتويل سلطة األمر بالصرف ووضع مراقبني لدى القطاعات الوزارية؛ -

الذي متت غقامته يف ثالث وزارات " رشاد"عصرنة سلسلة النفقات العمومية مع استحداث نظام  -

 منوذجية؛

 إنشاء شبكة من احملصلني لدى اإلدارات املالية؛ -

 إنشاء املعرف الضرييب الوحيد؛ -

 يف اجلمارك؛دعم رقابة القيمة  -

 .إدراج املفتشية العامة للدولة يف مسار الرقابة -

، من اجل ختصيص إيرادات إضافية هامة 2006وقد جاء اعتماد القانون التصحيحي للمالية يف شهر يوليو 

  :مليار أوقية حاصلة من 325,5مل تكن متوقعة عند اعتماد قانون املالية األصلي، وتبلغ هذه اإليرادات جمتمعة 

مليار أوقية إثر تسوية اخلالف الذي كان قائما بينها وبني  26,7شركة وود سايد مبلغا يقارب دفع  -

 الدولة؛

 مليار أوقية؛ 27,5بيع الرخصة الثالثة للهاتف النقال مببلغ يزيد عن  -

 .مليار أوقية 240,0ختفيف الدين اخلارجي يف غطار مبادرة ختفيض الديون املتعددة األطراف والبالغ  -

 .مليار أوقية متثل إتاوة الصيد يف أعقاب إبرام اتفاق جديد للصيد مع االحتاد األورويب 30,4دفع مبلغ  -

من قبل املالية العمومية   2006لقد كانت هذه املصادر هي السبب يف األداءات االستثنائية املسجلة سنة 

  .كما يستشف من تطور األرصدة اإلمجالية

مليار  7,6قد أنتج فائضا قدره ) باستبعاد اهلبات(عمومية أن الرصيد اإلمجايل ويظهر حتليل وضعية املالية ال

من  % 9,2مليار أوقية ميثل  45,3من الناتج الداخلي اخلام غري البرتويل مقابل عجز قدره  %1,4أوقية ميثل 
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 252,5إىل  2005عام  مليار اوقية 10,3الناتج الداخلي اخلام، ويفسر هذا التطور بزيادة اهلبات اليت انتقلت من 

يف أعقاب إلغاء الدين اخلارجي املتعدد األطراف ضمن إطار مبادرة احلد من الدين املتعدد  2006مليار سنة 

  .األطراف

  إيرادات الميزانية: المطلب االول

 % 76,9مليار أوقية أي بزيادة قدرها  214) باستعباد اهلبات(، بلغت إيرادات امليزانية 2006يف سنة 

مقارنة بالسنة السابقة، ويعود سبب هذا التطور اهلام إىل ظهور اإليرادات البرتولية مع بدء إنتاج احملروقات، انطالقا 

من حقل شنقيط وتسديد شركة اسنيم ملقسوم األرباح، كما يعود لألداءات املسجلة على مستوى حتصيل 

  .الضرائب

 %45,4: اإليرادات الضريبية: 2006على النحو التايل سنة ) اتباستبعاد اهلب(لقد كانت بنية إيرادات امليزانية 

واإليرادات ) 2005سنة  %37,2مقابل ( %26,4: واإليرادات غري الضريبية) 2005سنة  %62,8مقابل (

  ).2005سنة  %0مقابل ( %28,2: البرتولية 

  اإليرادات الضريبية: أوال

تظهر عمليات اخلزينة حتسنا ملحوظا يف حتصيل الضرائب جتسد يف زيادة ملوسة يف اإليرادات اليت وصلت 

مقارنة بالسنة املالية السابقة، ويعود السبب يف هذه  %27,8، أي بزيادة قدرها 2006مليار أوقية سنة  97,1

الدولية اليت ازدادت على التوايل مببلغ الزيادة أساسا إىل الرسوم على السلع واخلدمات والرسوم على التجارة 

  .%49,1و 31,6%

وتعود هذه التطورات أساس إىل تغري الوعاء الضرييب عند االسترياد بسبب اجلمركة على اساس القيمة 

، أما الضرائب على الدخول واألرباح فقد شهدت شبه مجود بسبب اخنفاض  2006اجلزافية املستخدمة قبل سنة 

  .الصناعي والتجاري طفيف لضريبة الربح

من الناتج الداخلي اخلام غري النفطي وهي نسبة  %17,4، مثلت االقتطاعات الضريبية 2006ويف سنة 

  .%15,4أعلى من النسبة املسجلة يف السنة السابقة أي 

  اإليرادات غير الضريبية: ثانيا

 56,8لتبلغ  2005رنة بسنة مقا %25,3ب ) باستبعاد اهلبات واحملروقات(زادت اإليرادات غري الضريبية 

مليار أوقية،  8,3ويعود سبب هذه الزيادة أساسا إىل مقسوم األرباح الذي دفعته شركة اسنيم والبالغ . مليار أوقية

مليارات  3وغلى زيادة التعويض املايل املدفوع من قبل االحتاد األرويب يف إطار اتفاقيات الصيد، والبالغ حوايل 
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الصرف إثر ارتفاع قيمة اليورو مقابل األوقية، إذ مل يتغري مبلغ اإلتاوة باليورو بل ظل يساوي تقابل زيادة يف قيمة 

  .مليون يورو 86

  الهبات

مليار أوقية كان يطالب  10,3مليار أوقية مقابل  252,5، حيث وصل 2006بصفة معتربة سنة 1ازداد مبلغ اهلبات

