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اإلهداء 
 

إلى الوالدين الكريمين حفظهما اهلل 

حفظهم اهلل إلي كل أفراد العائمة الكريمة 

إلى كل معممي وأساتذتي من التعميم االبتداء حتى التعميم العالي لهم 

االحترام والتقدير  فائق

 ورفاق الدراسة   إلى كل الزمالء

 جامعة العربي بن مهيدي أم البواقيإلى كل أساتذة وعمال 

 "أساتذة التعميم العالي"إلى كل من عرفني في مشواري الدراسي، والمهني

 ....وزمالء العمل لمتوسطة معمري ميمود

 

. إلــى هـؤالء جميعـا أهـدي حصـاد جهـدي وثمـرة عممـي

 



. كممـة شكـر وعـرفان
 

نحمد ونشكر اهلل الواحد األحد الذي انعم عمينا بنعمة العمم والعقل، وأمدنا 
بالعزيمة واإلرادة إلتمام هذا العمل 

 الذي تفضـل  فارس طموشأتوجه بالشكر الجزيل لألستاذ الفاضل
باإلشراف عمى بحثنا هذا ، وعمى نصائحه وتوجيهاته القيمة التي أفادني 

 فأكن له كل االحترام والتقدير ،بها
 :كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى

 فاتح بنونةاألستاذ الفاضل - 
 زمالء العمل لمتوسطة معمري ميمود وباألخص موظفي المصالح -

 االقتصادية 
تمام هذا العمل  - كل من ساعدني ولو بكممة طيبة عمى انجاز وا 

الشكر المسبق ألعضاء المجنة الموقرة - 
     

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 مقدمة عامة     



 

 أ

مقــــدمــة   
 لقد شيد العالم عدة صدمات اقتصادية كان سببيا ظيور مشكالت جديدة متتالية لم يعرفيا من 

قبل، تجمت في ظيور الكساد، البطالة، التضخم، الكساد التضخمي وغيرىا مما أدى إلى بروز عدة أفكار 
اقتصادية متباينة جسدتيا عدة مدارس مختمفة ظيرت خالل حقبات زمنية متعاقبة عممت عمى تشخيص 

يجاد الحمول لعالجيا . ىذه األزمات وا 

 حيث شكمت السياسة النقدية محوراً  ىاماً  في تمك األفكار والتي مرت بعدة مراحل من حيث 
درجة تأثيرىا عمى النشاط االقتصادي وفعاليتيا عميو، وبالتالي اختمف موقعيا من حيث األىمية في 

ىيكل السياسة االقتصادية الكمية، فاحتمت في القرن التاسع عشر مكان الصدارة، فكانت األداة الوحيدة 
المعترف بيا كمحدد لمسياسة االقتصادية والوسيمة الفعالة لتحقيق اإلنعاش االقتصادي، وبعدىا في القرن 
العشرين لتؤكد السياسة المالية ىي األكثر فعالية، واسترجعت السياسة النقدية مكانتيا في الخمسينات من 

القرن العشرين، وازداد االىتمام بالسياسة النقدية في الفكر االقتصادي المعاصر خاصة أثناء األزمات 
النقدية وعدم االستقرار االقتصادي الذي شيدتو معظم دول العالم خاصة الدول النامية في القرن 

.  الماضي

وعرفت الجزائر أوضاع اقتصادية حرجة تميزت بضعف النمو االقتصادي بشكل عام واختالل 
التوازنات الداخمية والخارجية، ومشكل المديونية الخارجية وارتفاع معدالت التضخم التي تمس بشكل 
خاص الكتمة النقدية ،وتبعاً  ليذا تبنت الجزائر العديد من السياسات اإلصالحية إما بصفة ذاتية أو 

بمساعدة الييئات المالية الدولية والتي تيدف إلى إرساء التوازنات المالية و قواعد اقتصاد السوق والتي 
تستخدم ضمن آلياتيا السياسة النقدية وسيمة لتحقيق االستقرار االقتصادي وذلك بالتحكم في الكتمة النقدية 

وكبح التضخم والعمل عمى توازن ميزان المدفوعات كما تؤثر أيضاً  عمى سعر صرف العممة الوطنية 
تجاه العمالت األجنبية المتداولة، وأسعار الفائدة التي من شأنيا تحقيق أفضل توزيع ممكن لمموارد 

 .المالية

 

 



 

 ب

إشكالية البحث 

:  بناء عمى ما سبق يمكن طرح وصياغة اإلشكالية الرئيسية ليذا البحث عمى النحو التالي 

إلى أي مدى يمكن أن تكون السياسة النقدية فعالة في تحقيق االستقرار االقتصادي ؟ وما هي 
مكانتها في االقتصاد الجزائري خالل االنتقال إلى اقتصاد السوق ؟ 

:  وانطالقا من اإلشكالية السابقة و لغرض اإللمام بموضوع البحث ،نطرح األسئمة الفرعية التالية 
 ماذا تعني السياسة النقدية ؟ وما ىي أىدافيا ووسائميا ؟ -
ماىي األدوات المستخدمة لتحقيق االستقرار االقتصادي في اي دولة ؟  -
ما ىي مجاالت اإلصالح الرئيسية الالزمة لقيام إدارة نقدية فعالة من أجل تحقيق االستقرار  -

 االقتصادي الكمي ؟
 إلى أي مدى يمكن أن تساىم السياسة النقدية في تحقيق االستقرار االقتصادي في الجزائر ؟ -

: محددات البحث 

:  ترتكز محددات بحثنا عمى النقاط التالية   
. الدراسة النظرية لمسياسة النقدية وعناصرىا -
 .يشتمل بحثنا ىذا عمى تحميل السياسة النقدية و دراسة فعاليتيا عبر المدارس االقتصادية  -
سنقتصر في بحثنا ىذا عمى دراسة اإلصالحات النقدية في الجزائر و الدور الفعال لمسياسة  -

 . النقدية الجديدة في تحقيق االستقرار االقتصادي 

 :فرضيات البحث 

 :  لغرض اإلجابة عمى األسئمة السابقة المطروحة في إشكالية الدراسة نعتمد عمى فرضيات الدراسة التالية

 . إال بالتنسيق بين السياسات االقتصادية الكمية ال يتمالكمير اإلقتصادى  تحقيق االستقرا -
إن الميمة الرئيسية لمبنك المركزي تتمثل في تخفيف حدة االختالالت التي عرفيا االقتصاد  -

الجزائري والتي يجب أن تساندىا إصالحات فعالة ودقيقة في نطاق السياسة النقدية واألسواق 
 .المالية

 .تعتبر السياسة النقدية متغيرة مستقمة تحكم توجو السياسات االقتصادية الكمية  -



 

 ج

يكون تقييم فعالية ونجاح السياسة النقدية في االقتصاديات االنتقالية بصفة عامة والجزائر بصفة  -
خاصة من خالل مساىمتيا في تحقيق أفضل األىداف وبالتالي الوصول إلى االستقرار 

 .االقتصادي
  : البحثأهمية 

تشخيص  يمقي موضوع السياسات النقدية أىمية كبيرة في كل دول العالم لما توفره من ايجابيات بدءا من 
 إال أن ىذه السياسة ال تحظي باالستقاللية . إيجاد الحمول لعالجيا االقتصادية وصوال إلياألزمات

.  المطموبة في الجزائر 

: أسباب اختيار البحث 

خاصة في فترة يرجع سبب اختيار الموضوع بصفة أساسية إلي االنفتاح الجزائر عمى اقتصاديات العالم 
باإلضافة إلي  .  المتخذةلسياساتاالنتقال من اقتصاد مخطط إلى اقتصاد السوق، ومعرفة مدى نجاعة ا

الميول الشخصي لمتعرف عمى السياسات النقدية من جية ،و من جية أخرى واقع ىذه السياسات في 
 . النيوض باالقتصاد الجزائري 

: الدراسات السابقة 

: من المراجع التي ساعدتنا انجاز البحث ما يمي 

مداخمة األستاذ زين منصوري ،استقاللية البنك المركزي و أثرىا عمى السياسة النقدية ،ممتقى  - 
 2004 ديسمبر 15،14المنظومة المصرفية الجزائرية و التحوالت االقتصادية ،واقع و تحديات ،يومي 

. الشمف 

مداخمة األستاذ عياش قويدر وعبد اهلل ابراىيمي ،أثر استقاللية البنك المركزي عمى أداء سياسة نقدية - 
حقيقية بين النظري و التطبيقي ، ممتقي المنظومة المصرفية الجزائرية و التحوالت االقتصادية ،واقع و 

.  الشمف 2004 ديسمبر 15،14تحديات ،يومي 

مذكرة الماجستير مريم ماطي ، استقاللية البنوك المركزية و أثرىا عمى السياسة النقدية، دراسة حالة - 
 .2009أم البواقي ،- الجزائر ،جامعة العربي بن مييدي 

 



 

 د

:  أهداف البحث 

محاولة إبراز دور السياسة النقدية في الجزائر خاصة في فترة االنتقال من اقتصاد مخطط إلى  -
. اقتصاد السوق، ومعرفة مدى نجاعة اإلجراءات المتخذة 

و  (...ميزان المدفوعات ، التضخم  )التركيز عمى فعالية السياسة النقدية في تحقيق التوازن  -
.  بالتالي تحقيق االستقرار االقتصادي 

التعرف عمى أدوات و وسائل السياسة النقدية التي أدخمتيا الجزائر لتحقيق االستقرار االقتصادي  -
 . الكمي

 :منهج البحث 

      نظراً  لطبيعة الدراسة المتمحورة حول فعالية السياسة النقدية في تحقيق االستقرار االقتصادي، 
ومدى انطباقيا عمى االقتصاد الجزائري، ومن أجل اإلجابة عمى األسئمة المطروحة وعمى اختبار 

عند تعرضنا إلى مفيوم السياسة النقدية وعناصرىا وىذا في  الفرضيات، اعتمدنا عمى المنيج الوصفي
وذلك بالتطرق إلى فعالية السياسة النقدية وتحقيق  التحميمي في الفصل الثاني الفصل األول، والمنيج

تطور استخدام السياسة النقدية عبر اإلصالحات  االستقرار في النظريات االقتصادية وأيضاً عند دراسة
. ر  في الجزائاالقتصادية

: هيكل البحث 

:  يتم تقسيم البحث إلي ثالثة فصولتساؤالت السابقةلبموغ األىداف المحققة و اإلجابة عن ال   
بدوره ينقسم إلي   اإلضاءات حول السياسة النقدية و يحمل عنوانالذي حيث خصصنا الفصل األول ،و

ثالثة مباحث يدرس المبحث األول مفيوم السياسة النقدية، و المبحث الثاني نتطرق فيو إلى أدوات 
 .             عوامل نجاح السياسة النقديةالسياسة النقدية، أما المبحث الثالث يتناول 
 فعالية السياسة النقدية وتحقيق االستقرار االقتصادي في        بينما الفصل الثاني يتضمن تحميل

والذي بدوره ينقسم إلى مبحثين خصصنا المبحث األول منو إلي مدلول االستقرار النظريات االقتصادية 
عرض لدور السياسة النقدية لتحقيق االستقرار االقتصادي في االقتصادي في الفكر الحديث ،ثم إبراز 

.  في المبحث الثاني النظريات االقتصادية



 

 ه

أما الفصل الثالث و األخير بعنوان واقع تطبيق السياسة النقدية لتحقيق االستقرار االقتصادي في        
الجزائر حاولنا فيو معرفة أفاق اإلصالحات االقتصادية قدمنا في المبحث األول تطور استخدام السياسة 

أما المبحث الثاني فيعرض أدوات . النقدية لمنظام المصرفي عبر اإلصالحات االقتصادية في الجزائري
السياسة النقدية في الجزائر و يعرض المبحث الثالث دور السياسة النقدية في تحقيق االستقرار 

 .االقتصادي لمجزائر
                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 الفصل األول

 اضاءات حول السياسة النقدية
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: تمهٌد 

ا بالسٌاسة النقدٌة فً الفكر االقتصادي انطالقا من األزمات النقدٌة، حٌث  ًٌ لقد ظهر االهتمام جل

تجلت تطبٌقاتها وازدادت أهمٌتها عندما تطورت مهام البنوك المركزٌة وخاصة فً مراقبة عمل البنوك 

. التجارٌة

ا ومهًما من أجزاء ومكونات السٌاسة االقتصادٌة  ًٌ لذلك اعتبرت السٌاسة النقدٌة جزًءا أساس

العامة للدولة، فهً تهدف إلى دعم عملٌة التنمٌة وتحقٌق معدل نمو مرتفع ومستقر من خالل استخدام 

. مجموعة من األدوات المتاحة للبنك المركزي

وللتعرف على مفهوم و مضمون السٌاسة النقدٌة و آلٌات عملها قمنا بتقسٌم هذا الفصل إلى ثالثة 

مباحث، نتناول فً المبحث األول مفهوم السٌاسة النقدٌة والذي ٌتضمن تعرًٌفا للسٌاسة النقدٌة 

واتجاهاتها، والمعلومات الالزمة لتنفٌذها، أما المبحث الثانً، نتطرق فٌه إلى األهداف التً تصبو إلٌها 

السٌاسة النقدٌة من خالل معرفة األهداف النهائٌة والوسٌطة واألولٌة، وفً المبحث األخٌر نتعرض إلى 

. أدوات السٌاسة النقدٌة المباشرة وغٌر المباشرة وأدوات أخرى 
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. مفهوم السٌاسة النقدٌة : المبحث األول 

تعتبر السٌاسة النقدٌة من أهم السٌاسات االقتصادٌة والتً ٌتم اللجوء إلٌها لمكافحة التضخم، 

وأٌضا لحماٌة عملتها الوطنٌة  ولتحقٌق التوسع االقتصادي القائم على أساس تموٌل األنشطة اإلنتاجٌة 

ونظرا لرٌادة السٌاسة النقدٌة فً الحد من المشكالت التً ٌعانً منها االقتصاد بكل عام . المختلفة

سنتطرق إلً أهم األبعاد العلمٌة و االقتصادٌة للسٌاسة النقدٌة     

.   تعرٌف السٌاسة النقدٌة واتجاهاتها : المطلب األول 

 : تعرٌف السٌاسة النقدٌة /أوال

مجموعة اإلجراءات التً تتخذها السلـطة النقدٌة فً " :ٌعرف محمد مروان  السٌاسـة النقدٌة بأنها      

المجتمع، بغرض الرقابـة على االئتمان والتأثٌر علٌه، بما ٌتفق وتحقٌق األهداف االقتصـادٌة التً تصبو 

، أي المقصود بالسٌاسـة النقدٌة تلك اإلجراءات التً ٌتخذها البنك المركزي للتحكم فً (1)"إلٌها الحكومة 

 .(2)عرض النقود لمعالجة المشاكل التً تواجه االقتصاد 

ذلك التدخل المباشر المعتمد من طرف السلطة النقدٌة بهدف : " كما تعرف أٌضاً على أنها 

 باستخدام وسائل نالتأثٌر على الفعالٌات االقتصادٌة، عن طرٌق تغٌٌر عرض النقود وتوجٌه االئتما

. (3)" الرقابة على النشاط االئتمانً للبنوك التجارٌة 

عبارة عن اإلستراتٌجٌة المثلى أو دلٌل العمل الذي فالسٌاسة النقدٌة : "وحسب تعرٌف آخر

تنتهجه السلطات النقدٌة من أجل المشاركة الفعالة فً توجٌه االقتصاد القومً إلى تحقٌق النمو 

" . والوصول إلى االستقرار االقتصادي 

: فمن خالل التعارٌف السابقة للسٌاسة النقدٌة ٌمكن استخالص أهم العناصر المكونة لها، وهً 

.  اإلجراءات المتخذة -1

.  الهٌئة المشرفة عن إدارة هذه السٌاسة -2

 .األهداف المرجوة تحقٌقها -3

 

 

                                                 
25.،ص1998دار اٌثمافح ٌٍىشر واٌرىزَع، األردن ،. مذمذ مروان اٌسمان وأخرون، مثادئ اٌرذًٍُ االلرصادٌ اٌجسئٍ واٌىٍٍ- 

1
  

120.،ص1997،(ٌُثُا)، طراتٍستعح اٌثاوُحطايمىشىراخ اٌجامعح اٌمفرىدح، . أتى اٌماسم اٌطثىٌٍ، مثادئ االلرصاد اٌرذٍٍٍُ اٌىٍٍ- 
2
  

190.، ص1981اٌذار اٌجامعُح ٌٍطثاعح واٌىشر ،تُروخ،. مصطفً رشذٌ شُذح ، االلرصاد اٌىمذٌ واٌمصرفٍ- 
3
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: اتجاهات السٌاسة النقدٌة / ثانٌا

 أو  تتلخص اتجاهات السٌاسة النقدٌة فً المنهج الذي ٌتبعه البنك المركزي من خالل التأثٌر

 وذلك نحو االنكماش أو التوسع وهذا كله  الممنوحنالسٌطرة على عرض النقود وإدارة حجم االئتما

. مرهون بنوع المشكلة أو األزمة القائمة وبمحاولة معالجتها

ٌتبع البنك المركزي سٌاسة نقدٌة بتقٌٌد اإلنفاق  : (ياالتجاه االنكماش)السٌاسة النقدٌة التقٌٌدٌة / 1

وتقٌٌد االئتمان وتقلٌص كمٌة النقود المتداولة فً المجتمع ورفع معدل الفائدة ومن ثم محاربة ارتفاع 

. (وبالتالً محاربة التضخم )األسعار 

عكس الحالة األولى، ٌلجأ البنك المركزي إلى هذه  :(االتجاه التوسعً)السٌاسة النقدٌة التوسعٌة / 2

الطرٌقة لتسرٌع نمو الكتلة النقدٌة بتشجٌع االئتمان وزٌادة حجم وسائل الدفع وتخفٌض معدل الفائدة، 

. فٌرتفع حجم االستثمارات مما ٌؤدي الى زٌادة اإلنتاج و التقلٌص من حدة البطالة 

 المالية عمى أن  من الختصين فييتفق أكثر : (المرن)السياسة النقدية ذات االتجاه المختمط  /3
ىذه السياسة تناسب البمدان النامية ،التي تعتمد في الغالب عمى الزراعة الموسمية أو عمى تصدير 

وفي ىذه الحالة يتبع البنك المركزي سياسة مرنة ،بحيث يزيد من حجم .المواد األولية إلى الخارج 
وسائل الدفع في مرحمة بدء الزراعة وتمويل زراعة المحاصيل ،ويقمل من حجم وسائل الدفع في 

مرحمة بيع المحاصيل في محاولة منو لحصر آثار التضخم 
. المعلومات الالزمة لتنفٌذ السٌاسة النقدٌة : المطلب الثانً 

 تحتاج السلطة النقدٌة فً إدارة سٌاستها،إلى معرفة أسس تشغٌل االقتصاد و عن ظروف وكذلك 

حالته الممكنة فً كل الفترة، كما تحتاج إلى معرفة سلوك الوحدات المؤسسة التً تؤثر فً كامل النشاط 

:     (1)االقتصادي، والتً تتمثل فً 

 

 

 

 

 

                                                 
200 ،  صمرجع ساتك ،مصطفً رشذٌ شُذح ، - 

1
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  .قطاع العائالت -

 القطاع الخاص                            =  .القطاع المالً الخاص -

 . القطاع غٌر المالً الخاص -

 

 القطا ع العام       =  .القطاع المالً العام -

                          .القطاع غٌر المالً العام -

.  القطاع الخارجً -

فالحكومة تلعب دورا هاما فً توجٌه االقتصاد وتنشٌطه من خالل السٌاسات االقتصادٌة التً 

تنفذها، فهً تفرض الضرائب و تنفق وتدعم وتقترض وتقرض، كما تقوم بسن القوانٌن و التشرٌعات 

وتعد مٌزانٌة الدولة األداة التً تستخدمها لتحقٌق أهدافها االقتصادٌة واالجتماعٌـة، والتً تؤثر . المختلفة

  .(عرض النقود  )على الوضع الكلً لالقتصاد بما فً ذلك السٌـولة المحلٌــة 

 وتؤدي القطاعات الخاصة دورا ً أساسٌا ً فً االقتصاد من حٌث اإلنتاج واالستهالك واالدخار 

واالستثمار، كما ٌؤثر على عرض النقود وعلى وضع القطاع الخارجً، أما القطاع المالً وعلى رأسه 

السلطة النقدٌة فهو ٌلعب دورا ً مهما ً فً توفٌر ما ٌحتاجه االقتصاد من تموٌل، فكال من الحكومة 

. والقطاع الخاص ٌقترض من الجهاز المصرفً وٌودع موارده المالٌة لدٌه

فً حٌن ٌعتبر القطاع الخارجً مصدرا ً لما ٌنقص من سلع وخدمات ومنفذا ً لتصرٌف الفائض 

.  فً عرضها، إلى جانب تدفقات رؤوس األموال إلى الداخل وإلى الخارج

 وعلٌه ترتبط هذه الوحدات من خالل إجراء معامالت مالٌة وغٌر مالٌة فً كل من سوق السلع 

ا ـونظرا ً لكون النقود مخزنا ً للقٌمة ووسٌلة للتبادل وٌتم تبادله. والخدمات وسوق العمل وسوق المال

فً جمٌع األسواق، فان السٌاسة النقدٌة من خالل تأثٌرها على كمٌة وقٌمة النقود، تؤثر فً كل هذه 

. األسواق، لذلك تقوم السلطة النقدٌـة بمراقبة حالة جمٌع األسواق و ذلك على المستوى الكلً 

. أهداف السٌاسة النقدٌة : المطلب الثالث 

 ٌتفق الكثٌر من االقتصادٌٌن على أنه ٌجب إتباع استراتٌجٌة  معٌنة للوصول إلى األهداف التً 

 فً تحقٌق االستقرار العام لألسعار والحد من البطالة تحقٌق نمو ةترمً إلٌها السٌاسة النقدٌة، والمتمثل

اقتصادي مقبول، واستقرا قٌمة العملة فً السوق الدولٌة وهً تعتبر كأهداف عامة للسٌاسة النقدٌة وال 
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التً تؤثر على األهداف الوسٌطة  (التشغٌلٌة)تتحقق هذه األهداف العامة إال بإصابة األهداف األولٌة 

. (العامة)والتً بدورها تغٌر فً األهداف النهائٌة 

. األهداف النهائٌة / أوال 

 المالئمة فً ظل ة تهدف السٌاسة النقدٌة إلى اإلقامة والحفاظ على األوضاع النقدٌة واالئتمانً

وتعتقد السلطات النقدٌة أن االقتصاد السلٌم ٌمتاز بعمالة عالٌة ومعدل نمو جٌد، وٌمكن , اقتصاد سلٌم

. (1)المحافظة علٌه باستقرار أسعار الصرف للعملة الوطنٌة بالعملة األجنبٌة المختلفة 

:       وٌمكن حصر األهداف النهائٌة للسٌاسة النقدٌة فً 

فهً تلتقً مع أهداف . استقرار األسعار، التوازن الخارجً، النمو االقتصادي، مستوى مرتفع للعمالة

، وٌمكن أن نوضح "المربع السحري" السٌاسة االقتصادٌة والتً تبحث على ما ٌسمٌه االقتصادٌون بـ 

:                ذلك من خالل الشكل التالً 

 المربع السحري : (1)الشكل رقم 

 
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منشورة، معهد العلوم ررسالة ماجستٌر غً- " .  دراسة حالة الجزائر–السٌاسة النقدٌة ومسارها "لٌلى لكحل، : المصدر

  .34.، ص1999االقتصادٌة، جامعة الجزائر، 

والذي ٌدل على تحقٌق أهداف السٌاسة هذا الشكل ٌوضح أن العمل على الوصول إلى المركز 

المتبعة ال ٌمكن تصوره بالسهولة المطروحة فً الشكل، ألن محاولة تحقٌق أحد هذه األهداف ٌواجه    

                                                 
249.، ص1982ذرجمح طه عثذ هللا مىصىر وآخرون، اٌممٍىح اٌعرتُح اٌسعىدَح، . تارٌ سُجً، اٌىمىد واٌثىىن وااللرصاد - 

1
  

اٌرىازن 

 اٌخارجٍ
اٌرشغًُ 

 اٌىامً

 معذي

  اٌىمى

اسرمرار 

 األسعار
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أخطار االبتعاد عن تحقٌق األهداف األخرى، وهذا ٌطرح مسألة األولوٌة فً طرح هذه األهداف، وهً 

.   عملٌة تتعلق بجملة من المعطٌات حسب األنظمة الحكومٌة ونظرتها لألولوٌات

 األخٌرة أن أهداف تحقٌق التوازن الخارجً واستقرار األسعار ال ٌمكنها أن ت وأثبتت السنوا

تتحقق دون أن تخلف وراءها آثار على النمو والتشغٌل، وبالمقابل فإن صب جل اهتمام السٌاسة 

االقتصادٌة على تحقٌق نمو اقتصادي أكبر ودرجة تشغٌل عالٌة قد ٌحمل معه ضغوطات تضخمٌة 

. واختالالت خارجٌا

 فزٌادة التوظٌف والٌد العاملة ٌؤدي إلى رفع األسعار واختالل فً مٌزان المدفوعات، فزٌادة 

حجم الصادرات تقتضً خفض مستوى األسعار وتحسٌن الجودة وزٌادة القدرة التنافسٌة بالمقارنة 

بالدول األخرى، وبزٌادة الصادرات تحقق زٌادة الدخل والٌد العاملة ،إال أن زٌادة الٌد العاملة والدخل 

ستؤدي إلى زٌادة المٌل لالستٌراد واحتمال ارتفاع فً مستوٌات األسعار المحلٌة داخلٌا، وهكذا ٌمكن أن 

ٌؤدي التوظٌف الكامل إلى رفع مستوٌات األسعار وزٌادة  حجم الواردات مقارنة بحجـم الصادرات 

  .(1)وبالتالً التأثر سلبٌا على مٌزان المدفوعات 

       كما أن السٌاسة النقدٌة التً تهدف إلى محاربة التضخم تمٌل إلى الحد من إمكانٌة النمو 

االقتصادي، وخاصة إذا سادت دورة حادة من التضخم بحٌث ٌقتضً األمر اتخاذ اإلجراءات الالزمة 

 . (2)التباع سٌاسة االنكماش المعتدل 

إال أن األهداف التً تسعى السٌاسة النقدٌة إلى تحقٌقها تختلف من بلد إلى أخرى كما تختلف 

: أٌضا تبعا لدرجة التطور التً بلغتها الدولة، فأهداف السٌاسة النقدٌة فً الدول العربٌة نجدها تتمثل فً

 .تحقٌق االستقرار النقدي -

 .تشجٌع النمو االقتصادي -

 .المساهمة فً إٌجاد سوق نقدي ومالً متطور -

 .دعم السٌاسة االقتصادٌة للدولة -

 .تحقٌق التوازن الداخلً والخارجً -

أما أهداف السلطة النقدٌة تختلف من بلد إلً أخر فمثال فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة تنحصر 

فً تحقٌق استقرار األسعار وتعظٌم العمالة، حٌث ٌدور جدال  قائم حول حصر أهداف السٌاسة النقدٌة 

                                                 
1
، 2003على مستوى االقتصاد القومً ، مجموعة النٌل العربٌة، طبعة األولى ، القاهرة،- عبد المطلب عبد الحمٌد، السٌاسات االقتصادٌة-  

  .94.ص
2
 .208, ، ص1996دار النهضة، بٌروت، . إسماعٌل محمد هاشم، مذكرات فً النقود والبنوك-  
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فً استقرار األسعار فقط ومن بٌن الحجج التً ٌستند إلٌها الداعون إلى ذلك، أن البنك االحتٌاطً 

.  ال ٌستطٌع االهتمام بهدفٌن فً آن واحدياألمرٌك

أما فً برٌطانٌا فتهدف السٌاسة النقدٌة إلى المحافظة على سالمة العملة وقٌمتها وكذلك 

. المحافظة على استقرار النظام المالً المحلً والدولً، وتأمٌن فاعلٌة الخدمات المالٌة البرٌطانٌة

. أما البنك المركزي األلمانً فٌوجه سٌاسته إلى تحقٌق استقرار األسعار

 .األهداف الوسٌطة / ثانٌا 

وسمٌت أهداف وسٌطة ألن البنك المركزي ٌستطٌع التأثٌر على قٌمة هذه األهداف، كما أنها  

 ،وتمتاز ةلٌست نهائٌة ولكنها حلقة وصل بٌن أدوات السٌاسة النقدٌة وتحقٌق األهداف النهائٌة أو العام

: األهداف الوسٌطة بـ

. أنها سهلة التقٌٌم والقٌاس -

 .أن تكون لها عالقة متٌنة وواضحة مع األهداف النهائٌة للسٌاسة النقدٌة -

 .أن تعكس التغٌرات فٌها حركة الهدف فً المستقبل -

. أن تكون عالقتها باألدوات النقدٌة وثٌقة، بحٌث ٌمكن أن تؤثر أي منها علٌها بسرعة -

أسعار الفائدة، المجمعات النقدٌة :   ومن بٌن األهداف الوسٌطة التً تمارسها السلطة النقدٌة نجد 

  .            والقرض وسعر الصرف

وتعتبر من بٌن األهداف الوسٌطة التً تمارسها السلطة النقدٌة وتنقسم إلى : األهداف الكمٌة  / 1

:     هدفٌن هما 

 ًونقصد بها عرض النقود كما ٌطلق علٌها النقود بمعناها الواسع :  الكتلة النقدٌة عمجام

( : 1) وهً عدة أنواعMوٌرمز لها بـ 

   1M الودائع الجارٌة تحت الطلب+ النقود المتداولة خارج البنوك :   لٌعبر عن  .

   2M 1:   لٌعبر عنM +  الودائع االدخارٌة وجمٌع أنواع الودائع األخرى فً شكل أشباه النقود لدى

البنك المركزي والبنوك األخرى فٌما عدا البنوك المتخصصة، 

    3M 2:   لٌعبر عنM +  الودائع الجارٌة وغٌر الجارٌة الحكومٌة، وٌطلق علٌه إجمالً السٌولة

. المحلٌة

                                                 
1
 .363.، ص2000دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر، . فرٌدة بخراز ٌعدل، تقنٌات وسٌاسات التسٌٌر المصرفً-  
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 بالقاعدة النقدٌة وهذا من خالل مضاعف النقود، حٌث تشمل القاعدة 1M،  2M،  3Mوترتبط 

النقدٌة على النقود المتداولة واالحتٌاطات المصرفٌة، وخالل الثمانٌنات أصبحت مراقبة المجامٌع النقدٌة 

  . M3 إلى M1هً الهدف األساسً للسلطات النقدٌة حٌث تم التوسع فً هذه المجامٌع باالنتقال من 

 2M وتحدٌد عرض النقود ٌختلف من دولة إلى أخرى، إال أن فئة كبٌرة من الدول تعتمد على 

وتهدف النقود إلى التأثٌر على الثروة لتخفٌض الطلب على السلع والخدمات وتخفٌض التوقعات 

. التضخمٌة

  وهً أنواع حٌث نجد القرض الداخلً الذي ٌشمل قروض بنكٌة للمقٌمٌن :القروض 

وذلك فً القطاع العام والخاص، والقرض الداخلً الشامل والذي ٌشتمل مختلف 

، وأخٌرا ً القرض (القروض البنكٌة وغٌر البنكٌة للمقٌمٌن )التموٌالت الداخلٌة 

قرض داخلً شامل وتموٌل  )اإلجمالً والذي ٌشمل مختلف تموٌالت االقتصاد 

 .، وهذه الدٌون لها عالقة تربطها بالنشاط االقتصادي(خارجً

أعطى المفهوم الكٌنزي والذي كان مهٌمنا ً حتى مطلع السبعٌنات لسعر الفائدة :   سعر الفائدة  /   2

دورا ً جد هام فً تحقٌق هدف النمو،فحسب هذا المفهوم فإن السٌاسة النقدٌة التوسعٌة تلزم التخفٌض فً 

وهو ما ٌعمل على رفع نفقات االستثمار . معدالت الفائدة الحقٌقٌة ومن ثم انخفاض تكلفة رأس المال

. وزٌادة من الطلب الكلً واإلنتاج، والعكس صحٌح فً حالة إتباع سٌاسة نقدٌة انكماشٌة

 فً حٌن تمٌزت فترة السبعٌنات بتضخم نقدي متزاٌد وسٌاسات مالٌة توسعٌة، هذه السٌاسة  

والذٌن ٌعتبرون  (Freidman 1968 )القائمة على سعر الفائدة غٌر مرغوب فٌها من طرف النقدٌٌن 

أن األسعار الحقٌقٌة للفائدة تحدد بدون سٌاسة نقدٌة، وكل محاولة للتأثٌر على األسعار أو على المعدالت 

                                    .   الفائدة االسمٌة من شأنه زٌادة التضخم

وبهذا لم ٌعد سعر الفائدة كهدف وسٌط أساسً للسٌاسة النقدٌة الداخلٌة فً تلك الفترة، ومع ذلك 

فقد احتفظ سعر الفائدة بمكانة معتبرة عند تنفٌذ السٌاسة النقدٌة حٌث ٌستعمل كوسٌلة وكهدف وسٌط، من 

خالل التأثٌرعلى مستوى النشاط االقتصادي من حٌث االستثمارات ،الحصول على قروض واألصول 

المالٌة تعتمد على سعر الفائدة ،وٌستعمل كوسٌلة على أساس أن مراقبة سعر الفائدة ٌسهل التأثٌر على 

.                                                   حجم الكتلة النقدٌة ومعدل الصرف

 ٌرى بعض االقتصادٌٌن فً مرونة أسعار الصرف وسٌلة جدٌد لمعالجة  :فسعر الصر / 3

االختالالت فً موازٌن المدفوعات، وذلك عندما تحقق الدولة فائًضا هاًما فً معامالتها الخارجٌة فإن 



               اضاءاخ دىي اٌسُاسح اٌىمذَح اٌفصً األوي                                                     

 

 

16 

هذا ٌعنً زٌادة فً الطلب على عمالتها الوطنٌة أو زٌادة فً عرض العمالت األجنبٌة، مقابل هذه 