�ا صندوق النقد الدويل والبنك الدويل وجمموعة البنك اإلفريقي للتنمية، وميثل مبلغ وفورات هذا اإللغاء احملقق 

  .مليار أوقية 4,5ما قيمته  2006سنة 

  اإليرادات البترولية:ثالثا

عرض البحر وعلى الرغم من بالبدء يف استغالل البرتول، انطالقا من حقل شنقيط يف  2006متيزت سنة 

وهو مستوى أقل بكثري من التوقعات اليت كانت تقدر ب (اليوم /برميل 36042إنتاج يومي متوسط يناهز 

فقد ساهم القطاع البرتويل يف ميزانية الدولة بإيرادات معتربة، وقد تأتت هذه املسامهة اليت ) برميل يف اليوم 75000

األسعار الدولية للمحروقات من جهة، ودفع شركة وود سايد للخزينة  مليار أوقية بفضل زيادة 60تقدر ب 

  .مليار من جهة أخرى 26,7العمومية عالوة استثنائية بلغت 

وجتدر اإلشارة إىل أن كافة مداخيل الدولة من استغالل البرتول تدفع يف حساب مفتوح هلذا الغرض 

  .ري شفاف وفعال لألموال احلاصلة من قطاع البرتولتسهيال لضمان تسي) الصندوق الوطين لعائدات احملروقات(

  نفقات الميزانية: المطلب الثاني

مقارنة  24,1مليار أوقية أي بزيادة قدرها  206,4يف جمموعها  2006بلغت نفقات ميزانية الدولة يف سنة 

) %21,8(ونفقات رأس املال  )%24,6(وتشمل هذه الزيادة، يف نفس الوقت، النفقات اجلارية . 2005بسنة 

ونفقات ) %77(النفقات اجلارية : 2005وبقيت البنية اإلمجالية للنفقات ما هي مقارنة مبا كان عليه احلال سنة 

  ) .%23(رأس املال 

مسجلة بذلك زيادة قدرها  2005مليار سنة  126,7مليار أوقية مقابل  157.9وبلغت النفقات اجلارية 

الزيادة أساس إىل النفقات املرتبطة باملسلسل الدميقراطي وكذا بزيادة األجور واملرتبات  ويعود سبب هذه. 24,6%

  .لصاحل وكالء الوظيفة العمومية 2006اليت قرر�ا السلطات العمومية يف شهر يناير 

                                                           
1 

 27:،ص2006لتقرير السنوي للبنك املركزي املوريتاين ا
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على شكل متويل ذايت  27,7مليار أوقية منها  48,4وقد استقرت نفقات االستثمار والقروض الصافية عند 

  .مليار من التمويل اخلارجي 20,7و

نتيجة لتخفيف  2005مليار أوقية سنة  16,1مليار أوقية بدل  13,5واستقرت فوائد الدين العمومي عند 

  .الدين املتعدد األطراف من جهة ، وختفيف جاري الدين الداخلي من جهة أخرى

مليار مت  47,4مليار أوقية منها  60,5،  2006وبلغت اإليرادات البرتولية اليت دخلت اخلزينة العمومية سنة 

مليار  13,1استخدامها لتمويل ميزانية الدولة ، مما أنتج رصيدا دائنا للصندوق الوطين لعائدات احملروقات مببلغ 

  .أوقية

وفيما يتعلق بالتمويل اخلارجي فإن املبالغ املعبأة لتمويل ميزانية استثمار الدولة الصافية من التسديدات 

  .2005مليار سنة  3,8-مليار أوقية مقابل  6,4اخلاصة بالدين قد بلغت اجلارية 

مليار أوقية حاصلة من إعادة جدولة الدين واملتأخرات املرتاكمة اجتاه  10,7أما التمويل االستثنائي فقد بلغ 

  .1ديونالدائنني الثنائيني الذين مل يقبلوا بعد ختفيف الدين مبوجب مبادرة الدول الفقرية املثقلة بال

   

                                                           
 .وزارة املالية اخلزينة العمومية املوريتانية 1
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  )بمليارات األوقية ، ما لم يذكر غير ذلك2006-2004العمليات المالية للدولة ) 24(جدول

  2004  2005  2006  

  406,0  131,3  130,4  اإليرادات اإلجمالية والهبات

  153,5  121,0  1179  اإليرادات اإلجمالية خارج الهبات

  97,1  76,0  59,2  اإليرادات الضريبية

تعويض اإلتحاد األروبي بموجب الصيد  :منها

3/  

58,7  45,0  56,4  

  30,4  27,4  29,2  أرباح األسهم العائدة لشركة أسنيم: ومنها

  252,5  10,3  12,5  الهبات

  5,7  7,6  8,2  منها مساعدة الدول عالية المديونية

  IRDM  ...  ...  240,9ومنها عمليات التخزين 

  206,4  166,2  149,6  النفقات والقروض الصافية

  157,9  126,7  106,3  /4النفقات التجارية 

  52,8  38,9  33,7  األجور والمرتبات

  71.6  65.6  51.8  السلع والخدمات

  15.1  5.0  6.4  5/تحويالت جارية 

  13.5  16.6  12.0  فوائد الدين العمومي

  5.0  8.3  7.3  الخارجي

  8.5  7.8  4.7  الداخلي

  4.8  1.1  2.4  الحسابات الخاصة

  44.6  36.6  43.1  نفقات التجهيزات والقروض الصافية

  20.7  15.2  18.5  6/االستثمارات الممولة من قبل الخروج

  23.9  21.4  24.6  االستثمارات الممولة من المصادر الداخلية

  3.8  2.9  0.2  إعادة الهيكلة والقروض الصافية

  )عجز(الرصيد خارج البترول دون الهبات 

  )عجز(مع الهبات الرصيد خارج البترول 

-31.7  

-19.2  

-45.2  

-34.9  

-52.9  

199.6  
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تحديد البرنامج : الرصيد القاعدي دون البترول 

  )عجز(

...  