العملة التً ال تلبث أن ترتفع قٌمتها مقابل العمالت األجنبٌة، وهذا االرتفاع ٌنتج عنه ارتفاع فً أسعار 

سلعها بالعمالت األخرى مما ٌضعف قدرتها على المنافسة فً األسواق الدولٌة ،وٌؤدي إلى انخفاض 

ا ومن ناحٌة أخرى عندما  ًٌ الطلب على سلع هذه الدولة ،ثم تناقص الفائض فً مٌزان مدفوعات تدرٌج

تعمل باتجاه معاكس،حٌث ٌزداد تحقق الدولة عجز هام فً معامالتها  الخارجٌة فإن اآللٌة السابقة نفسها 

عرض العملة الوطنٌة لهذه الدولة مقابل العمالت األجنبٌة فٌنخفض الطلب على هذه العملة، وتصبح 

أسعار سلع الدولة منخفضة بالعمالت األخرى مما ٌنتج عنه زٌادة الصادرات وانخفاض الواردات ثم 

ا ًٌ . تالشً هذا العجز تدرٌج

وعلٌه فإن السلطات النقدٌة تستهدف سعر الصرف وتؤثر علٌه وذلك بتخفٌضه أو رفعه من أجل 

. الوصول إلى االستقرار االقتصادي أي التحسٌن فً مٌزان المدفوعات

. األهداف األولٌة للسٌاسة النقدٌة / ثالثا 

 نظًرا لتنوع األهداف الوسٌطة للسٌاسة النقدٌة ،استلزم األمر تحدٌد أهداف عملٌة ذات أولوٌة 

وهً متغٌرات نقدٌة ٌمكن للسلطات النقدٌة الوصول إلٌها بصفة سرٌعة باستخدام األدوات التً فً 

حوزتها، هذه األهداف العملٌة تسمى باألهداف األولٌة وهً عبارة عن متغٌـرات تستخـدم للتأثٌـر على 

األهداف الوسٌطة وتتكون من مجموعتٌن األولى تسمى بمجامٌع االحتٌاطً وتتضمن القاعدة النقدٌة 

ومجموع احتٌاطً البنوك واحتٌاطً الودائع الخاصة أما المجموعة الثانٌة فتسمى بأحوال سوق النقد 

،مثل معدل الفائدة على السندات الحكومٌة ومعدل الفائدة على األرصدة المركزٌة وهو سعر الفائدة على 

. األرصدة المقترضة لمدة قصٌرة بٌن البنوك

 ومن خالل هذه األهداف المختلفة ٌتبع البنك المركزي إستراتٌجٌة مختلفة لممارسة 

السٌاسة النقدٌة بأن ٌستهدف متغٌرات تقع بٌن أدواته وبٌن تحقٌق أهدافه فمثال بعد أن ٌقرر 

البنك المركزي أهدافه بالنسبة للٌد العاملة أو مستوى األسعار فإنه ٌختار مجموعة من 

 (قصٌرة األجل أو طوٌلة األجل)متغٌرات نقدٌة مثل كمٌة النقود المعروضة أو سعر الفائدة    

والتً لها أثر مباشر على البطالة أو مستوى األسعار، فإن لم تتأثر هذه األهداف مباشرة 

بأدوات السٌاسة النقدٌة فإن البنك المركزي ٌختار مجموعة أخرى من المتغٌرات والتً تسمى 

االحتٌاطات، االحتٌاطات غٌر المقترضة،  )مثل االحتٌاطات الكلٌة  (العاملة)باألهداف األولٌة 
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سعر الفائدة على األرصدة المركزٌة، سعر فائدة أذون )أو أسعار الفائدة  (القاعدة النقدٌة

(. 1)وهً متغٌرات شدٌدة االستجابة ألدوات السٌاسة النقدٌـة  (الخزانة

فمن خالل استخدام األهداف الوسٌطة واألولٌة ٌمكن للبنك المركزي أن ٌقٌم بسرعة ما إذا كانت 

سٌاسته تسٌر فً الطرٌق الصحٌح أم ال ،بدال ً من االنتظار لكً ٌرى النتٌجة النهائٌة على العمالة أو 

 :  البنك المركزي من خالل الشكل التالً ةمستوى األسعار، وٌمكن تبٌان إستراتٌجً

إستراتٌجٌة البنك المركزي  : (2)شكل رقم 

           

 أدواخ اٌثىه اٌمروسٌ        

عمٍُاخ اٌسىق اٌمفرىدح  -1

 سُاسح اٌخصم -2

 االدرُاطاخ اٌمطٍىتح -3

 

 

 

األهذاف األوٌُح 

 االدرُاطاخ ، االدرُاطاخ)االدرُاطاخ اٌىٍُح  -1

. (      غُر اٌممررضح ، اٌماعذج اٌىمذَح

 سعر فائذج األرصذج اٌمروسَح، سعر )سعر اٌفائذج  -2

.  (فائذج أرون اٌخساوح 

 

 

 

اٌىسُطح األهذاف 

 M1 , M2مسرىَاخ اٌعرض اٌىمذٌ  -1

 ( اٌطىٍَح–اٌمصُرج )أسعار اٌفائذج  -2

 

 

 

 اٌىهائُح األهذاف

عماٌح مرذفعح  -1

اسرمرار مسرىي األسعار وسعر اٌفائذج  -2

 

. 200.، ص1981اٌذار اٌجامعُح ٌٍطثاعح واٌىشر ،تُروخ،.  مصطفً رشذٌ شُذح ، االلرصاد اٌىمذٌ واٌمصرفٍ:المصدر

                                                 
1
 .293. باري سٌجل، مرجع سابق، ص-  
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. أدوات السٌاسة النقدٌة : المبحث الثانً 

 تتلخص آلٌة عمل السٌاسة النقدٌة فً استخدام مجموعة من األدوات التً ٌستطٌع البنك المركزي 

 الممنوح، وٌوجد نوعان من نمن خاللها التأثٌر أو السٌطرة على عرض النقود وإدارة حجم االئتما

األدوات، أدوات مباشرة التً تبحث عن الحد من الكتلة النقدٌة التً تخلقها البنوك التجارٌة عند منحها 

القروض، وأدوات غٌر مباشرة والتً تهدف إلى تحدٌد الحجم الكلً لالئتمان المتاح دون التأثٌر على 

 .تخصٌصه بٌن مختلف االستعماالت

 .األدوات غٌر المباشرة : المطلب األول 

 ٌتحدد الغرض األساسً من استخدام أدوات غٌر مباشرة  فً التأثر على كمٌة االئتمان 

المصرفً أي التأثٌر فً حجم عملٌات اإلقراض واالقتراض فمن خاللها تستطٌع السٌاسة النقدٌة التأثٌر 

على النشاط االقتصادي بطرٌقة توسعٌة أو انكماشٌة ،وهناك ثالث أدوات للتأثٌر على العرض النقدي 

والتغٌرات فً سعر الخصم الذي ٌؤثر عملٌات السوق المفتوحة والتً تؤثر على القاعدة النقدٌة ،: وهً 

 . والتغٌر فً متطلبات االحتٌاطً والتً تؤثر على المضاعف النقدي،على كمٌة القروض المخصومة

 :سٌاسة إعادة الخصم /  أوال

 ٌعرف سعر إعادة الخصم على أنه السعر الذي ٌتقاضاه البنك المركزي نظٌر إعادة خصم 

األوراق التجارٌة واألذونات الحكومٌة للبنوك التجارٌة وهو أًٌضا ٌمثل سعر الفائدة الذي ٌتقاضاه البنك 

.  (1)المركزي من البنوك التجارٌة نظٌر تقدٌم القروض لها

        وتعتبر سٌاسة إعادة الخصم من أقدم وسائل السٌاسة النقدٌة المنتهجة من قبل البنوك المركزٌة، 

فقد شاع استخدامها فً القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرٌن غٌر أنها أصبحت قلٌلة األهمٌة فً 

.  (2)العصر الحالً

وال ٌتم تحدٌد هذا السعر بناًء على عرض كمٌة األوراق التجارٌة المقدمة للخصم أو الطلب على  

السٌولة بل ٌتحدد من طرف البنك المركزي حسب السٌاسة المراد تطبٌقها من أجل التأثٌر على السوق 

.                 (3)النقدٌة وعلى قدرة البنوك التجارٌة فً خلق االئتمان 

تحدٌد سعر الخصم ٌكون بإرادة البنك المركزي وبفضل هذا السعر : أثر سٌاسة سعر الخصم / 1

ٌستطٌع البنك المركزي المحافظة على االستقرار االقتصادي، حٌث أنه عندما ٌرٌد البنك المركزي أن 

                                                 
153.، ص2000دار صفاء ٌٍىشر واٌرىزَع، عمان، . رشاد اٌعصار، رَاض اٌذٍثٍ، اٌىمىد واٌثىىن - 

1
  

193.،ص2000دار اٌفىر، عمان، . هُثم اٌسعثٍ، دسه أتى اٌسَد، أسس ومثادئ االلرصاد اٌىٍٍ - 
2
 

244.مصطفً رشذٌ شُذح، مرجع ساتك، ص - 
3
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فإنه ٌقوم بتغٌر سعر إعـادة الخصم حٌث  (حجم القروض التً ٌقدمها للبنوك )ٌؤثر على حجم االئتمان

أن زٌادة سعر إعـادة الخصم ٌمكن أن تؤدي إلى انخفاض حجم االئتمان وبالعكس أي أن تخفٌض سعر 

     .إعادة الخصم ٌمكن أن ٌؤدي إلى زٌادة حجم االئتمان

ففً حالة وجود ركود اقتصادي أو وجود مؤشرات على إمكانٌة حدوث ركود اقتصادي فإن 

البنك المركزي ٌقوم بإتباع سٌاسة توسعٌة من أجل إنعاش االقتصاد، أو منع حدوث الركود االقتصادي 

وذلك عن طرٌق تخفٌض سعر الخصم أي تخفٌض تكلفة االئتمان، مما ٌحفز البنوك التجارٌة لالقتراض 

من البنك المركزي األمر الذي ٌؤدي إلى زٌادة األموال المتاحة للبنوك من أجل إقراضها لألفراد، حٌث 

أن انخفاض سعر الخصم سٌؤدي إلى انخفاض سعر الفائدة على القروض المقدمة إلى األفراد فً هذه 

. الحالة ٌزٌد عرض النقد مما ٌؤدي إلى انتعاش االقتصاد

أما فً حالة وجود تضخم فإن البنك المركزي ٌلجأ إلى رفع سعر الخصم وبالتالً تزداد تكالٌف 

القروض المخصومة لدى البنك المركزي األمر الذي ٌؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة على القروض 

الممنوحة من طرف البنوك التجارٌة لألفراد وبالتالً ٌقل الطلب على النقد وهذا ما ٌؤدي على تقلٌل 

 .   (أي اتباع سٌاسة انكماشٌة )القدرة الشرائٌة األمر الذي ٌساعد على محاربة التضخم 

 فعالٌة أداة سعر الخصم ال ٌمكن أن تظهر إال فً غٌاب مصادر أخرى :فعالٌة سٌاسة سعر الخصم / 2

التموٌل )للسٌولة واالئتمان من غٌر البنك المركزي، ففً حالة وجود احتٌاطات نقدٌة لدى المشروعات 

، أو أنها تحصلت على قروض أجنبٌة فالرفع من سعر الخصم ال ٌكون له تأثٌر على مقدرة (الذاتً

. السوق النقدٌة فً تقدٌم القروض وزٌادة حجم االئتمان نظرا ً للزٌادة الحاصلة فً عرض النقود

 كما أن رفع سعر الخصم من طرف البنك المركزي ال ٌمكن أن ٌؤثر على التوسع فً منح 

االئتمان من طرف البنوك التجارٌة مادام أن أصحاب المشروعات مستعدة لالقتراض والبنك التجاري 

ٌدرك بأن أصحاب المشروعات هم الذٌن ٌتحملون الزٌادة المفروضة فً سعر الخصم، واستمرارهم فً 

الطلب على االئتمان بالرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، ٌعود إلى إمكانٌة تعوٌض ذلك من خالل رفع 

. اإلنتاجٌة أو أسعار السلع

 حتى فً الفترات التً تشهد انكماشا ً والتً ٌخفض فٌها البنك المركزي من سعر الخصم من 

أجل التوسع فً منح القروض فإنه ٌمكنه أن ال ٌنجح فً ذلك إذا رأى أصحاب المشارٌع أن طلب 

. السٌولة ال ٌعود علٌهم بعائد كبٌر

: وعلٌه ٌتوقف نجاح سٌاسة سعر الخصم فً التأثٌر على حجم االئتمان على عوامل كثٌرة أهمها 
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.  مدى اتساع سوق النقد وخاصة سوق الخصم  -

 مدى أهمٌة سعر الفائدة بالنسبة للمقترضٌن والتً ترتبط بأوجه األنشطة االقتصادٌة فمثال ً فً عملٌات  -

المضاربة نجد رجال األعمال ٌقترضون ولو بأسعار مرتفعة مما ٌضعف أهمٌة سعر الفائدة المدفوعة 

 .    (1)للحصول على االئتمان وبالتالً ٌضعف أثر رفع سعر الخصم فً التقلٌل من االئتمان 

.   (2) مدى اعتماد البنوك الخارجٌة على البنك المركزي فً الحصول على موارد نقدٌة إضافً -

وبهذا تعتبر سٌاسة سعر الخصم وسٌلة للتأثٌر فً أسعار الفائدة وفً حجم القروض واتجاهات 

السوق النقدٌة وبالرغم من هذا تعتبر أداة ذات فعالٌة ضعٌفة، عندما تكون تغٌرات سعر الخصم ضئٌلة 

وبالتالً ٌكون تأثٌرها على قروض البنوك ضعٌف أو منعدم عندما ال تكون البنوك التجارٌة فً حاجة 

.  إلى االقتراض وهذا عند توفر األموال لدٌها

: سٌاسة السوق المفتوحة / ثانٌا 

ٌقصد بعملٌات السوق المفتوحة دخول البنك المركزي مشترٌا ً أو بائعا ً فً سوق األوراق  

، حٌث ٌقوم البنك المركزي بعرض أو شراء سندات حكومٌة فً (3)المالٌة خاصة السندات الحكومٌة 

. السوق المالً مما ٌساهم فً خفض أو زٌادة حجم النقود المتداولة فً االقتصاد

وتعتبر سٌاسة السوق المفتوحة من أفضل األدوات فً البلدان الصناعٌة التً بها أسواق مالٌة 

متطورة للغاٌة والتً تعمل على نطاق واسع، وبالتالً تنشٌط عملٌات طرح وشراء األوراق المالٌة ومن 

. ثمة الحالة االقتصادٌة للدولة 

  تعتبر سٌاسة عملٌات السوق المفتوحة إحدى مكونات : أثــر سٌاسة السوق المفتوحة/ 1

السٌاسة النقدٌة التً تستخدمها السلطة النقدٌة فً الرقابة على االئتمان ،وتظهر أهمٌة هذه السٌاسة  فً 

.   التأثٌر على االحتٌاطات النقدٌة للمصارف التجارٌة وعلى سعر الفائدة فً السوق

  ًإن قٌام البنك المركزي بشراء األوراق المالٌة، مقابل شٌك : التأثٌر فً االحتٌاطً المصرف

مسحوب علٌه ٌحصل علٌه البائع سواء كان البائع فردا ً أو مؤسسة أو بنكا ً، ٌؤدي إلى زٌارة 

االحتٌاطات النقدٌة لدى البنوك التجارٌة وذلك الن البائع سوف ٌودع هذا الشٌك لدى البنك 

التجاري الذي ٌتعامل معه، فتزداد الودائع بمقدار الشٌك، وتزداد الشٌكات تحت التحصٌل، التً 

                                                 
.163.،ص1984دار النهضة العربٌة، بٌروت، . صبحً تادرس قرٌصة، النقود والبنوك -  1

  

.210.،ص2000الدار الجامعٌة،االسكندرٌة، . كامل البكري وأخرون، مبادئ االقتصاد الكلً -  2
  

449.،ص2000مؤسسح شثاب اٌجامعح، االسىىذرَح، . وعمح هللا وجُة اتراهُم، أسس عٍم االلرصاد - 
3
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ٌقوم البنك التجاري بتحصٌلها من البنك المركزي وبالتالً تزداد االحتٌاطات النقدٌة لدى البنك 

.    ، فً حٌن تؤدي عملٌة بٌع األوراق المالٌة إلى امتصاص هذه االحتٌاطات(1)التجاري 

   تؤثر عملٌات السوق المفتوحة على حجم االئتمان : التأثٌر فً حجم االئتمان وسعر الفائدة

بالتوسع واالنكماش عن طرٌق التأثٌر على عرض النقود، ففً حالة التضخم فالبنك المركزي 

ٌقوم بتقٌٌد حجم االئتمان وامتصاص جزء من النقود المتداولة، فإنه ٌنزل بائعا لألوراق المالٌة 

والسندات فتنخفض أسعارها مما ٌؤدي إلى شراء البنوك لهذه السندات وتتحول السٌولة النقدٌة 

النشطة إلى مجمدة مما ٌؤدي إلى تضٌٌق إمكانٌة االئتمان المصرفً وبالتالً ٌقل النقد المتاح 

للتداول فترتفع أسعار الفائدة، أما فً حاالت االنكماش ٌنزل البنك المركزي إلى السوق مشترٌا ً 

لهذه األوراق والسندات فترتفع أسعارها مما ٌغري األفراد والبنوك لبٌع ما بحوزتهم من سندات 

وبالتالً تتزاٌد السٌولة لدى البنوك مما ٌؤدي إلى تزاٌد إمكانٌة االئتمان المصرفً وبالتالً 

.  ٌتوسع حجم النقد المعروض األمر الذي ٌؤدي إلى انخفاض سعر الفائدة

 إن فعالٌة ونجاح عملٌات السوق المفتوحة تتحقق بتالقً :فعالٌة عملٌات السوق المفتوحة  / 2    

إرادتً البنك المركزي من جهة والبنـوك التجارٌة والمشروعات االقتصادٌة من جهـة أخرى، إذ أن 

توجه البنـك المركزي إلى عملٌات السوق المفتوحة لتوسٌع االئتمان قد ال ٌجد صداه لدى المستثمرٌن 

. حتى فً حالة اتباع البنوك التجارٌة سٌاسة إقراض سهلة 

ومن هنا ٌمكن القول بأن إرادة البنك المركزي بمفردها ال تكفً لتحقٌق هذا النجاح بل 

أن ذلك ٌتوقف بالقدر األكبر على حجم وطبٌعة السوق النقدٌة والمالٌة فٌجب أن ٌكون هذا 

السوق شامال ً، وتتوفر فٌه كمٌات كافٌة من األوراق المالٌة والتجارٌة والتً ٌمكن تداولها فً 

  .(2)هذا السوق

: سٌاسة االحتٌاطً اإلجباري / ثالثا 

 تعتبر نسبة االحتٌاطً النقدي من األدوات المستخدمة للرقابة على االئتمان الذي ٌؤثر فً 

عرض النقود، وهً النسبة التً ٌفرضها البنك المركزي على ودائع البنوك التجارٌة والتً تقتطع 

  .وٌحتفظ بها لدى البنك المركزي

                                                 
261.مروان السمان وآخرون، مرجع سابق، ص - 

1
  

.268.،ص2002مؤسسة شباب الجامعة، االسكندرٌة، . ضٌاء مجٌد الموسوي، اقتصادٌات النقود والبنوك -  2
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وقد كان الغرض فً بداٌة األمر من تقدٌر هذه النسبة ضمان سٌولة البنك وحماٌة حقوق المودعٌن 

 لتأمٌن طلبات السحب من 1913وكانت الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة أول من استعمل هذه التقنٌة سنة 

. (1)المودعٌن، ثم أصبحت فٌما بعد وسٌلة لمراقبة وتعدٌل سٌولة البنوك 

ٌستخدم البنك المركزي تقنٌة االحتٌاطات اإلجبارٌة فً : أثر سٌاسة االحتٌاطً اإلجباري  / 1

: (2)حالتٌن

  ٌقوم البنك المركزي بتخفٌض نسبة االحتٌاطً القانونً فً حاالت الركود االقتصادي وذلك

لدعم سٌولة الجهاز المصرفً وتعزٌز مقدرته على خلق النقود االئتمانٌة، وبالتالً التمكن من 

.  الزٌادة فً قروضها إلى المشروعات وتنتعش حركة النشاط االقتصادي

  ًأما إذا أراد البنك المركزي تخفٌض حجم االئتمان فإنه ٌعمد إلى رفع نسبة االحتٌاطً القانون

األمر الذي ٌؤدي إلى تجمٌد جزء كبٌر من احتٌاطات البنك التجاري مما ٌؤدي إلى التقلٌل من 

 .  قدرته على خلق النقود االئتمانٌة وبالتالً حدوث انكماش فً االقتصاد

تعتبر هذه األداة ذات تأثٌر سرٌع المفعول على احتٌاطً : فعالٌة سٌاسة االحتٌاطً اإلجباري  / 2

البنوك التجارٌة مقارنة باألدوات األخرى، حٌث أن تأثٌرها ٌشمل كل البنوك التجارٌة سواء كانت 

صغٌرة أو كبٌرة إذ ٌخضع الكل لنسب محددة من طرف البنك المركزي بغض النظر عن حجم   

.  (3)ودائعها 

   كما أن عملٌة تغٌٌر معدل االحتٌاطً لٌست سوى خلق تقلبات موازٌة فً السوق النقدٌة، إذ ٌمكن أن 

ال ٌكون لهذه الوسٌلة النتٌجة المنتظرة، حٌث أن البنوك التجارٌة فً البالد المختلفة عادة ما تحتفظ 

باحتٌاطات فائضة كبٌرة ومن ثمة فإن رفع نسبة االحتٌاطً القانونً ما لم ٌكن كبٌرا ً جدا ً، لن ٌخفض 

النسبة الفعلٌة لألرصدة النقدٌة إلى الودائع دون الحد األدنى الذي ٌشترطه القانون وبالتالً لن ٌؤثر فً 

، وهو ما ٌستدعً القول بأن وسٌلة االحتٌاطً اإلجباري ٌجب استعمالها بجانب (4)عملٌات األقراص 

. وسائل أخرى مكملة

 ورغم هذا فإن نسبة االحتٌاطً القانونً تعتبر من أنجح أدوات السٌاسة النقدٌة فً البلدان النامٌة 

وخاصة فً الوطن العربً نظرا ً لضٌق حجم السوق المالً ما ٌجعل تأثٌر معدل إعادة الخصم أو 

.  عملٌات السوق المفتوحة أقل أثر من تأثٌر نسبة االحتٌاطً القانونً

                                                 
251.مصطفً رشذٌ شُذح، مرجع ساتك، ص - 

1
  

96.97.ص.، ص1999داروائً ٌٍطثاعح واٌىشر،االردن،- . اٌمىظىر اٌعٍمٍ- جمًُ اٌسَذاوُه اٌسعىدٌ، أساسُاخ فٍ اٌجهاز اٌماٌٍ - 
2
  

195.هُثم اٌسعثٍ، دسه أتى اٌسَد، مرجع ساتك، ص .  - 
3
  

219.وامً اٌثىرٌ وأخرون، مرجع ساتك، ص - 
4
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: األدوات المباشرة : المطلب الثانً 

باإلضافة إلى األدوات السابقة توجد وسائل أخرى ٌتبعها البنك المركزي للحد من حرٌة البنوك و 

المؤسسات المالٌة فً ممارسة بعض النشاطات كًما وكًٌفا، وهً مستعملة بكثرة نظرا لالعتقاد بأن 

: التدخالت فً السوق ال تسمح بتحقٌق األهداف الموجودة، ومن األدوات المباشرة األكثر استعماال نجد 

: سٌاسة تأطٌر القروض / أوال 

     تستخدم هذه األداة فً الفترة التً تتمٌز بالتضخم وارتفاع األسعار وعندما ٌكون مٌزان المدفوعات 

.  فً حالة عجز

     ففً االتجاهات التضخمٌة تضع الدولة عن طرٌق البنك المركزي  سٌاسة تأطٌرٌة إجبارٌة 

للقروض بحٌث تقدر السلطات النقدٌة الحد األعلى لمبالغ القروض التً ٌمكن أن تمنحها البنوك للزبائن 

أو تقوم بتحدٌد معدل سنوي لتزاٌد القروض، وهكذا من سنة ألخرى ٌجب أال ٌتجاوز ارتفاع مجموع 

القروض الموزعة النسبة المعٌنة التً حددتها السلطات النقدٌة، وفً حالة تجاوزها من بنك أو بعض 

.   البنوك تطبق علٌها عقوبات كأن تكلفها احتٌاجاتها من النقود المركزٌة كثٌرا

: السٌاسة االنتقائٌة للقروض / ثانٌا 

 وتستخدم هذه السٌاسة لتجنب مساوئ السٌاسة الشمولٌة فً مراقبة منح االئتمان، ألنه عندما تتبع 

السلطات النقدٌة السٌاسة القرضٌة الشمولٌة ٌنتج عن ذلك توقف فً زٌادة االئتمان لكل القطاعات 

. االقتصادٌة

لذا ٌنتهج البنك المركزي سٌاسة انتقائٌة تجعل قراراته تتعلق فقط ببعض القطاعات التً ٌعتبرها 

أكثر مردودٌة لالقتصاد الوطنً فٌقوم بتوجٌه القروض إلٌها، بحٌث تكون قراراته كفٌلة بإعطاء كل 

. التسهٌالت فً منح القروض إلى هذه القطاعات

 فالهدف األساسً من استعمال السٌاسة القرضٌة االنتقائٌة هو التأثٌر على توجٌه القروض نحو 

 : (1)القطاعات االقتصادٌة و االستخدامات المرغوبة، وٌمكن أن تأخذ هذه السٌاسة عدة أشكال منها 

. إقرار معدل خصم مفضل -

 .إمكانٌة إعادة خصم األوراق التً تتوفر فٌها الشروط الضرورٌة لهذه العملٌة -

 .إعادة خصم األوراق فوق مستوى السقف -

 .تغٌٌر مدة استحقاق القروض ومعدل فوائدها -

                                                 
.421.،ص1987 دار اٌذذاثح، تُروخ، ، ذىزَع اٌمذاخًُ اٌىمىد واالئرمان،فرخ هللا وٌعٍى، االلرصاد اٌسُاسٍ - 

1
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  :    وضع حد أقصى لسعر الفائدة / ثالثا 

 قد تتنافس البنوك التجارٌة بغرض زٌادة ودائع العمالء فتمنح الفوائد على الودائع الجارٌة مما 

ٌؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة ارتفاعا ً كبٌرا ً، ولذا فإن البنك المركزي قد ٌضع حدا ً أعلى للفوائد التً 

تمنح على الودائع الجارٌة ال ٌجب على البنوك التجارٌة أن تتخطاه وهذا الحد ٌكون قابال ً للتغٌٌر حسب 

 .   الظروف االقتصادٌة، فٌنخفض فً حالة الرواج وٌرتفع فً حالة الكساد

.  األدوات األخرى : المطلب الثالث 

:  هناك أدوات أخرى للسٌاسة النقدٌة ٌمكن أن نذكر من بٌنها 

:  اإلقناع األدبً / أوال

 تقوم هذه السٌاسة على توجٌه النصح للبنوك وذلك بدعم التوسع فً تقدٌم القروض وخاصة 

القروض التً توجه للمضاربة، إذا الحظ البنك المركزي أن ثمة خطر على االقتصاد الوطنً من هذا 

التوسع، وٌأخذ هذا اإلقناع أو التوجٌه أشكاال ً مختلفة منها إرسال مذكرات إلى البنوك باالمتناع عن 

قبول أوراق معٌنة، أو عدم اإلقراض لمشروعات معٌنة، وإما تأخذ شكل تحذٌر لعدم قبول إعادة الخصم 

لبعض األوراق التجارٌة، أو عدم تقدٌم أموال كثٌرة مطلوبة، وٌتوقف نجاح هذه السٌاسة على مدى 

. التعاون بٌن البنوك التجارٌة والبنك المركزي

 فاإلقناع األدبً عبارة عن إرشادات وتعلٌمات ونصائح ٌقدمها البنك المركزي للبنوك التجارٌة 

.  بخصوص تقدٌم االئتمان وتوجٌهه

: اإلٌداع المسبق لالستٌراد / ثانٌا

تفرض هذه السٌاسة على المستوردٌن وضع المبلغ الالزم لتسدٌد ثمن وارداتها فً شكل ودائع 

لدى البنك المركزي لمدة محدودة، وبما أن المستوردٌن فً غالب األحٌان هم غٌر قادرٌن على تجمٌد 

أموالهم الخاصة، فهم ٌلجؤون عادة إلى القرض البنكً، فتعمل هذه األداة على تقلٌص حجم القروض فً 

. باقً االقتصاد، وعلى رفع تكلفة الواردات 

وحتى وإن ارتفعت هذه الودائع المشروطة مسبقا من أجل االستٌراد، فإنها تمكن من التوصل 

إلى تقلٌص حجم الكتلة النقدٌة، وبالتالً تتسبب االستحقاقات الالحقة للودائع المخصصة لالستٌراد فً 

( . 1)التوسع النقدي

                                                 
1

اٌذار اٌجامعُح، االسىىذرَح، .عثذ اٌىعُم مثارن، وعمح هللا وجُة، مذمىد َىوس، ، ممذمح فٍ الرصادَاخ اٌىمىد واٌصُرفح واٌسُاساخ اٌىمذَح- 

  217.، ص1999
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  :الرقابة على شروط البٌع بالتقسٌط / ثالثا

 ٌؤدي نظام البٌع بالتقسٌط إلى زٌادة االستهالك بصفة عامة، لحصول كل فرد على السلع التً 

ٌرغبون فٌها، لكن البنك المركزي ٌتدخل لوضع شروط منح هذا االئتمان أو ما ٌسمى باالئتمان 

االستهالكً، حٌث أن المستهلك ٌدفع نسبة ٌحددها البنك المركزي من قٌمة السلعة، والباقً ٌكون على  

شكل دفعات لمدة معٌنة، ففً حالة االنتعاش فإن البنك المركزي ٌقوم برفع النسبة أو بتقصٌر مدة 

أي تقٌٌد االئتمان وفً الحالة العكسٌة أي الكساد فإنه ٌقوم بتسٌٌر شروط البٌع وذلك بتخفٌض , التقسٌط

 .(1)الجزء المدفوع من سلعة لحد أدنى وإطالة مدة التقسٌط

. االختٌار بٌن األدوات المباشرة وغٌر المباشرة : المطلب الرابع 

 فً أواخر السبعٌنات بدأت البلدان الصناعٌة تتجه صوب االعتماد التام على األدوات غٌر 

المباشرة مثل عملٌات السوق المفتوحة، وتسهٌالت إعادة الخصم، واشتراطات االحتٌاطً، وقد حذا 

 التً تمر بمرحلة انتقال، فاألدوات غٌر المباشرة أصبحت أكثر فعالٌة من تحذوها كثٌر من االقتصادٌا

.  األدوات المباشرة فً البٌئة االقتصادٌة الراهنة التً تزداد انفتاحا ً

 إن لألسالٌب المباشرة للرقابة على النقد ممٌزاتها الخاصة فهً سهلة التنفٌذ والتفسٌر، فضال ً عن 

أن تكالٌفها المالٌة المباشرة منخفضة، وتستعملها خاصة بعض الحكومات لتوجٌه االئتمان نحو أهداف 

. معٌنة

عدم اإلنصاف فً توزٌع الموارد وتخصٌصها :  كما أن لهذه األسالٌب المباشرة عٌوب أهمها 

غٌر الكفء، فتعمل سٌاسة السقوف االئتمانٌة على حجم توزٌع االئتمان والحد من المنافسة واضعاف 

. الوساطة المالٌة

 بالمقابل فإن األدوات غٌر المباشرة تشجع الوساطة المالٌة عن طرٌق القطاع المالً الرسمً 

وتمٌٌزها بالمرونة مما تسمح للسلطات النقدٌة من تنفٌذ سٌاساتها وخاصة ما تتمٌز به من استجابة 

. ألخطاء السٌاسة النقدٌة سرٌعة للصدمات والتصحٌح المباشر

واالنتقال من استخدام أدوات مباشرة إلى استخدام أدوات غٌر مباشرة هو عملٌة ال ٌمكن 

 أدوات لتصورها سهلة فً الدول المتخلفة مقارنة بالدول المتقدمة التً جرى فٌها التحول إلى استعما

. غٌر مباشرة بصفة تدرٌجًٌة وهذا لعدم وجود اختالالت اقتصادٌة فً هذه الدول

                                                 
40 .مرجع ساتك، ص. ضُاء مجُذ اٌمىسىٌ، اإلصالح اٌىمذٌ- 

1
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إال أن تبنً أدوات السٌاسة النقدٌة غٌر المباشرة ال ٌمكن أن ٌنجح إذا لم ترافقه إصالحات شاملة 

:  لكل االختالالات االقتصادٌة وأهم الشروط الواجبة توفرها فً عملٌة االنتقال هً  

عزل السٌاسة النقدٌة عن الضغوطات الناتجة عن االحتٌاطات المالٌة للدولة وذلك بتجنب لجوء  -

. هذه األخٌرة إلى التموٌل النقدي لعجز المٌزانٌة والعمل على دعم استقاللٌة البنك المركزي 

تقوٌة األسواق النقدٌة والمالٌة و األسواق فٌما بٌن البنوك و تحقٌق التكامل بٌنها بطرٌقة أفضل  -

الن األدوات  غٌر المباشرة تصبح أكثر فعالٌة إذا ما استجابت أسواق النقد بسرعة إلجراءات 

 .البنك المركزي، وهذا  ما  ٌحفز البنك المركزي على تطوٌر البٌئة األساسٌة للسوق النقدٌة 

إعادة هٌكلة النظام البنكً من أجل إنشاء بنوك قوٌة وتدعٌم المنافسة وذلك بتسوٌة وسائل  -