  

...  

  

-24.4  

  

  60.5  0.0  0.0  )الصافية(اإليرادات البترولية 

  7.6  45.2-  31.7-  )عجز(الرصيد اإلجمالي دون الهبات 

  260.01  34.9-  19.2-  الرصيد اإلجمالي مع الهبات

  260.1-  34.9  19.3  التمويل

  266.6-  20.5  5.2-  التمويل الداخلي

  275.6-  33.0  4.0-  النظام المصرفي

  255.2-  6.3-  6.3-  البنك المركزي

  IRDM  -6.3  -6.3  -27.3دون 

IRDM  0.0  0.0  -227.9  

  20.3-  39.3  2.2 البنوك التجارية

  4.6  2.9  0.2  التمويل غير المصرفي

  22.2  ...  ...  /وغيرها؟الخوصصة 

  17.8-  15.4-  1.4-  التغيرات المتأخرة الداخلية

  3.7  ...  ...  الملفات العالقة على مستوى الخزينة

  21.5-  ...  ...  غيرها

  4.0  11.1  13.5  التمويل الخارجي

  13.1-  ...  ...  )الصافي(الحساب البترولي 

  60.5-  ...  ...  )الصافية(المداخيل البترولية

  47.4  ...  ...  المساهمة في الحساب البترولي

  47.4  ...  ...  الميزانية العامة

  ...  ...  ...  البترول/االصالح الهيكلي

  17.1  11.1  13.5  )المبالغ الصافية(غير ذلك 

  6.4  3.8-  0.1-  )الصافية(القروض الخارجية 
  

  10.7  14.9  13.6  التمويل الخارجي االستثنائي
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  2.5  3.3  10.9  الخطأ والسهو

  .املعطيات والتوقعات املقدمة من قبل السلطات املوريتانية ، تقديرات وتوقعات مصاحل صندوق النقد الدويل: املصادر

  ، وعلى أساس أمر بصرف؛2004على أساس صندوق معدل باملصروفات خارج امليزانية لغاية  -1

  وقع التخفيف مبوجب مبادرة احلد من الدين؛ 2006التقدمي سنة  أظهر -2

  باستثناء تسديد مثن الرخص مباشرة من قبل شركات الصيد األرويب؛-3

  تصنيف جديد قامت به السلطات وهو أقرب ملعايري إحصائيات املالية العمومية؛-4

  احلكومة املركزية؛مبا يف ذلك التمويالت اليت تتم باجتاه مؤسسات عمومية خارجا عن  -5

مبا يف ذلك االستثمار العمومي للمؤسسات العمومية املمول بالتمويل اخلارجي الذي حصلت عليه  2006اعتبارا من سنة  -6

  احلكومة؛

  .   مليون دوالر أمريكي 103مبا يف ذلك اإليرادات من بيع رخصة االتصاالت مببلغ  -7

وما آل إليه من إعادة تنظيم القطاعات الوزارية إىل تعليق  2007لقد قاد التغيري احلكومي يف شهر أبريل 

، وقد مت إصدار مرسوم سلفة يف مرحلة أولية قبل 2007تنفيذ األمر القانوين املتضمن قانون املالية األصلي لعام 

للمصادقة إىل الربملان اجلديد املنبثق عن االنتخابات  2008إعداد قانون املالية املعدل وإحالته يف شهر سبتمرب 

  .عليه

وقد مسح قانون املالية املعدل مبراعاة االخنفاض الكبري يف عائدات النفط وكذلك النفقات اإلضافية البالغة 

مليار أوقية، وتعادل تلك النفقات تسيري املؤسسات الدميقراطية املنتخبة حديثا إضافة إىل التكاليف املرتتبة  10

  .ارية ومواجهة بعض النفقات ذات األولويةعلى إعادة رسم مهام بعض القطاعات الوز 

ورغم اخنفاض العائدات النفطية اليت كانت متوقعة وزيادة اإلنفاق يف إطار قانون املالية املعدل، فقد أبقى 

قانون املالية اجلديد على عجز امليزانية الذي سبق أن أقره قانون املالية األصلي، وعليه كان يلزم بذل جمهود إضايف 

مليار  3.7(ومتابعة اإليرادات غري الضريبية بشكل أفضل ) مليار أوقية 8(حتصيل اإليرادات الضريبية يف جمال 

 2مليار أوقية وتأجيل تنفيذ نفقات االستثمار مبا يعادل  2وختفيض اإلنفاق على السلع واخلدمات مببلغ ) أوقية

ها إدخال رقم خاص بكل من املكلفني مليار، وقد تواكب جمهود تعبئة اإليرادات مع عدد من اإلصالحات من

  .1بالضرائب وكذلك تقليص اإلعفاءات من ضريبة القيمة املضافة واحلقوق التعريفية لبعض املواد األساسية