القروض غٌر المنتجة والبنوك التً تواجهها صعوبات كما ٌمكن أن تساهم خصخصة بنوك 

. الدولة فً تنفٌذ إعادة الهٌكلة 

دعم الوسائل التقنٌة الواجب توفٌرها للبنوك المركزٌة لتحدٌد العرض والطلب على النقود  -

وتقدٌر أثر األدوات غٌر المباشرة للسٌاسة النقدٌة على إجمالً االئتمان والنقد وذلك بتوفٌر 

 .بٌانات دقٌقة وفً الوقت المناسب تخص تطورات القطاع المالً

   وعلٌه فاالختٌار بٌن أدوات السٌاسة النقدٌة المباشرة وغٌر المباشرة ٌتوقف على الخصائص 

االقتصادٌة للبالد والتوقٌت المناسب لالستخدام هذه األدوات، ففً حالة اإلصالحات المؤسسٌة التً ال 

ٌحتمل تنفٌذها وجه السرعة فإن استخدام األدوات غٌر المباشرة قد ٌكون سابقا ً ألوانه، فً حٌن هذه 

األخٌرة تكون ضرورٌة عندما تصبح األدوات المباشرة غٌر فعالة بسبب تكلفتها الكبٌرة، ولهذا ٌنصح 

.  البعض باستعمال األداتٌن معا ً ألحداث استقرار أكثر فً النتائج
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.عوامل نجاح السياسة النقدية : المبحث الثالث   
        تتمخص آليات و عوامل نجاح السياسة النقدية في اإلصالحات الراىنة الواجب تنفيذىا في 

مجال النقد والتي ينبغي عمى الحكومات العمل عمى إنجاحيا باإلضافة إلي تحريرىا من 
 الضغوطات و العراقيل الخارجية التي تعيق عمميا كسمطة نقدية 

.استقاللية البنك المركزي : لمطمب األول   ا  
تدور الدراسات النظرية الخاصة بأعمال البنوك المركزية في العصر الحديث وكذلك الممارسة  

التطبيقية ليذه األعمال في الواقع العممي حول االتجاىات التضخمية المتضمنة في ثنايا الصراع 
 اآلثار القصيرة والطويمة المدى لمتوسع النقدي وبين إغراء التمويل النقدي لإلنفاق الحكومي من نبي

ناحية ،وحول الصراع بين المنافع التي تعود من عزل البنك المركزي عن الضغوط السياسية وبين 
مبدأ المساءلة أمام الرأي العام ليؤالء المسئولين عن اتخاذ القرارات اليامة والحساسة فيما يخص 

. السياسات المختمفة لمدولة من ناحية أخرى 
       فإذا كانت اآلراء قد انتيت إلى أن المحافظة عمى استقرار األسعار أضحى ىو اليدف 
الرئيسي لمسياسة النقدية التي أصبحت بدورىا الوظيفة الرئيسية لمبنك المركزي ،فال بد إذن أن 

يتوفر لو المناخ المناسب لقيامو بدوره عمى النحو الذي يمكنو من تحقيق ىذا اليدف ،وىنا ثارت 
مشكمة تبعية البنك المركزي لمسمطة التنفيذية ،واضطراره لتنفيذ األوامر الخاصة بتوجيو السياسة 

وعمى إثر ىذا التعارض بين اليدفين السابقين فرضت .النقدية بما يتفق واألىداف المراد تحقيقيا 
قضية استقاللية البنك المركزي نفسيا باعتبارىا الشرط الالزم لوضع وتنفيذ السياسة النقدية من 

   .1اجل تحقيق استقرار األسعار والمحافظة عمى قيمة العممة

        ولقد توالت التعديالت في تشريعات عمل البنوك المركزية في العديد من بمدان العالم 
.   منيا والنامية ،وبالطبع ىذا االتجاه لو أسبابو وحججو وانتقاداتو التي يمكن إيرادىا عميو ةالمتقدم

.     و من الحجج المؤيدة الحجج المؤيدة لالستقاللية نجد
الحجة التي تطرح بشأن استقاللية البنوك المركزية ىي مصداقية السياسة النقدية وقدرتيا عمى 

التحقيق واإلبقاء عمى استقرار طويل األجل لألسعار وحد أدنى من التكاليف االقتصادية الحقيقية 
. ،وبالتالي تكون السياسة النقدية أكثر فعالية 

                                                 

.229،ص1997الفولي أسامة محمد ،شياب مجدي محمود ،مبادئ النقود والبنوك ،اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة ،-  1
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     ويرى البعض اآلخر أن ربط السياسة النقدية بقاعدة قانونية قد ال تكون مرنة يمكن أن يؤدي 
إلى حالة االنزالق ،وعدم تحقيق ذلك اليدف إلى وضع مصداقية السمطة النقدية في موقف غير 

. سميم 
     وبما أن البنك المركزي ما ىو إال مؤسسة حكومية تعمل  في اإلطار المؤسسي لمدولة ،فإنو 

 تامة عن الحكومة في كل شيء ،سواء من ناحية إدارة السياسة النقدية هيجب أن ال تكون استقالليت
واالئتمانية أو الييكل التنظيمي ،أي أن استقالليتو ىي استقاللية داخل الحكومة وليس عن 

. الحكومة 
 1 :  االستقاللية فيما يمير        ويمكن تحديد معايي

نياء خدمات محافظ السمطة النقدية وطول فترة خدمتو   -  .تعيين وا   
. صياغة السياسة وتمثل أسموب السمطة التنفيذية والسمطة النقدية في توجييات السياسة النقدية  - 

.ومشاركة البنك المركزي في عممية إعداد الميزانية   
.أىداف السمطة النقدية واألىمية بالنسبة الستقرار األسعار بينيا   -   
الحدود الموضوعة عمى إقراض السمطة النقدية لمحكومة من حيث الحجم واالستحقاق وسعر    - 

.  الفائدة وشروط تقديم السمف والتوريق
         ومن أىم نماذج البنوك المركزية األكثر استقاللية تعتبر ألمانيا وسويسرا والواليات المتحدة 
ىي أكثر النماذج التي تكون فييا البنوك المركزية مستقمة وفقا لغالبية الدراسات التي أجريت في 
ىذا الموضوع ، كذلك تعتبر تجربة نيوزيمندا في منح االستقاللية لبنكيا المر كزي بمثابة نموذج 
حديث لمدول األخرى ، أيضا جاء التنظيم الخاص بنموذج آخر أكثر تقدما في تأكيد استقاللية 

 . البنوك المركزية 
        أما فيما يخص الدول النامية فإنيا قامت ببعض اإلصالحات ومن تشريعات  تحث عمى 

منح استقاللية أكبر لمبنوك المركزية إال أن درجة االستقاللية تختمف من بمد آلخر وىي أقل 
.  استقاللية مقارنة بالبمدان السابقة الذكر 

        وخالصة القول ، رغم أن الشواىد التطبيقية ليست حاسمة حتى اآلن إال أنو يمكن القول 
خضع لقوة اقتصاد البمد ومدى ثقة الحكومات في أفرادىا المسؤولين تأن استقاللية البنك المركزي 

 .عمى أجيزتيا وكذا مستوى الديمقراطية الذي تعرفو ىذه الدول 
                                                 

بن طالبي فريد ، السياسات النقدية والسياسات المالية وعوامل نجاحيا في ظل التغيرات الدولية ، حالة الجزائر ، رسالة ماجيستر غير -  1 
  .121 ، 120 ، ص ص  2002منشورة ، كمية العموم وعموم التسيير ، 
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:أدوات التقييم و الرقابة لمسياسة النقدية:  المطب الثاني   
لما كانت الرقابة المباشرة عمى االئتمان و أسعار الفائدة قد أسفرت عن عدم الفعالية وعدم الدقة  

في تخصيص الموارد ، فإن الكثير من البمدان النامية بدأت في السنوات األخيرة في إصالح 
نضميا المتعمقة بالرقابة النقدية من أجل تحقيق استخدام أكثر نشاطا لألدوات غير المباشرة أو 

القائمة عمى السوق لتحقيق أىداف االقتصاد الكمي ، وتستخدم األدوات النقدية القائمة عمى السوق 
لمتأثير عمى النقود واالئتمان وأسعار الفائدة بطريقة غير مباشرة من خالل إجراء تغيرات في أحوال 

.  السيولة المتعمقة بالبنوك التجارية وغيرىا من المؤسسات المالية
      ويتطمب إصالح أدوات السياسة النقدية بعض الوقت، وليس المتوقع تنفيذ جميع تدابير 

 التي تواجييا السمطات فاإلصالح في وقت واحد ،وىذا األمر يتوقف إلى حد كبير عمى الظرو
والترتيبات المؤسسية القائمة ، والكفاءة التي يمكن بيا إجراء التغييرات التنظيمية والتشريعية  
وبالتالي فالبد من إيجاد الصيغة المناسبة في ترتيب تدابير اإلصالح المالي والنقدي لكل بمد 

 . حسب الظروف 
      أيضا فإن التحول من التحكم المباشر إلى التحكم غير المباشر في السياسة النقدية يأتي 

مسايرا لالتجاه العام نحو االعتماد المتزايد عمى قوى السوق ، وعميو فالبد من إدخال أدوات جديدة 
تقوم عمى السوق لتمكين البنك المركزي من توقع حدوث تطورات االحتياطي وامتصاص أو توفير 

 1. السيولة المصرفية بناءا عمى مبادرة منو وبصورة مرنة
جراءات المزادات العمنية لمثل         وتتمثل ىذه اإلجراءات الجديدة في إدخال أذونات الخزانة، وا 
ىذه الصكوك باإلضافة إلى تغيير قواعد الحصول عمى تسييالت إعادة التمويل بالبنك المركزي 

لتسيير نظام المزادات العمنية وىذا من أجل تسييل عممية تحرير سعر الفائدة وتطوير أسواق رأس 
المال ، باإلضافة إلى ذلك البد من إنشاء نظام متحوط لمتنظيم واإلشراف بما في ذلك تصنيف 

ويجب إعادة رسكمة وىيكمية . وتدبير القروض ومتطمبات توفير رأس المال وحدود تركيز القروض 
المؤسسات المالية الضعيفة ، والعمل عمى تطوير أسواق رأس المال وتقوية المنافسة المصرفية 

وتحرير أسعار الفائدة بالتدريج ، بدءا  بأسعار االقتراض بين البنوك وخفض متطمبات االحتياطي 
. عمى قدر اإلمكان ، وخفض القيود المفروضة عمى أنشطة البنوك بما يسمح ليا القانون 

                                                 
، مارس 01، العدد 23المجمد )ألكسندر وليم تاينوتاس، أينوك تشارلز، إستخدام أدوات غير مباشرة في السياسة النقدية التمويل والتنمية،  - 1

 .15، 14ص  (1996
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     أما فيما يخص األدوات المباشرة فال يمكن إنكار قوتيا وفعاليتيا وفورية آثارىا في مواجية 
المشكالت االقتصادية ،إال أنو من الخطوات الضرورية لتحقيق اإلصالح المالي وفق استخدام بعض 

 . األدوات المباشرة من أجل منع حدوث تقمبات مفرطة في أسعار الفائدة أو توسع مفرط في االئتمان
    في بداية التحرير المالي واالحتفاظ ببعض األدوات األقل تعرضا لمخمل نسبيا لتأمين البنك المركزي 
من فقدان الرقابة النقدية ، أو باألحرى فالبد من االعتماد أساسا عمى األدوات غير المباشرة واستخدام 

 . األدوات المباشرة عند االقتضاء فقط 
األدوات المباشرة شيوعا ىي ضوابط أسعار الفائدة وسقوف االئتمان واإلقراض المباشر واألنواع و     

الرئيسية الثالث لألدوات غير المباشرة وىي عمميات السوق المفتوحة واشتراطات االحتياطي وتسييالت 
    .اإلقراض التي يوفرىا البنك المركزي 

    فاألدوات غير المباشرة أصبحت أكثر فعالية من األدوات المباشرة في البيئة االقتصادية الراىنة التي 
تزداد انفتاحا ،حيث أصبحت تعمل في المقام األول من خالل السوق عن طريق تصحيح الطمب 

 . عمي الكتمة النقديةوالعرض 
      وبما أن تطوير األدوات النقدية غير المباشرة عممية معقدة تتطمب وقتا طويال  إلتماميا واألخذ 

 (1)   :بعين االعتبار بعض الشروط المتمثمة في 
 .يجب عزل السياسة النقدية عن الضغوط التي تنشأ من حاجة الحكومة إلى تمويل العجز المالي  -

أي البد عمى الحكومات أن تعمل عمى وقف عممية التمويل بالعجز وأن تدفع الفوائد المستحقة عمييا وأن 
تعمل عمى تعزيز استقاللية البنك المركزي وعمى تحسين أداء الدين العام وتطوير أسواق المال بغية 
 .السماح لتمبية احتياجاتيا التمويمية من خالل السوق وليس عن طريق الضغط عمى البنك المركزي

العمل عمى تحسين أداء أسواق النقد واألسواق ما بين البنوك وتحقيق التكامل فيما بينيا من أجل   -
جعل استجابة أسواق النقد بسرعة إلجراءات البنك المركزي ،وبالتالي ضمان فعالية األدوات غير 

. المباشرة 
.  العمل عمى خمق بنوك قوية وتعزيز المنافسة  -
.  البد من تقوية اإلطار اإلشرافي والتنظيمي  -

                                                 
 .123بن طالبي فريد، المرجع السابق، ص   -1
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 تقوية القدرة التقنية لمبنك المركزي فيما يخص التنبؤ بالطمب والعرض الخاصين بالمعامالت  -
. واالحتياطات المصرفية وتقدير أثرىا عمى إجمالي االئتمان والنقد 

دخال األدوات غير المباشرة بطريقة عقالنية أي إبعاد  -  العمل عمى إلغاء األدوات المباشرة تدريجيا وا 
. اتخاذ التدابير المصاحبة 

بل        وفي األخير فان اإلصالحات المرتبطة بأدوات السياسة النقدية ال تستند إلى قواعد ثابتة وجامدة
 .تسن حسب الخصائص والظروف المتواجدة في البمدان 

 . (1) إصالح القطاع المصرفي: المطمب الثالث        
 القطاع المصرفي في العديد من الدول بشكل عام من أوجو الضعف والمشاكل التي حدت من يعانى  

قدرتو عمى القيام بدوره التنموي المنشود متأثرا بذلك من االختالالت العامة قي االقتصاد ، ومن المالحظ 
في ىذا الصدد ضعف الوساطة المالية والدور المحدود الذي يؤديو القطاع بشكل عام ، والجياز 

.  المصرفي بشكل خاص في حشد المدخرات وتوجيييا إلى األنشطة االستثمارية المنتجة 
       وارتبط الضعف في الوساطة المالية بصورة رئيسية بثالثة أمور ،أوليا معدالت الفائدة الحقيقية 

أما األمر الثاني . السالبة التي لم تمكن الجياز المصرفي من حشد المدخرات المحمية بالكفاءة الالزمة 
فيو تراكم الديون المتعثرة في المصارف التي أخذت في ضوء ذلك باإلحجام عن التوسع في أنشطتيا 

االقراضية وحصرىا في نطاق محدود وبدوره أدى ىذا األسموب إلى تركيز االئتمان في عدد محدود من 
العمالء وارتفاع المخاطر المرتبطة بو واألمر الثالث مرتبط إلى درجة كبيرة باألمرين السابقين حيث تكمن 

في عدم تمكن المصارف من تطوير قدراتيا الفنية وتوسع نطاق خدماتيا لمواكبة التغير في طبيعة 
. االحتياجات التمويمية في االقتصاد 

    ومن عوامل الضعف التي اتصف بيا القطاع المالي والمصرفي في الدول النامية تدني القاعدة 
الرأسمالية لممصارف ،وضعف المنافسة فيما بينيا في ضوء تركيز النشاط المصرفي حول عدد قميل منيا 
،باإلضافة إلى غياب سوق ما بين البنوك وأسواق مالية نشطة ،سواء إلصدار وتداول أدوات نقدية قصيرة 

األجل أو الطويمة األجل باإلضافة إلى غياب رقابة مصرفية فاعمة في المصرف المركزي وذلك بسبب 
ضعف اإلجراءات المنظمة ونقص المعايير واإلجراءات الرقابية ،وبالتالي غياب الركيزة األساسية لتطوير 

دارتيا  . السياسة النقدية وا 
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   ومن أجل إعادة الدور األساسي الذي يؤديو ىذا القطاع في تعزيز النمو االقتصادي في ظل التحول 
إلى اقتصاد السوق يستوجب عمى ىذه البمدان تنفيذ برنامج إصالح يمس ىذا القطاع ،ويتضمن إدخال 
عادة رسكمتو وتحرير  تعديالت عمى األطر القانونية التي تحكم أعماليا ،والعمل عمى فتح ىذا القطاع وا 

نشاطو وتقميص مساىمة الحكومة في رأس مال المصارف وتعزيز قواعدىا الرأسمالية وتشجيع الدمج فيما 
. بينيا 

 عمى مرحمتين ، حيث يتم في المرحمة  بشكل عاميتم تطبيق اإلصالحات المالية والمصرفيةحيث         
األولى وفق العمل بسياسات الكبح المالي بما في ذلك إزالة كافة الضوابط اإلدارية عمى أسعار الفائدة 