                                                           
 .املوريتانيةوزارة املالية اخلزينة العمومية  1



 اإلصالح برامج ظل في المالية و  النقدية السياسة مسار.......................: الرابع الفصل

 االقتصادي

 

224 
 

وكان دمج وزارة املالية مع وزارة الشؤون االقتصادية والتنمية ضمن وزارة االقتصاد واملالية من أبرز 

، ويدخل هذا اإلصالح يف إطار وحدة امليزانية اليت 2007ة العامة سنة اإلصالحات اليت عرفها قطاع املالي

أصبحت مطلبا أساسيا يف حميط دميقراطي ومع استكمال إسناد األمر بالصرف إىل عموم الوزارات، وقد تصاحب 

امة مما أدى الذي زود بربنامج للدفع يوجد لدى اخلزانة الع" رشاد"مع الالمركزية تعميم النظام املعلومايت املسمى 

  .إىل استكمال سلسلة اإلنفاق وربط حسابات الدولة بواسطة نظام آيل

وقد مت إعداد إطار للميزانية على املدى املتوسط حيث مثل أساس للتفاوض مع اهليئات املاحنة يف إطار 

سبة التزامهم وأكد شركاء التنمية �ذه املنا 2008ا�موعة االستشارية اليت اجتمعت يف باريس يف شهر دمجرب 

  .2010 – 2008مليار دوالر للفرتة  2.1بتمويل برنامج احلكومة حبدود 

، فقد كانت عموما متطابقة مع التوقعات، وقد مت اإلبقاء على 2008أما فيما خيص تنفيذ امليزانية لعام 

ملعدل، وقد متت تسوية من الناتج الداخلي اإلمجايل بدون النفط طبقا لقانون املالية ا %2.3عجز امليزانية حبدود 

مليون  500أقل من (فكانت مبستوى ضعيف  2008دمجرب  31أما الديون قيد السداد لغاية . 2006متأخرات 

  )اوقية

  موارد الميزانية

بفعل هبوط  2006عن  %11.7مليار أوقية أي أ�ا تقل بـ  189) بدون اهلبات(بلغت موارد امليزانية 

  .2008مليار فقط عام  19.9إىل  2006مليار عام  60.5العائدات النفطية اليت تراجعت من 

  اإليرادات الضريبية

وكانت . مليار أوقية 106.9حيث بلغت  2007عام  %10.1تزايدت العائدات الضريبية للدولة بنسبة 

ورغم زيادة املوارد الضريبية، .  العام السابقاملسجلة يف %28.7هذه الزيادة من األمهية حبيث جاءت بعد زيادة 

  .يف العام السابق 17.2بعد أن كان  %15.9إىل  2007فقد تراجع الضغط اجلبائي عام 

فقد تزايدت اإليرادات الناجتة عن ضريبة  %3.5إىل  4وبالرغم من ختفيض نسبة الضريبة اجلزافية الدنيا من 

 2006مليار أوقية، ويأيت هذا األداء نتيجة  اإلصالح الذي أدخله يف �اية  32.9حيث بلغت  %23.1الدخل بـ 

على النظام العام للمحاسبة العمومية، وجتسد ذلك يف غسناد مسؤوليات أوسع إىل اإلدارة العامة للضرائب يف 

  .جمال التحصيل وإخضاع ضرائب كانت تابعة لإلدارة العامة للخزانة إليها

، عامليةتعود إىل االنتقال إىل التخليص اجلمركي اعتمادا على القيمة الت 2006عام  31.6بعد طفرة بنسبة 

مليار أوقية ، ويصدق  52.7لتبلغ  2007عام  %18.3مث من جديد توسيع الرسوم على السلع واخلدمات بنسبة 
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د تقلصت بأكثر من الشيء ذاته على رسوم التجارة الولية اليت عرفت زيادة أما افريادات الضريبية األخرى، فق

حيث كانت تشمل التحصيل على متأخرات املؤسسات العمومية البالغة  2006مقارنة مع مستواها عام  80%

  .مليار أوقية 6.1

حيث يعود ذلك جزئيا  %10.3مليار أوقية اي بزيادة  62.2ومن جانبها، بلغت اإليرادات غري الضريبية 

ومل يسجل مقسوم أرباح  1.مليار أوقية 38.7اع الصيد اليت بلغت اإليرادات املتأتية من قط %5.1إىل زيادة 

 91، أي تطور يذكر يف جمملها %90املؤسسات العمومية اليت متثل حصة الشركة الوطنية للصناعة واملناجم منها 

  .2006مليار عام  9مليار أوقية بدل 

نتيجة بيع  2007مليار عام  2.2إىل  2006مليار عام  0.2وخبصوص اإليرادات الرأمسالية ، فقد ارتفعت من 

وهي تعود يف األساس غلى إيرادات  %16القطع األرضية ، أما اإليرادات غري الضريبية األخرى فقد عرفت زيادة 

  .حساب التحويل اخلاص الناجتة جزئيا عن التمويالت اخلارجية

  :الهبات

، ويعود اتساع اهلبات عام 2006عام مليار  252.6مليار أوقية بدل  16.3، بلغت اهلبات 2007يف عام 

مليار أوقية  14وباستثناء إلغاء الديون، فإن اهلبات بلغت . مليار أوقية 640.9إىل إلغاء املديونية مبا يعادل  2006

مليار كنتيجة للهبات املقدمة إىل املشاريع يف إطار متويل ميزانية  8.1أي بزيادة  2006مليار عام  5.9بدل 

  .مليار أوقية 3االستثمار املدعمة من جهة واملنحة غري املعوضة اليت قدمتها دولة الكويت والبالغة 

  :اإليرادات النفطية

 60.5مليار بعد أن كانت  19,9حيث تراجعت إىل  2007سجلت عائدات النفط اخنفاضا حادا عام 

، ويعود  االخنفاض ليس فحسب غلى هبوط اإلنتاج وإمنا أيضا لكون الدولة قد تلفت عالوة 2006مليار عام 

 15000وقد بلغ متوسط اإلنتاج . woodsideمن طرف شركة ) مليون دوالر 100(مليار أوقية  26خاصة مببلغ 

يف  % 10.6اض يف اإلنتاج بزيادة ، وقد متك تعويض هذا االخنف2006برميل عام  36000برميل يوميا بدل 

  .األسعار

  نفقات الميزانية

يف نفقات  %5.6حيث سجلت زيادة  2007مليار عام  217.9بلغت النفقات والقروض الصافية 

  .%0.9التجهيز، أما النفقات اجلارية فلم تسجل سوى زيادة 

                                                           
 .مبا يف ذلك أتاوات الصيد املدفوعة من قبل االحتاد األرويب  1
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من سنة إىل  %0.9أي بزيادة  2007مليار أوقية عام  159,4وخبصوص النفقات اجلارية، فقد بلغت 

 7.8مليار أوقية، باخنفاض قدره  64.6أخرى، وقد مت تعويض زيادة النفقات املتعلقة بالرواتب واألجور والبالغة 

ومن جانبها متيزت التحويالت والفوائد املرتتبة على خدمة الدين باالستقرار عام . 2006مليار مقارنة مبستواها عام 

  .أما النفقات على حسابات التحول اخلاص. مليار أوقية 13.5مليار و 15.2لتوايل حيث بلغت على ا 2007
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  :خالصة الفصل الرابع

من خالل الربامج سابقة الذكر والسياسات النقدية واملالية؛ فيها قامت الدولة بالتخلي عن بعض املؤسسات 

لصاحل القطاع اخلاص وفتح رؤوس األموال أمام األموال اخلاصة وفتح باب املنافسة، لكن ذلك أدى إىل رفع نسبة 

يف ا�ال النقدي واملايل، وأثرت إجيابيا على  الفقر ألن هذه السياسات املنتهجة سابقا، وإن كانت حققت جناحا

التوازنات االقتصادية الكلية، إال أ�ا مل تتمكن من حتسني النمو االقتصادي واالجتماعي، بل سامهت يف توسيع 

يف وضع اإلطار االسرتاتيجي ملكافحة الفقر للفرتة  2000اهلوة بني األغنياء والفقراء، ومن هنا قامت الدولة سنة 

2001-2015. 
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  الخاتمة العامة

لقد حاول حبثنا هذا دراسة فعالية السياسات النقدية واملالية يف حتقيق التوازنات االقتصادية الكلية يف ظل 

للسياسات النقدية واملالية و برامج اإلصالح االقتصادي، فتطلب منا ذلك تناول املفاهيم ولتعاريف املختلفة 

ومن اجل فهم هذه السياسات فهما دقيقا ) أهدافها واألدوات املستخدمة يف التأثري على النشاط االقتصادي،

رأينا انه ال بد من معرفة اإلطار الفكري للسياسات النقدية واملالية وبصفة خاصة مدى فعاليتها يف االجتاهات 

ف املدارس االقتصادية، فوجدنا عند تعرضنا إىل الفكر الكالسيكي يف ظل سيادة الفكرية املختلفة من خالل خمتل

مبادئ احلرية الفردية وقوى السوق أ�ا احتلت الصدارة لكو�ا األداة الوحيدة والفعالة يف حتقيق اإلنعاش اقتصادي 

اقتصادا يسوده التوافق  ، و قد جاءت الفروض الكالسيكية حول دور النقود يف االقتصاد إميانا منهم بان هناك

، فان النقود )قانون ساي ( بني العالقات احلقيقية يف االقتصاد إذا ما تركت دون تدخل من لدن السلطات العامة 

  .تظل حمايدة ال اثر هلا يف الظواهر االقتصادية

أوالتقسيم ما إذ أن التحليل الكالسيكي قائم على أساس الفصل ما بني العوامل احلقيقية والعوامل النقدية 

 واإلنتاج واالستخدام كالدخل احلقيقية العوامل تتحدد احلقيقي القطاع ففي ،بني القطاع احلقيقي والقطاع النقدي

 اليت النقود كمية نظرية إليه تذهب ما وهذا النقود، كمية فيه فيتحدد النقدي القطاع أما النقدية، العوامل عن مبعزل

 متناسبة تغريات مث ومن لألسعار العام املستوى يف طرديا متناسبة تغريات إىل ديتؤ  النقود عرض كمية أن إىل تشري

  .النقود كمية لنظرية الكالسيكي التحليل من النقدية السياسة استنباط باإلمكان فانه وبالتايل النقود قيمة يف عكسيا

 و لفيشر أوالتعامل لتبادلا مبعادلة يسمى ما على الكالسيك اعتمد النظري املوقف هذا لتوضيح منهم وسعيا