 .وىيكل األصول 
    باإلضافة إلى البدء بالتحول نحو أدوات التحكم النقدي التي تستند عمى عوامل وآلية السوق من أجل 
خمق بيئة مواتية لممرحمة الثانية من اإلصالحات التي تتعمق بييكل وعمميات القطاع المصرفي ،وكذلك 

. تشجيع مؤسسات الوساطة المالية غير المصرفية 
: وتتمثل ىذه المرحمة في األخذ بأربعة عناصر وىي :  المرحمة األولى /أوال       

العمل عمى تحرير أسعار الفائدة ويتم ذلك بصورة مالئمة مع سرعة خطوات اإلصالحات في القطاع ـــ  
المعني ومع التقدم في تحقيق االستقرار الكمي في االقتصاد وبصورة أساسية يبدأ العمل برفع أسعار 
الفائدة االسمية مما يؤدي إلى تحرير أسعار الفائدة عمى الودائع ،ومن ثم تحرير معدالت اإلقراض 
 .تدريجيا وذلك باستخدام معدالت استرشادية لمتأثير عمى تحديد أسعار الفائدة عمى األصول المالية 

ويتم بالتزامن مع تحرير أسعار الفائدة مع إزالة الضوابط المفروضة :  االبتعاد عن االئتمان الموجو  ـــ
زالة المعايير والمبادئ التي تحدد ىيكل المصارف  مثل ،عمى تخصيص االئتمان المقدم من البنوك ،وا 

نسبة القروض لمودائع ومتطمبات الحصول عمى تفويض مسبق لتخصيص االئتمان والشراء اإللزامي 
 .ألدوات الدين العام وكذلك االئتمان المخصص لبعض القطاعات ذات األولوية 

أي االبتعاد عن أسموب السقوف االئتمانية والقرارات :  التوجو نحو عوامل السوق في تمويل الخزانة ـــ 
اإلدارية لتخصيص االئتمان وتوجييو القطاعات المختارة إلى أساليب غير مباشرة في إدارة السيولة من 
خالل إصدار أذونات الخزينة التي يتم بيعيا بالمزاد العمني ،باإلضافة إلى العمل عمى تطوير عمميات 

. السوق المفتوحة وىذا من  أجل فتح آفاق ألسواق األوراق المالية 
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وتتمثل ىذه الخطوة في عممية تصحيح أسعار صرف :    ـ العمل عمى تحرير الصرف األجنبي 
العمالت المحمية المبالغ في قيمتيا، والعمل عمى إزالة القيود عمى معامالت حساب رأس المال تدريجيا 
عمى األخص بالنسبة لغير المقيمين الذين منحوا حق تحويل األرباح والعوائد عمى األسيم ، بينما يسمح 

.   لممقيمين فتح حسابات ودائع بالمعامالت األجنبية 
تتمثل في العمل عمى إجراء مراجعة شاممة لمتشريعات والقوانين المعمول :  المرحمة الثانية /ثانيا      

بيا بيدف تعديميا وتطويرىا لتتماشى ومرحمة االنفتاح والتحرير االقتصادي واالتجاه المتزايد نحو إعطاء 
القطاع الخاص دورا أكبر في النشاط االقتصادي وتستيدف ىذه التعديالت قوانين وقواعد عمل القطاع 
المصرفي وفتح مجال إلقامة بنوك خاصة ،وباإلضافة إلى العمل عمى منح االستقاللية لمبنوك العامة 

 .وتقميص ممكية الحكومة فييا 
     وعمى الرغم من التقدم الذي تحقق ،بالفعل في بعض البمدان التي تمر بمرحمة االنتقال إال أن ىناك 

العديد من الصعوبات اليامة ال تزال تعيق تطوير أنظمة نقدية ومالية سميمة ،ويأتي في مقدمة ىذه 
 .المشاكل غياب التنافسية وطبيعة ىيكل الممكية عمى وجو الخصوص 
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: خالصة الفصل 

لقد تناولنا في ىذا الفصل مفيوم السياسة النقدية كمجموعة إجراءات تستعمميا السمطات النقدية من أجل 
تحقيق أىداف معينة، فتطرقنا إلى األىداف النيائية لمسياسة النقدية والتي تواجو صعوبات كبرى في 

اتخاذىا وتحقيقيا وىذا الرتباطيا الوثيق مع أىداف السياسة االقتصادية األخرى، وتعرفنا عمى األىداف 
لبعض الدول، كالدول العربية والمتقدمة والتي تستخدم لبموغيا أىداف وسيطة وأولية  (النيائية)العامة 

.  كمؤشرات اقتصادية تؤثر عمييا

 وباعتبار السياسة النقدية جزء من السياسة االقتصادية العامة، فإنيا تممك تحت تصرفيا عدة 
 البنك المركزي في مراقبة عرض النقود والتأثير عمى سيولة  السمطة المخولة ليا و ىيستخدمياتآليات 

البنوك التجارية، وقد تعددت ىذه األدوات واختمفت بحسب نوعية تدخل السمطة النقدية، فمنيا ما يسمى 
باألدوات غير المباشرة المتمثمة في عمميات السوق المفتوحة واالحتياطي اإلجباري وكذا سعر الخصم 

. حيث تعرضنا إلى عمل كل آلية ومدى فعميتيا

تأطير القروض وانتقاؤىا، وضع حد :  إضافة إلى ىذا رأينا األدوات المباشرة والتي تمثمت في 
أقصى لسعر الفائدة، حيث رأينا تأثير ىذه األدوات عمى سيولة البنوك التجارية في فترات التضخم 

كما تطرقنا . والكساد وكيفية عمميا في توجيو القروض الممنوحة إلى القطاعات االقتصادية المرغوب فييا
إلى إمكانية استعمال السمطة النقدية لوسائل أخرى تستحدثيا لتساعدىا عمى وضع سياستــيا              

. (اإلقناع األدبي، اإليداع المسبق لالستيراد، الرقابة عمى شروط البيع  )
 وقمنا بدراسة مقارنة بين األدوات المباشرة وغير المباشرة في إطار االختيار بينيما، وتوصمنا إلى 

أن التحول من استخدام األدوات المباشرة إلى األدوات غير المباشرة خاصة في الدول المتخمفة يتطمب 
. عدة شروط وأىميا ضرورة اإلصالح الشامل ومعالجة االختالالت الكبرى التي تعرفيا ىذه الدول
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 : تمهيد 

 التي تسعى  الحكومة  ةإف االستقرار االقتصادي يعتبر مف أىـ األىداؼ الرئيسي    
إلى تحقيقيا، وذلؾ ال يتأتى إال إذا كاف النشاط االقتصادي يدار ضمف بيئة اقتصادية 

سميمة تتمثؿ في وجود نوع مف االستقرار النقدي و االقتصادي، إذ أف أي مجتمع يسعى 
جراءات وقائية تتعمؽ  جاىدا لمحفاظ عمى استقرار اقتصاده مف خالؿ انتياجو سياسات وا 

وبيدؼ معرفة اإلجراءات المتبعة مف . أساسا بكيفية التحكـ في الطمب والعرض الكمييف
طرؼ البنؾ المركزي لتحقيؽ تمؾ األىداؼ فقد تـ إدراج مبحثيف يتعمؽ األوؿ بمفيـو 

االستقرار االقتصادي  في الفكر الحديث، و يبحث الثاني في مختمؼ النظريات 
 .االقتصادية 
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 . مدلول االستقرار االقتصادي في الفكر الحديث: المبحث األول 

 لقد تغير مفيـو االستقرار االقتصادي عبر الزمف و أصبح ىناؾ العديد مف 
التعريفات حسب الجانب الذي تمسو عممية االستقرار  وكذلؾ تعددت اآلراء و تباينت حوؿ 

  يعتبر في نفس الوقتمدلوؿ االستقرار إال أنيا تجمع جميعا عمى أف االستقرار االقتصادي
. غاية وسيمة لموصوؿ إلى  غايات و أىداؼ أساسية 

 . مفهوم االستقرار االقتصادي و تطوره التاريخي : المطلب األول 

 يعد مفيـو االستقرار مف أىـ المفاىيـ العالمية في القرف العشريف وقد برز ىذا 
 .المفيـو بداية في عمـو السياسة في منتصؼ القرف العشريف

: مفهوم االستقرار االقتصادي /  أوال

لقد تعددت التعاريؼ المتعمقة باالستقرار االقتصادي، إذ أف ىناؾ مف يربطو 
 األسعار وىناؾ مف يربطو بانخفاض معدالت التضخـ ووجود نسبة ميمة مف اليد رباستقرا

ومف بيف أىـ التعاريؼ التي . العاممة، وىناؾ مف يربطو باستقرار قيمة العممة الوطنية
 :أعطيت لالستقرار االقتصادي ما يمي

يعنى االستقرار االقتصادي التغيرات التي تحدث في المجتمع بأبعاده المختمفة مف 
اقتصادية وسياسية واجتماعية وفكرية وتنظيمية مف اجؿ توفير الحياة الكريمة لجميع أفراد 

 (.1)المجتمع

تحقيؽ التوازف عند مستوى اليد العاممة الكاممة غير المصحوب : " ويعرؼ بأنو- 
 (.2)بارتفاع المستوى العاـ لألسعار

 : أنه يعنى  أو

                                                           
  1 10: ، ص2007مدحت القريشي ، التنمية اإلقتصادية ، الطبعة األولي ، دار وائل للنشر، األردن،  - 

.   272، ص 1996محمود يونس، عبد النعيـ مبارؾ، اقتصاديات النقود والصيرفة والتجارة الدولية، الدار الجامعية،  -  2  
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   تحقيؽ التشغيؿ الكامؿ لمموارد االقتصادية المتاحة، وتفادي التغيرات الكبيرة في 
، أي أف وطنيالمستوى العاـ لألسعار مع االحتفاظ بمعدؿ نمو حقيقي مناسب في الناتج اؿ

مفيـو االستقرار االقتصادي يتضمف ىدفيف أساسيف تسعى السياسة المالية مع غيرىا مف 
. السياسات لتحقيقيما

. الحفاظ عمى مستوى التشغيؿ الكامؿ لمموارد االقتصادية المتاحة- 1

.  تحقيؽ درجة مناسبة مف االستقرار في المستوى العاـ لألسعار- 2

نما   والتشغيؿ الكامؿ كما ىو معمـو ال يعني بالضرورة الوصوؿ بمعدؿ البطالة إلى الصفر وا 
يتطمب األمر اختفاء نسبي لظاىرة البطالة، وتييئة الفرص الوظيفية المنتجة لكؿ األفراد المؤىميف 
والذيف يبحثوف عف فرص العمؿ عند معدالت األجور السائدة، أما استقرار المستوى العاـ لألسعار 

فيعني عدـ وجود اتجاه ممحوظ أو حاد لتحركات قصيرة األجؿ في المستوى العاـ لألسعار، أما 
والتي تعكس تغيرات في التفضيالت الشخصية  )حدوث تغيرات نسبية في أسعار السمع الفردية 

.  فال تتعارض مع استقرار المستوى العاـ لألسعار (لألفراد

      (.1)ويالحظ مف التعاريؼ السابقة أف 

. مفيـو شامؿ حيث ال يركز عمى الجانب االقتصادي فقطاالستقرار مفيـو - 

: تعنى تغيرات ىيكمية في أبعاد المجتمع المختمفة و ىي االستقرار أف - 

مف حيث التغيرات في العالقات النسبية بيف القطاعات اإلنتاجية : األبعاد االقتصادية/ 1        
 .والقطاعات الخدمية ومساىمتيا في الناتج الوطني

 مف حيث التغيرات الالزمة في العالقات والتقاليد :األبعاد االجتماعية / 2       
االجتماعية التي تتمشى مع ظروؼ المراحؿ المختمفة التي تنشأ عف انتقاؿ المجتمع مف 

. مرحمة معينة مف التطور إلى مرحمة أخرى
                                                           

  12:  ، ص 1999عبد القادر محمد عبد القادر ، اتجاهات الحديثة في التنمية ، جامعة االسكندرية ،  - 1
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وىذه تتطمب أيضا تحقيؽ مرونة كافية وفعالة في : األبعاد السياسية/ 3         
المؤسسات السياسية تتمشى مع متطمبات مراحؿ التنمية بحيث توفر االستقرار السياسي 

. المنشود

وىذا يعد مطمبا ضروريا إلحداث التنمية حيث : األبعاد التنظيمية واإلدارية/ 4         
أصبح الجياز الحكومي في معظـ دوؿ العالـ يقع عمى عاتقو عبء التنمية ويتولى 

. قيادتيا

  :االستقرار التطور التاريخى لمفهوم /  ثانيا

 مف أىـ المفاىيـ العالمية في القرف العشريف وقد برز ىذا المفيـو االستقرار    يعد مفيـو 
بداية في العمـو السياسية منذ الستينات في القرف الماضي، حيث ظير كحقؿ منفرد ييتـ 

 السياسي بأنو االستقراربتطوير الدوؿ غير األوروبية تجاه الديمقراطية حيث تـ تعريؼ 
عممية تغيير اجتماعي متعدد الجوانب غايتو الوصوؿ إلى مستوى الدوؿ الصناعية، وذلؾ 
مف حيث إيجاد نظـ تعددية عمى شاكمة النظـ األوروبية تحقؽ النمو االقتصادي والمشاركة 

. اإلنتاجية والمنافسة السياسية وترسخ مفاىيـ الوطنية والسيادة والوالء لمدولة القومية

ثـ انتقؿ مفيـو االستقرار إلى حقؿ عمـ االقتصاد في منتصؼ القرف العشريف حيث 
استخدـ لمداللة عمى عممية إحداث مجموعة مف التغيرات الجذرية في مجتمع معيف بيدؼ 
زيادة قدرة المجتمع عمى االستجابة لمحاجات األساسية والحاجات المتزايدة ألفراده بالصورة 
التي تكفؿ زيادة درجات إشباع تمؾ الحاجات عف طريؽ الترشيد المستمر الستغالؿ الموارد 

(.  1)االقتصادية المتاحة وحسف توزيع عائد ىذا االستغالؿ 

 االستقرار       ثـ تطور المفيـو ليشمؿ جانب آخر ىو الجانب االجتماعي فأصبحت 
– الفرد )االجتماعي والتي تيدؼ إلى تطوير التفاعالت المجتمعية بيف أطراؼ المجتمع 

 (المنظمات األىمية – المؤسسات االجتماعية المختمفة – الجماعة 
                                                           

  1  51-50: مدحت القريشى ، مرجع سابق ، ص ص - 
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: مؤشرات االستقرار اإلقتصادي: المطمب الثاني

يمكف تبياف أىـ المؤشرات المستخدمة في شتي أنحاء العالـ التي بدأت بالناتج القومي 
اإلجمالي ثـ أصبح الناتج الوطني لمفرد ثـ تغير الي مؤشرات الرفاىية االجتماعية ثـ 
تطور أخيرا إلي مؤشرات التنمية البشرية المستدامة وىكذا تغيرت المؤشرات مع مرور 

. الزمف ونستعرض في أدناه نبذة مختصرة عف تطور ىذه المؤشرات

 :(GNP ) الناتج الوطني اإلجمالي -1

 إنما يعني زيادة مضطردة في الناتج االستقرار االقتصاديفي البداية اعتبر بأف 
إف ىذا المؤشر يجب أف يستبعد التغيرات . الوطني اإلجمالي خالؿ فترة زمنية طويمة
و يؤخذ عمى ىذا المقياس . ( باألسعار الثابتةGNPالحاصمة في األسعار أي أف يكوف الػػ 

أنو ال يأخذ نمو السكاف بنظر االعتبار، كما أنو ال يظير التكمفة التي يتحمميا المجتمع 
مف جراء التموث أو التحضر أو التصنيع، و ال يعكس توزيع الدخؿ بيف فئات السكاف، 

(. 1)إضافة إلى صعوبات مفاىيمية في قياس الدخؿ

 (:GNP Per Capita)الناتج الوطني لمفرد  -2

أصبح مؤشر االستقرار االقتصادي ىو حصوؿ زيادة في ناتج الفرد لفترة زمنية 
الوطني أكبر مف معدؿ  طويمة، و ىنا يتعيف أف يكوف معدؿ نمو الناتج  اإلجمالي

.  زيادة السكاف لكي تتحقؽ زيادة في الناتج الوطني لمفرد

 (:Basic Needs)الحاجات األساسية  -3

بعد االنتقادات التي وجيت إلى مؤشر الدخؿ لمفرد و بسبب خيبة األمؿ مع 
مقاربات النمو و توزيع الدخؿ اتجو المفكروف إلى استخداـ مؤشر إشباع الحاجات 

 و قد 1976فقد تـ تبني ىذا المؤشر في المؤتمر العالمي لمتشغيؿ في عاـ . األساسية
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، أي قبؿ سنتيف مف 1974تبنت اليند ىذا المفيـو ألوؿ مرة في خطتيا الخمسينية في 
و يؤكد ىذا المفيـو عمى . لو (ILO)تبني ىذا المفيـو مف قبؿ منظمة العمؿ الدولية 

أي الحاجات )ضرورة توفير الغذاء و الماء و الكساء و السكف و الخدمات الصحية 
.  (األساسية لمسكاف