   MV=PT اآليت النحو على صيغت اليت

 التحليل فربز التوازن، إعادة عن السوق قوانني عجز أثبتت 1929 يف الكبري الكساد ظاهرة بروز أن غري

 النقدية السياسة فعالية عدم و املالية السياسة بفعالية اقر وبذلك االقتصادية احلياة يف الدولة بتدخل وطالب الكينزي

  .االقتصادية االختالالت معاجلة يف

 الكلي الطلب من مصطنعة أعلى مستويات إحداث ميكن ال انه استنتاج إىل قوة وبكل حتليله يف كينز ومض

 على الكساد أزمة من للمخرج كينز أكد لذا )الكالسيكية الفروض( تلقائية بصورة الرأمسالية دياتلالقتصا الفعال

 إىل الفعال الكلي الطلب رفع يتسىن حىت منشطة جبرعات وحقنه االقتصادي النشاط يف احلكومي  التدخل أمهية

 املالية السياسة جمال يف كان ما ومنها السياسات من مجلة تطبيق طريق عن الكامل التوظف يقلتحق الكايف املستوى

 املضاعف سيفعل وهنا العامة، واألشغال اخلدمات جمال يف وخصوصا معا أوكالمها اإلنفاق وزيادة الضرائب خفض

 كينز دافع فقد لذلك العامة، ةاملوازن عجز إىل ذلك أدى لو حىت الكلي الطلب يف النقص تعويض وبالتايل فعله،

 التقليدية القواعد عن ختلى وبذلك الكساد، سنوات يف مالئمة سياسة بوصفها بالعجز التمويل سياسة عن وبقوة
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 احملايدة املالية مفهوم من بدال ) احملضرة أو الوظيفية املالية ( يف يتمثل هلا جديدا مفهوما وإتباعه متخذا املالية للسياسة

  .واالجتماعي االقتصادي النشاط مستوى يف للتأثري رئيسية اةأد وأصبحت

 النقدي االستقرار حتقيق يف فعالة النقدية السياسة أن واعتربوا أمهيتها للنقود وأعادوا النقدويني ظهر ذلك وبعد

 االعرتاف لتايلوبا النقدية، األرصدة أي واملؤسسات األفراد به حيتفظ الذي النقود من اجلزء على ماهتمامه ركزوا وقد

 إىل مستوى من االنتقال ويتم خمتلفة، التوازن مستويات أن وجدوا كما ،السيولة كامل أصل النقود على طلبال بان

 القانونية النقود فقط ليست لألسعار العام املستوى يف تؤثر اليت النقود كمية أن كما التوازن، إىل الوصول حىت آخر

 على أساسية تغيريات املعاصرون النقديون ادخل كما التجارية، البنوك يف ألجل ودائعوال اجلارية الودائع أيضا وإمنا

   منها ـ هلا امتدادا يعدون اليت ـ الكمية النظرية مضمون

  .تناسبية وليست فقط سببية األسعار ومستوى النقود كمية تغري بني العالقة- 1

   .اهتمام كبري يولوها مل أ�م إال التداول سرعة بتغري االعرتاف- 2

  .خاطئة اإلنتاج حجم بثبات املتعلقة الفرضية أن اعتبار- 3

 أهم من االئتمانية النقدية السياسة اعتبار يعين مما اإلنتاج، إعادة وعملية النقدية النظرية بني بالعالقة اهتموا- 4

  . االقتصادي النشاط وإدارة الرقابة وسائل

 متحيزة غري أ�ا أي عقالنية توقعات ) املنشأة ، األفراد ( عاتتوق نا فتفرتض العقالنية التوقعات مدرسة أما

 تستند اليت تلك عن املعلومات هذه ختتلف وال االقتصادية احلالة عن وكافية وافية معلومات إىل تستند أل�ا إحصائيا

 الوحدات ختدع أن احلكومة بوسع ليس فانه لذا والعملية النظرية الناحية من احلكومية االقتصادية السياسات إليها

 مدخل ولديها األمور على جيد اطالع على االقتصادية الوحدة أن طاملا االقتصادية، سياستها خالل من االقتصادية

 حالة يف التداول يف النقود كمية زيادة احلكومة تقرر عندما املثال سبيل ،فعلى احلكومة لدى اليت ذا�ا للمعلومات

 قرارها باختاذ احلكومة تقوم أن قبل توقعا�م وفق يتصرفون سوف ) املنشأة ـ األفراد ( فان أوالتضخم االقتصادي الركود

   .االقتصادي

 الكالسيكية النظرية افرتضتها اليت واألجور األسعار يف التغيري مبرونة االعتقاد هو النظرية هلذه الثاين االفرتاض

  .العمل سوق لكذ يف مبا تلقائي وبشكل األسواق مجيع يف والطلب العرض بني

 االختالالت عالج يف املستخدمة االقتصادية السياسات أهم واملالية النقدية السياستني شكلت و�ذا

 األوىل متثلت واملبادئ، األفكار حيث من ختتلفان االقتصادي الفكر يف كبريتني مدرستني السياسات هذه وجسدت

 السياسة بأمهية تؤمن اليت النقدوية املدرسة يف والثانية املالية ةللسياس الكربى األمهية تعطي اليت الكينزية املدرسة يف

 و الفعالية، حيث من بينها واملقارنة السياستني هاتني دراسة من البد انه رأينا لذلك االقتصادي، النشاط يف النقدية

  .األهداف أفضل حتقيق يف يزيد الذي الشيء وهو السياستني هاتني بني واجلمع التنسيق مث بينهما املوجودة العالقة
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لتطور النظام املصريف  فتعرضنا دراسة، كحالة موريتانيا أخذنا لبحثنا النظري باجلان ندعم أن اجل من و

مرورا بالنظام املصريف املوريتاين يف ظل  72-60وذلك خالل الفرتة  F.C.F.Aاملوريتاين ابتداء من التبعية النقدية 

-84(وقد جتسد ذلك يف إنشاء العملة الوطنية والبنك املركزي وانتهاء بدراسة الفرتة  ) 84-73( السيادة النقدية 

   من خالل التعرض لإلصالحات املصرفية اليت متت خالل هذه الفرتة، 95

 القطاعات وكذلك االقتصادية املوارد أهم عن ( عامة بصفة املوريتاين االقتصاد عن حملة إىل تعرضنا مث

 السياسة إىل تطرقنا مث )االقتصادي اإلصالح برامج خالل ياموريتان طبقتها اليت الربامج مث اداالقتص يف األساسية

  .الربامج نلك بعد والثانية االقتصادي اإلصالح برامج قبل األوىل مرحلتني، إىل وقسمناها موريتانيا يف النقدية

 إدارة يف دورها يف ذلك جتسد حيث االقتصادي اإلصالح برامج حتقيق يف النقدية السياسة دور إىل انتقلنا مث

 النفقات عن التحدث خالل من وذلك املالية السياسة ايل تعرضنا االخري ويف ؛الكلي والعرض الكلي الطلب

 .2007-2006 الفرتة خالل العامة وااليرادات

   البحث نتائج-

رحها يف البداية وقد توصلنا إىل لقد متكنا من خالل حبثنا هذا من اإلجابة على التساؤالت اليت قمنا بط

   :النتائج التالية

من أهم السياسات االقتصادية، فهي �دف إىل ضمان توازن النشاط االقتصادي على املدى : السياسة النقدية- 1

القصري واملدى املتوسط، فهي تسعى إىل حتقيق املرتع السحري وخاصة التحكم يف التضخم عن طريق أدوات 

وغري مباشرة إال انه يف السنوات األخرية يتم الرتكيز على هذه األخرية والدليل على ذلك خمتلفة مباشرة 

اإلصالحات اليت تقوم �ا الدول النامية يف هذا ا�ال وهي اليت ال تزال فعالية السياسة النقدية �ا ليست كبرية 

  .باملقارنة مع البلدان املتقدمة

ا خالل فرتة اإلصالح االقتصادي مقارنة مع الفرتة اليت سبقت لقد شهد معدل التضخم اخنفاضا ملموس- 2

الربنامج، إال أن هذه النتائج االجيابية املالحظة مل تكن لتحقق لوال انتهاج سياسة مالية صارمة، عملت على 

  .ضغط املصاريف وزيادة اإليرادات، وآزرات السياسة النقدية يف حتقيق أهداف السياسة االقتصادية الكلية

إن التعاون املميز بني وزارة املالية والبنك املركزي يف موريتانيا والذي عنوانه تنسيق السياسة النقدية واملالية، يعترب - 3

صمام األمان لالقتصاد الوطين من اجل التغلب على مجيع االختالالت اليت يتعرض هلا منذ االستقالل إىل يومنا 

  .هذا

ة والسياسة املالية يف ظل اقتصاد السوق يتطلب وضع حد للتمويل عن ضرورة التنسيق بني السياسة النقدي- 4

طريق العجز امليزاين واالعتماد يف التمويل على الوسائل الطوعية املعتمدة على السوق، والعمل على تقليص 

اكم الديون النفقات العامة واحلد من االختالالت القصرية األجل يف السوق النقدية واملالية والنامجة أساسا على تر 
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العمومية اليت مل تسدد وضرورة تنسيق السياسة الضريبية مع العامل اخلارجي وضرورة استمرار النظام القائم على 

السوق بغية التحاشي عن التوافق ينم الطلب والعرض املستهدفني يف األسواق املالية والتقلبات غري املرغوب فيها 

ا االنسجام بني السياستني النقدية واملالية عامال حيقق االستقرار وأن يكون هذ) األسعار، الفائدة ، الصرف(

النقدي واملايل وحتقيق مستويات دخل عالية وحتقق توازن مليزان املدفوعات وترسيخ وتقوية اجلهاز املصريف ومنع 

  .اخلطر املايل بواسطة تزويد لالقتصاد الوطين بدرجة مناسبة من السيولة

بة على مؤشر النقود باعتباره مصدر االختالالت واألزمات ولذلك يرون بان ضبط إن رؤية النقدويني منص- 5

اإلصدار النقدي إجراءات السياسة النقدية والتحكم فيه، بإمكانه أن جينب العامل من االختالالت االقتصادية 

  .ولذلك جند برامج صندوق النقد الدويل ترتكز على السياسة النقدية املتشددة

مبدأ الرشد االقتصادي إن ال توجه كل النفقات العامة للوفاء باألغراض االستهالكية فحسب يقتضي سلوك - 6

  .بل ينبغي أن خيصص جزء منها لإلغراض اإلنتاجية واالستثمارية مبا يعود بالنفع على ا�تمع ككل

   .ةتتميز السياسة املالية لالقتصاد باملرونة مما جيعلها صاحلة ملقابلة التطورات املستمر - 7