 (:Social Indicators)مؤشرات اجتماعية  -4

  تـ تبني ىذا المؤشر ليعكس الخدمات الصحية و مستوى التغذية و التعميـ و المياه  
الصالحة لمشرب و السكف و التي تمثؿ مؤشرات اجتماعية عف حياة األفراد و مستوى الرفاىية 

لكف المشكمة التي يواجييا ىذا المؤشر تكمف في تركيب الرقـ القياسي لمرفاىية و مكوناتو . ليـ
و قد تبمور مقياساف في ىذا المضمار األوؿ . و األوزاف لكؿ مف ىذه المؤشرات االجتماعية

و كذلؾ  (Morris)و التي اعتمدىا  (Physical Quality of Life Indexمقياس نوعية الحياة 
( HDI)أو ما يعرؼ اختصارا ب  (Human Development Index)مقياس التنمية البشرية 

و فيما يأتي شرح مختصر لكؿ مف ىذيف . و الذي طوره برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي
: المؤشريف

 (:P.Q.L.I)مؤشر نوعية الحياة  . أ

لتطوير  (D.Morris)و مف المحاوالت المعروفة في ىذا المجاؿ ىي محاولة 
و يتكوف ىذا  (PQLI)مؤشر جديد لالستقرار و ىو مؤشر نوعية الحياة المادية 

المؤشر مف ثالثة مكونات ىي وفيات األطفاؿ، و توقع الحياة عند السنة األولى 
و يقيس ىذا المؤشر مقدار اإلنجاز .  سنة15لمطفؿ، و القراءة و الكتابة عند العمر 

المتحقؽ إلشباع الحاجات األساسية و رفع مستوى الرفاىية لمسكاف، و يؤخذ متوسط 
و يقيس ىذا . % 33المكونات الثالث، و كؿ واحد منيا يحمؿ وزنا متساويا يبمغ 

المؤشر انجاز البمد في مجاؿ االستقرار مف واحد إلى مئة، حيث يمثؿ الواحد المستوى 
و بخصوص توقع  الحياة فإف الحد األعمى و . األدنى و تمثؿ المائة المستوى األعمى
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 سنة و الحد األدنى المساوي إلى واحد 77المساوي إلى مئة قد أعطى إلى عمر 
 سنة و ضمف ىذه الحدود فإف توقع الحياة في كؿ بمد يتـ ترتيبو 28أعطي إلى عمر 
. مف واحد إلى مئة

 (:HDI)مؤشر التنمية البشرية  . ب

 Human( HDR)و ذلؾ مف خالؿ تقاريره السنوية المعروفة بتقارير التنمية البشرية 
Development Reports . و تمثؿ الجزء المركزي في ىذه التقارير، و الذي بدأ في عاـ

السابؽ  (PQLI)و كما ىو الحاؿ مع مقياس . ، في بمورة الرقـ القياسي لمتنمية البشرية1990
يحاوؿ أف يرتب جميع البمدياف عمى مقياس يبدأ بالصفر، و ىي  (HDI)ذكره فإف مقياس 

( 1). المرتبة األدنى، و ينتيي بواحد، و ىي المرتبة األعمى، في مقياس التنمية البشرية

 :عوامل تحقيق االستقرار االقتصادي:المطمب الثالث 

       إف تحقيؽ االستقرار االقتصادي يرتبط أساسا بتحقؽ بمجموعة مف العوامؿ، 
 :و التي مف أىمػػيا ما يمي

 حيث أف االستقرار االقتصادي، يرتبط غالبا :استقرار المستوى العام لألسعار /أوال
، حدوث (التضخـ)باستقرار األسعار، حيث يترتب عمى عدـ االستقرار في األسعار 

اختالؿ في توزيع الدخوؿ وآثار أخرى تؤثر بالسالب عمى النمو والتجارة الخارجية 
 . (2)واالستيالؾ والعمالة وغيرىا، وبالتالي فاف ارتفاع األسعار يخؿ باالستقرار االقتصادي 

ويعتبر ىدؼ تحقيؽ االستقرار ىو اليدؼ األكثر أىمية بالنسبة لمسياسة النقدية 
وخاصة في البمداف المتخمفة لما تعانيو مف تضخـ بصورة أكثر حدة مف الدوؿ 

 .المتقدمة
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إال أنو البد مف اإلشارة إلى أف ىناؾ ارتفاعات في األسعار تكوف مف الناحية 
االقتصادية، إذ تساعد عمى توسع وزيادة النشاط االقتصادي، وخاصة في الدوؿ ذات 
النظاـ االقتصادي الحر، ألف انخفاض أو جمود األسعار يؤدي إلى حالة مف الركود 

 .االقتصادي

ويمكف حصر أىـ اآلثار التي تتركيا تغيرات األسعار إذا ما ارتفعت عمى المستوى 
 :(1)االقتصادي واالجتماعي فيما يمي 

حيث أف ارتفاع األسعار يؤدي إلى : األثر عمى إعادة توزيع الدخؿ الوطني- 
 .انخفاض األجر الحقيقي ألصحاب الدخوؿ الثابتة

إف ارتفاع األسعار يؤدي إلى ضعؼ القدرة الشرائية لمنقود  :األثر عمى الديف- 
 .والمستفيد ىنا ىو المديف عمى حساب الدائف

إف ارتفاع األسعار يؤدي إلى انخفاض الطمب عمى : األثر عمى ميزاف المدفوعات- 
المنتجات الوطنية وبالتالي انخفاض حجـ الصادرات وزيادة حجـ الواردات مما ينعكس 

 .بصورة عجز في ميزاف المدفوعات

إذ أف أصحاب عوائد حقوؽ التممؾ مف : األثر عمى إعادة توزيع الثروة- 
المستثمريف في العقارات والسندات وغيرىا، سيكونوف في وضع أفضؿ مما يحققونو مف 
أرباح وعوائد كبيرة نتيجة الرتفاع األسعار، ومف ثـ ارتفاع قيـ ممتمكاتيـ مما يزيد مف 

 .دخوليـ

مف ىذه اآلثار وغيرىا يمكف مالحظة أىمية االستقرار النسبي وليس المطمؽ في 
قيمة النقود، وكيدؼ ينبغي أف تسعى إلى تحقيقو السياسة االقتصادية والسياسية النقدية في 

                                                           
، أطروحة دكتوراه دولة غير منشورة، كمية العمـو االقتصادية السياسة المالية و دورىا في تحقيؽ التوازف االقتصادي، سي مسعودادرو    (1)
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معظـ البمداف وعمى اختالؼ درجة تطور نظاميا االقتصادي واختالؼ طبيعتو 
 .االجتماعية

 ويسمى أيضا التشغيؿ الكامؿ، وفي بعض الكتابات األخرى :التوظف الكامل/ ثانيا
يطمؽ عميو العمالة الكاممة، واالىـ أف ىذا اليدؼ يعني زيادة اليد العاممة وتحقيؽ أقصى 

ما يمكف مف توظيؼ، والعمؿ عند أدنى مستوى ممكف مف البطالة، وىذا يعني رفع مستوى 
اليد العاممة مف اجؿ زيادة اإلنتاج وتعظيـ النمو االقتصادي، الف ارتفاع معدؿ البطالة فيو 
خسارة اقتصادية ألنيا تنطوي عمى طاقة عاطمة، ناىيؾ عف اآلثار االجتماعية والسياسة 

 . والنفسية لمبطالة

واصطالح التوظؼ الكامؿ يعني ببساطة أف كؿ شخص قادر وراغب ويبحث عف 
ال فاف التوظؼ يكوف غير كامؿ وينتج عف األخير حالة مف  عمؿ يجب أف يمحؽ بعمؿ، وا 

 .البطالة

ويمكف التعبير عف التوظيؼ الكامؿ أيضا مف خالؿ مفيـو التشغيؿ الكامؿ لمطاقات 
اإلنتاجية، بمعنى أال تظؿ بعض الموارد معطمة، األمر الذي يؤدي إلى القصور عف 
تحقيؽ الناتج الممكف أو المحتمؿ في ظؿ الموارد واإلمكانيات المتاحة وينتج عف ذلؾ 

 .(1)بطالة بالمعنى الواسع لممفيـو 

إف االستقرار االقتصادي يتحقؽ أيضا مف خالؿ : تحقيق النمو االقتصادي/ ثالثا
تحقيؽ النمو االقتصادي الذي يرتبط برفع معدؿ االستثمار، ولما كاف كؿ استثمار البد أف 

 ـيقابمو ادخار، فإف رفع معدؿ االستثمار يقتضي بالضرورة رفع معدؿ االدخار الالز
إذا المشكمة ىي مشكمة تمويؿ االستثمار بمعنى آخر تمويؿ . لمواجية متطمبات االستثمار

والحقيقة ىي أف القضية . التنمية االقتصادية، والتمويؿ قد يكوف محميا كما قد يكوف أجنبيا
األساسية لتحقيؽ التنمية ليست بالضرورة المستوى الذي يرتفع إليو معدؿ االدخار 
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نما الميـ ىو وجود اإلمكانية الالزمة لدفع ىذا المعدؿ نحو الزيادة واالرتفاع  واالستثمار وا 
بصفة مستمرة، وىذا االرتفاع المستمر في معدؿ االستثمار ال يتوقؼ عمى المستوى الذي 

يرتفع  إليو معدؿ االستثمار، ألف ارتفاع معدؿ االستثمار دوف توافر مقومات التنمية 
األخرى قد ال يدفع االقتصاد الوطني نحو التقدـ، ليذا فإف االرتفاع المستمر في معدؿ 

االستثمار يتوقؼ عمى نمط وكيفية استخداـ ىذا الحجـ مف االستثمار،ليذا تعمؿ السياسة 
النقدية عمى تعبئة وتنمية أكبر قدر ممكف مف الموارد ووضعيا في خدمة عممية التنمية 

االقتصادية مع توفير الشروط المالئمة والمناسبة وتقديـ التسييالت المطموبة لقياـ 
 .  وتوجيييا نحو القطاعات التي تخدـ االقتصاد الوطنيتاالستثمارا

 الخارجية ت الخارجي عف التوازف في المعامالف يعبر التواز:التوازن الخارجي/ رابعا
لالقتصاد الوطني، حيث يكوف مجموع التزامات االقتصاد الوطني تتعادؿ وتتوازف تقريبا 

، ويبدو ذلؾ بتوازف ميزاف المدفوعات إذ يعكس وضع ميزاف يمع حقوقو تجاه العالـ الخارج
المدفوعات موقؼ االقتصاد الوطني تجاه باقي االقتصاديات، ويؤدي اختاللو الذي يعبر 

في الغالب عف حالة عجز إلى زيادة مديونية البالد والى تدىور قيمة عممتيا، وبالتالي فاف 
 .توازف ميزاف المدفوعات يسمح باستقرار قيمة العممة الوطنية وتنمية المبادالت االقتصادية

ويتبمور ىدؼ التوازف الخارجي والتأثير االيجابي عمى ميزاف المدفوعات في ضرورة 
والعائد منيا، وتحقيؽ ىيكؿ معيف مف الواردات وتخفيض تكمفتيا وتحقيؽ  تعظيـ الصادرات

 .( 1)وتخفيض أعبائيا  ىيكؿ معيف لمقروض الخارجية
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 .إجراءات تحقيق االستقرار االقتصادي : المطمب الرابع

 : إف إجراءات تحقيؽ االستقرار االقتصادي تتـ وفؽ جانبيف ىما

 :  من جانب إدارة السياسة النقدية/أوال

   يرى بعض االقتصادييف انو مف اجؿ تحقيؽ االستقرار االقتصادي، يجب إدارة 
 سياسة نقدية تدور حوؿ أمريف اثنيف احدىما يتعمؽ باالدخار واآلخر يتعمؽ باالستثمار

 :(1)وييدؼ األوؿ إلى 

 . ما يمكف توفيره مف ادخارات في االقتصاد جمع وتعبئة- 

 .محاولة رفع معدؿ االدخار كنسبة إلى الناتج المحمي اإلجمالي- 

 :  أما الثاني فانو يسعى إلى

 .زيادة نسبة االستثمار إلى الناتج المحمي اإلجمالي- 

توجيو ىذه االستثمارات نحو القطاعات التي تخدـ النمو االقتصادي أكثر مف - 
 .غيرىا

 مع السياسات ؽمع اإلشارة إلى أف ىذه األىداؼ ال يمكف أف تتحقؽ إال بالتواؼ
األخرى لمدولة كالسياسة المالية والسياسة الضريبية أو إحداىما، أو عمى األقؿ أف ال يكوف 

 .فيما بينيما تعارض

وبصفة عامة يمكف إدراج اإلجراءات التي يمكف أف تتخذىا الدولة مف اجؿ 
 :المحافظة عمى االستقرار االقتصادي  في النقاط اآلتية

التحكـ في عرض النقد ليتناسب مع حجـ الناتج الحقيقي وذلؾ لمحفاظ عمى - 
 .استقرار األسعار وتجنب التضخـ
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المحافظة عمى سعر صرؼ العممة وقابمية تحويميا، إضافة إلى تعزيز احتياطي - 
 .البالد مف العممة األجنبية

 ةالموازنة قدر اإلمكاف بيف متطمبات ربحية االستثمار في القطاعات اإلنتاجي- 
 .المختمفة مف خالؿ إضفاء المرونة عمى أسعار الفائدة المدفوعة والمقبوضة

تخفيض العجز عمى ميزاف المدفوعات مف خالؿ التأثير عمى العمؿ المصرفي - 
 .بتوجييو باتجاه دعـ قطاع التصدير السمعي والخدمي عمى حساب قطاع االستيراد

تطوير العمؿ المصرفي وتوجييو والرقابة عميو مف اجؿ كفاءة الكتمة النقدية بشكؿ - 
 .عاـ والقاعدة النقدية بشكؿ خاص

تطوير كؿ مف األسواؽ األولية والثانوية لمواجية التطورات االقتصادية والمساعدة - 
 .في فاعمية السياسة النقدية

 : من جانب اقتراحات صندوق النقد الدولي/ ثانيا

      في إطار اإلصالحات المقترحة عمى الدوؿ التي تعاني عدة اختالالت 
ىيكمية، فانو يستمـز عمييا تطبيؽ اإلجراءات اآلتية والمتعمقة بإدارة الطمب الكمي 

 .وزيادة العرض الكمي، في محاولة منيا لتحقيؽ االستقرار االقتصادي

تفسر نظرية صندوؽ النقد الدولي العجز في ميزاف : إدارة الطمب الكمي/ 1
 في الطمب الكمي مقابؿ العرض الكمي، واف عدـ الكفاءة في إدارة ةالمدفوعات بالزياد

الطمب ىي التي أدت إلى ارتفاع مستويات األسعار، وازدياد عجز الموازنة العامة واتجاه 
الموارد االقتصادية الستخدامات غير منتجة، واثر كؿ ذلؾ عمى حوافز اإلنتاج، وبالتالي 

 . اضعؼ مف القدرة اإلنتاجية وزاد مف حجـ االقتراض الخارجي
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ووفقا لسياسات الطمب الكمي تتخذ مجموعة مف اإلجراءات تيدؼ إلى القضاء عمى 
التضخـ وتقميؿ عجز الموازنة العامة لمدولة وكذا معالجة ميزاف المدفوعات، واىـ ىذه 

 :اإلجراءات ما يمي

زيادة الضرائب عمى السمع والخدمات ورفع أسعار الفائدة الدائنة والمدينة لمحد مف - 
 .عجز الموازنة

 .زيادة أسعار الطاقة والخدمات الحكومية ومنتجات القطاع العاـ- 

الحد مف االئتماف المصرفي الممنوح لمقطاع العاـ والحكومة ووضع حدود قصوى - 
 . لو ال يمكف تجاوزىا

 العرض الكمي إلى زيادة اإلنتاج المحمي تتيدؼ سياسا: زيادة العرض الكمي/ 2
خاصة مف السمع المتاحة لمتصدير وذلؾ عبر تحسيف ظروؼ اإلنتاج وتوجييو في األجؿ 

 (:1) ما يميتالطويؿ نحو النمو االقتصادي، واىـ اإلجراءات المتضمنة في ىذه السياسا

التركيز عمى المشروعات سريعة العائد وتقميؿ االعتماد عمى المشروعات - 
 .الصناعية التي تتطمب فترات إنشاء طويمة األجؿ، وتحتاج إلى إنفاؽ استثماري كبير

تغيير سياسات التسعير وتعديؿ نظـ األسعار لتحدد وفقا لقوانيف العرض والطمب - 
ويرجى مف ذلؾ زيادة االدخار المحمي، وترشيد استخداـ القروض والمحافظة عمى إيرادات 

 .النقد األجنبي

لغاء القيود عمى المعامالت الخارجية، وىذه -  تخفيض سعر العممة الوطنية، وا 
زالة الرقابة عمى النقد األجنبي وعدـ التدخؿ في  اإلجراءات تعني تحرير سعر الصرؼ، وا 

 .تحديد قيمة العممة الوطنية وتركيا تحدد وفقا آلليات العرض والطمب

 

                                                           

.32.حمزة محمود الزبيدي، مرجع سابؽ ، صــ  1
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 :(1 )اإلصالح االقتصاديمنهج صندوق النقد الدولي في / ثالثا