النقدية يف الدول النامية اقل فعالية منها يف الدول املتقدمة بسبب االختالالت اهليكلية واملالية  ةتعترب السياد- 8

  .والنقدية وإلجناحها ال بد من مواصلة تطبيق اإلصالحات الالزمة

ها السلطة ال ميكن الكالم عن سياسة نقدية حقيقية إال مع برامج اإلصالح االقتصادي واليت شكلت في- 9

النقدية وبالتايل السياسة النقدية عنصرا أساسيا فتم حتديد أهداف هذه السياسة واألدوات املستخدمة لتحقيقها 

  .بالتوافق الكلي مع السياسة املالية

    :   توصيات البحث

حتسني أداء ن شا�ا بالنظر إىل النتائج املتوصل إليها من خالل الدراسة فإننا نوصي ببعض التدابري اليت م

  .هذه السياسات

تعديل هيكل سعر الفائدة حبيث يوضع حد ادين فقط دون حتديد احلد األقصى مما يسمح للبنوك بالتنافس - 1

فيما بينها جلذب املدخرات وتشجيع األفراد على بيع ما لديهم من عمالت أجنبية األمر الذي يؤدي إىل توفري 

  .لعملة احملليةحتسني سعر الصرف ل النقد األجنيب ومن مث

ملعاونة اجلهاز املصريف يف جتميع العمالت األجنبية،  1995تقنني نظام الصيارفة الذي بدأ العمل به من عام - 2

مع السماح هلم ببيع العمالت األجنبية للهيأة اليت ال تستطيع احلصول عليها عن طريق البنوك باإلضافة إىل ضرورة 

الصرف وذلك لتوحيدها، حبيث ال يوجد إال سعر واحد للصرف وبذلك املضي قدما يف استكمال حترير أسعار 

  .ميكن إجراء احلسابات االقتصادية بأسلوب علمي سليم وختصيص املوارد بأعلى قدر من الكفاءة

  .حتديث اإلدارة وزيادة كفاءة أداء اخلدمات املصرفية جلذب وتعبئة املوارد املالية- 3
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نظومة املصرفية باعتبارها من احد الركائز األساسية للسياسة النقدية والرتكيز االستكمال واإلسراع يف إصالح امل- 4

  .على األدوات الغري مباشرة

    .االهتمام بأداء اإلطارات احلكومية وتكوينهم تكوينا حديثا مبا يتماشى مع الوضعية االنتقالية- 5

عبئة املوارد التمويلية بشكل اكرب وتنظيم تقوية وتنظيم جهود املصارف واملؤسسات املالية االستثمارية يف ت- 6

  .تدفقها إىل املشروعات اإلمنائية

تسهيل اإلجراءات اإلدارية من اجل جلب االستثمار اخلاص احمللي واألجنيب من اجل االستفادة من خربة  - 7

  .اآلخرين سواء كانت يف ا�ال املصريف أوغريه وكذا خلق جو مكن املنافسة يف البالد

التنسيق بني البنك املركزي ووزارة املالية والعمل على إجياد قنوات جديدة تسمح  بتنشيط وإنعاش قطاع زيادة - 8

  .املصريف ككل

على احلكومة أن تتخذ كل اإلجراءات الالزمة من اجل ضمان استقاللية البنك املركزي وعدم خضوعه لضغوط - 9

   .أية جهة مهما كانت مكانتها يف الدولة

         

 



  :الملخص

 االستقرار التي تنتجھا الدول تحقیق حد أشكال سیاساتأ والمالیة تعتبر السیاسة النقدیة

ھا كون  ؛ التي صاحبت التطور االقتصاديختالالت االقتصادیة المختلفةإلمن اجل مكافحة ا

، فان ذلك یتطلب درجة عالیة من للسیاسة االقتصادیة العامة والمالي لنقديتمثل الجانب ا

ھذه األخیرة ، كذلك فان درجة فاعلیة أدوات السیاسة االقتصادیة األخرىالتنسیق مع 

كإحدى سیاسات االستقرار االقتصادي تختلف من اقتصاد إلى آخر في  أھمیتھا النسبیةو

والمالیة  قتصادیة السائدة وفي درجة تطور األسواق النقدیةضوء تفاوت طبیعة الھیاكل اال

تالف الحاالت ، إضافة إلى اخالي تفاوت درجة التقدم االقتصاديوبالت من دولة إلى أخرى

  .االقتصادیة السائدة

  :الكلمات المفتاحیة

  . االقتصادي والنقدي، التضخم رالسیاسة النقدیة، السیاسة المالیة، االستقرا

Résumé : 

 La politique monétaire et budgétaire est une forme de politiques de stabilisation 

produites par les pays afin de lutter contre les déséquilibres économiques 

diverses qui a accompagné le développement économique et qui représentent le 

côté monétaire et financier de la politique économique générale et exige un 

degré élevé de coordination avec d'autres instruments de politique économique  

ainsi que le degré d'efficacité de ces de celui-ci et leur importance relative 

comme l'un des politiques de stabilisation économique varie d'une économie à 

une autre à la lumière de la nature variée des structures économiques qui 

prévalent dans le degré de développement des marchés monétaires  et financiers 

d'un pays à l'autre, et ainsi faire varier le degré de progrès économique, en plus 

de des différentes situations économiques.  

Mots-clés : 

La politique monétaire , La politique  budgétaire, La stabilité économique et 

monétaire ; inflation . 
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