سعر   تحريراالقتصادي بغيةيستند منيج صندوؽ النقد الدولي في اإلصالح        
: الفائدة في الدوؿ النامية عمى ثالثة فرضيات ضمنية وىي

  كؿ اختالؿ خارجي مصدره وجود فائض في الطمب الكمي عف العرض الكمي أف-
. نتيجة زيادة كمية وسائؿ الدفع بسرعة أكبر مف زيادة كمية السمع والخدمات الحقيقية

عادة االسمييتطمب تخفيضا في الطمب  إف كؿ إصالح الختالؿ ما-  ، وا 
. تخصيص عناصر اإلنتاج بطريقة تؤدي إلى زيادة العرض الكمي

إف سياسات اإلصالح االقتصادي ليست انكماشية، فيدفيا يتمثؿ في التوصؿ إلى - 
.   توازف خارجي عند التشغيؿ الكامؿ عف طريؽ تغيير نظاـ األسعار وتخصيص الموارد

ضوء ىذه الفرضيات، فإف برامج اإلصالح االقتصادي التي يدعميا صندوؽ النقد  وعمى
:  في الدوؿ النامية ترمي إلى تحقيؽ مجموعة مف األىداؼ المترابطة وىيالدولي لتنفيذىا

. بموغ وضع سميـ لميزاف المدفوعات، يمكف مف أداء االلتزامات الخارجية بشكؿ مرتب- 

يد مع الحفاظ عمى مستوى مناسب مف اؿ تحقيؽ معدؿ نمو اقتصادي مرتفع ومستمر،- 
. العاممة

احتواء التضخـ أو تخفيضو إلى أف يعادؿ أو يقارب المعػدؿ العالمي لمتضخـ إلى -
. جانب تحقيؽ استقرار سعر الصرؼ

. محاولة تحقيؽ العدالة في مجاالت، توزيع الدخؿ، التعميـ، الصحة، التغذية- 

: ويرى الصندوؽ أف السبيؿ لبموغ تمؾ األىداؼ ىو

 المتاحة في األجؿ القصير مف خالؿ ما د، والموارالمالئمة بيف الطمب الداخمي- 
. يعرؼ ببرنامج التثبيت االقتصادي

                                                           
 .    137- 135: بمعزوز بف عمي، مرجع سابؽ، ص ص    -1
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 األجؿ المتوسطتمييد الطريؽ لنمو قابؿ لالستمرار في ظؿ استقرار األسعار في  -
 .اعتمادا عمى ما يسمى ببرنامج التكييؼ االقتصادي

إف برامػج اإلصالح التي يدعميا الصنػدوؽ تنطػوي عمى  :سياسات اإلصـالح/ 1
إدماج سياسات التثبيت قصيرة األجؿ، التي تيػدؼ لتصحيح االختالالت الداخمية 

أما سياسات التكييؼ الييكمي فيي . والخارجية مف خالؿ التحكـ في مستوى الطمب الكمي
أطوؿ أجال ترمي إلى تحفيز جانب العرض في االقتصاد، وفيما يمي عرض لكال النوعيف 

: مف السياسات
ومعدؿ  ىي السياسات التي تؤثر عمى كؿ مف مستوى :سياسات التثبيت -1-1

نمو الطمب الداخمي اإلجمالي، بحيث تؤدي إلى تحقيؽ التوازف الداخمي، وىذا التوازف 
ويتألؼ برنامج . الداخمي يعد مف وجية نظر الصندوؽ شرطا لحدوث التوازف الخارجي

. السياسة النقدية والسياسة المالية: التثبيت مف عنصريف أساسييف ىما

 سياسة نقدية إتباعيوصي صندوؽ النقد الدولي بضرورة  :السياسة النقدية- 1-2
انكماشية ترمي إلى التحكـ في المعروض النقدي، بغرض الحد مف التضخـ، وتصحيح 

 أدوات السياسة النقدية إتباع ذلؾ ينصح الصندوؽ ؽالمدفوعات، ولتحقيوضع ميزاف 
: التالية

ىذه األداة لف تمكف البنؾ المركزي مف : وضع سقوؼ عمى االئتماف المحمي -
التوسع في منح االئتماف لمحكومة، أو البنوؾ التجارية، وىذا بدوره سوؼ يقيد عرض النقود 

ومػف .  الطمب عمى الوارداتيالحكومي، وبالتاؿ اإلنفاؽتمقائيا، ومف ثـ ينخفض مستوى 
ناحية أخرى فإذا أدى انخفاض عرض النقود إلى ارتفاع أسعار الفائدة المحمية، فقد يمكف 

اجتذاب المزيد مف تدفقات رأس الماؿ األجنبي، وكال األمريف سوؼ يؤدي إلى تحسيف 
. وضع ميزاف المدفوعات

يمعب سعر الفائدة دورا ىاما في تحقيؽ التوازف الداخمي و : رفع أسعار الفائدة -
ويرى . التوازف الخارجي وضماف التخصيص الكؼء لمموارد المالية في االقتصاد الوطني
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الصندوؽ أف تقييد أسعار الفائدة عند المستويات المنخفضة ال يعكس الندرة النسبية 
لعنصر رأس الماؿ وال معدالت التضخـ ومف ثـ فإف أسعار الفائدة االسمية تنطوي عمى 

: أسعار فائدة حقيقية سالبة وىو ما يؤدي إلى

.اإلسراؼ في االستثمارات ذات الكثافة الرأسمالية العالية-   

. إضعاؼ الحافز عمى االدخار، وبالتالي تدىور حجـ المدخرات- 

 .ىروب رؤوس األمواؿ لمخارج خاصة في ظؿ المغاالة في أسعار الصرؼ- 

: ليذا فإف الصندوؽ يطالب برفع سعر الفائدة حيث أف ذلؾ يضمف

تحويؿ الموارد المالية مف االستيالؾ إلى االدخار، وتغير شكؿ ونمط توزيع االدخار في - 
السمع المعمرة والعقارات والمعادف النفيسة واألصوؿ المالية األجنبية، لصالح األصوؿ 

 .المالية المحمية لدى الجياز المصرفي، وىو ما يسمح بتمويؿ حجـ أكبر مف االستثمارات
 يؤدي إلى –بفعؿ سعر الفائدة المرتفع  – فاالتجاه لالدخار عمى حساب االستيػالؾ

انخفاض في سرعة دوراف النقود، ومف ثـ يقؿ معػدؿ التضخـ ويػزداد الػدخؿ الحقيقي وىو 
. ما يساعد عمى زيادة معدالت االدخار واالستثمار

آخذا في االعتبار سياسة تخفيض قيمة العممة - تساعد أسعار الفائدة المحمية الموجبة  -
ومف  عمى تقميؿ ىروب رؤوس األمواؿ إلى الخارج واالحتفاظ بالمدخرات محميا، –الوطنية 

ناحية أخرى تشجع عمى جذب رؤوس األمواؿ األجنبية وزيادة تحويالت العماؿ المياجريف 
إلى الداخؿ، فيزداد عرض األرصدة المتاحة لإلقراض مف جية، وينخفض عجز ميزاف 

 .المدفوعات مف جية أخرى
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 لتحقيق اإلستقرار االقتصادي في السياسة النقدية  عرض لدور :الثانيالمبحث 
 . االقتصاديةالنظريات 

ساد االعتقاد لدى غالبية االقتصاديين قبل األزمة االقتصادية الكبرى أن السياسة النقدية ىي أىم     
السياسات التي تتبعيا الدولة في المجال االقتصادي، وتحظى باىتمام جيد من السمطة االقتصادية 
 .والنقدية، وتتمتع بأىمية كبيرة ومستوى عال من الفعالية والكفاءة في تحقيق االستقرار االقتصادي

: السياسة النقدية والتحميل الكالسيكي : المطمب األول 

 يقوم التحميل الكالسيكي، عمى كون النمو االقتصادي يتم بصفة تمقائية دون تدخل 
الدولة في العممية االقتصادية، ويقوم بتقسيم االقتصاد إلى قطاعين حقيقي ونقدي يتم توازنيما 

:  (1)الواحد بمعزل عن األخر انطالقاً  من الفرضيات التالية 

. النقود عبارة عن متغير حيادي، ال يؤثر عمى ما يحدث في القطاع الحقيقي -
 التوازن يتحقق دائماً  عند مستوى االستخدام التام لعوامل اإلنتاج -
 .إنما تحدد مستوى األسعار تغير من التوازن في االقتصاد و النقود ال -

فالسياسة النقدية في التحميل الكالسيكي يمكن استنباطيا من النظرية الكمية لمنقود 
 : والتي تستند إلى مجموعة من االفتراضات 

فزيادة كمية النقود  (قوتيا الشرائية )كمية النقود تعتبر العامل الفعال في تحديد قيمتيا  -
 .تؤدي إلى انخفاض قوتيا الشرائية

 .ثبات كل من سرعة تداول النقود والحجم الحقيقي لممبادالت -
وال يمكن لمستوى األسعار أن يتغير . تؤثر تغيرات كمية النقود عمى مستوى األسعار -

.  تمقائيا ويؤثر عمى كمية النقود
  نظرية كمية النقود / أوال 

بمثابة خالصة لمفكر والتحميل  (نظرية كمية النقود ) تعد النظرية النقدية الكالسيكية 
الكالسيكي لمظواىر النقدية والعينية في االقتصاد، ويمكن إرجاع ظيورىا إلى ما أبداه 

                                                 
.94.، ص1989دار البعث، الجزائر،. مروان عطون، النظرٌات النقدٌة-  1
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، من أن الزيادة في كمية النقود (1596 – 1530)" جان بودان " االقتصادي الفرنسي 
المتداولة المتمثمة في الذىب والفضة في ذلك الوقت سيؤدي إلى انخفاض قيمتيا، ثم اخذ بيذا 

دافيد " التفسير من بعده عدد من االقتصاديين الغربيين في مقدمتيم االقتصادي اإلنجميزي
دافيد " ، الذي جاء بفكرة سرعة التـداول ألول مرة و " كانتيون"ورجل األعمال األيرلندي  " ىيوم

الذي توصل إلى أن قيمة النقود تتناسب عكسيـاً  مع كميتيا، باعتبار أن أي زيادة " ريكاردو 
 .(1)في كمية النقود سيترتب عمييا زيادة مماثمة في األسعار

في شكل " فيشر" ولقد صيغت ىذه النظرية رياضيا عمى يد االقتصادي األمريكي 
من " كامبردج " معادلة عرفت باسم معادلة التبادل، ثم تمتيا صياغات محدثة تبنتيا مدرسة 

. قبل ألفرد مارشال وبيجو 

: معادلة التبادل - 1

، تؤكد وجود عالقة تناسبية 1911سنة " فيشر "  إن معدلة التبادل التي صاغيا 
وطردية بين كمية النقود المعروضة و المستوى العام لألسعار، بحيث يكون مجموع قيم 

ويمكن توضيح ىذه المعادلة رياضياً   .عمميات المبادلة مساوية لممبالغ التي دفعت في تسويتيا
  MV   =   PT(...............1)        : (2)كما يمي

: حيث 
 M :  (تحددىا السمطات النقدية )كمية النقود المتداولة، وىي عامل خارجي. 

 V :  عدد المرات التي يتم فييا انتقال وحدة النقد من يد إلى  )سرعة دوران وحدة النقد
 .(أخرى خالل زمن معين

 P : مستوى العام لألسعار . 
 T :  حجم المبادالت وىي دالة في مستوى الدخل، وطالما يفترض الكالسيك أن الدخل

. ثابت عند مستوى االستخدام الكامل فإن حجم المبادالت ثابت في األمد القصير

                                                 

.104.، ص1993دار زىران لمنشر،عمان،. أحمد زىير شامية، النقود والمصارف-  1  
Besson, Monnaie et finance. OPU, Alger, 1993, p. 102. Jean-Louis -

2
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 :إلى معادلة أخرى، تحدد مستوى العام لألسعار (1)       ويمكن تحويل المعادلة 
(2...............)P =  MV / T 

وتصف ىذه المعادلة العالقة التناسبية المباشرة بين مستوى العام لألسعار وكمية 
، وىذا يعني أن التغير في كمية النقود إما بالزيادة أو النقصان سوف يؤدي إلى تغير (1)النقد

، وسرعة (T)طردي وبنفس النسبة في مستوى األسعار، مع ثبات كل من كمية المبـادالت 
، وعميو فالمستوى العام لألسعار دالة طردية في حجم النقد المعروض ويمكن (V)دوران النقد 

 : التعبير عن نظرية كمية النقود بيانياً  كما في الشكل التالي 

 .العالقة بين كمية النقود والمستوى العام لألسعار:  (3)رقم  الشكل
 
 
 
 

 

 .82 . ص،2000، الدار الجامعية لمنشر،بيروت ،ضياء مجيد الموسوي، اقتصاديات النقود والبنوك : المصدر

ترتب عمييا زيادة في المستوى العام لألسعار من  M2 إلى M1 فزيادة كمية النقود من
P1 إلى P2 ,  وانخفاض كمية النقود منM1    إلىM3  ترتب عمييا انخفاض مماثل في

.   P3  إلى  P1 من   المستوى العام لألسعار 

  .دج لألرصدة النقدية الحاضرةي صيغة كامبر -2

   تختمف صيغة كامبردج في صورتيا النيوكالسيكية عن صيغة فيشر في صورتيا 
الكالسيكية، في أن األولى تركز عمى أىمية النقود كمستودع القيمة بدالً  من تركزىا عمى 

النقود كوسيمة مبادلة، إذ أن تحميل اقتصاديو مدرسة كامبردج من أمثال ألفرد مارشال وبيجو 
يتركز عمى العوامل التي تحدد طمب األفراد عمى النقود لالحتفاظ بيا عمى شكل أرصدة نقديـة 

                                                 
1
 - Ammour Benhalima, Monnaie et régulation monétaire. Op.cit, p.34 
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لتمويل النفقات االستيالكية الجارية أو الحصول عمى (أي أرصدة نقديـة سائمـة  )عاطمـة 
، وىذا ما يطمق عميو مارشال بالتفضيل النقدي، ويمكن التعبير عمى ىذه الصيغة (أصول مالية

 M d    =  KPY (...............3)         : (1)في شكل دالة لمطمب عمى النقد كالتالي 

:  حيث 
   K :  مقموب سرعة تداول النقد وىي نسبة من الدخل النقدي التي يرغب األفراد

( V/1)االحتفاظ بيا عمى شكل أرصدة نقدية سائمة 
 M d  : الطمب عمى النقد

    Y :  الدخل الحقيقي
    P :   متوسط األسعار

 P = MV/ Y(...............4:   )كما يمي  (3) ويمكن كتابة المعادلة 

صدة النقدية انو كمما زادت نسبة احتفاظ األفراد والمؤسسات باألر (3)وتشير المعادلة 
السائمة كمما انخفض اإلنفاق وبالتالي انخفاض األسعار والعكس صحيح، وعميو فمعادلة 

كامبردج تعطي أىمية كبيرة لمتغيرات الحاصمة في األرصدة النقدية من حيث كونيا المحدد 
. الرئيسي لمتغيرات في األسعار

ذا ما كان الطمب عمى النقد  متغيراً  داخمياً  في النمـوذج الكالسيكي وتمثمو   Md وا 
، فإن عرضو يعتبر متغير خارجياً  تحدده السمطات النقدية، وذلك بشكل مستقل (3)المعادلـة 

عن المتغيرات االقتصادية  

      M 0  = M s: حيث 

 :  M d  بالطمب عميو  M sوالتوازن النقدي يتم عندما يتساوى عرض النقد

M 0 = KPeY      M d    =>    =M s  

. يعبر عن مستوى األسعار العام التوازني (Pe)حيث  

                                                 
1
، 1994محمد الشرٌف إلمان، محاضرات فً التحلٌل االقتصادي الكلً، نظرٌات ونماذج التوازن والالتوازن ،منشورات برنً، الجزائر، -  

 .132. ص
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 :     ويمكن تمثيل ذلك بيانياً  كما يمي 

 توازن سوق النقد في التحميل الكالسيكي : (4)الشكل رقم
 
 
 
 

 
 

 محاضرات في التحميل االقتصادي الكمي،نظريات ونماذج التوازن والالتوازن، محمد الشريف إلمان، : المصدر
 . 133.، ص الطبعة األولي

 . التوازن الكمي والسياسة النقدية في التحميل الكالسيكي /ثانيا

:   التوازن الكمي الكالسيكي -1

 :  (1)يستند النموذج الكالسيكي إلى افتراضات أساسية ىي  

تسودىا المنافسة الكاممة حيث تسعى إلى  (أسواق السمع والعمل  )أن كل األسواق  -
. تعظيم أرباحيا الكمية

، فكل فرد يقوم "كل عرض يخمق الطمب عميو " قانون ساي لألسواق مضمونو أن  -
بإنتاج سمعة يعرضيا ليتمكن من شراء سمع اآلخرين، فالعرض إذ يمثل القوة الشرائية 
لطمب سمع اآلخرين، وطالما كل عرض يخمق طمبو فيذا يعني حدوث التوازن عند 

 .مستوى التوظف الكامل

                                                 
1
. 349.أحمد أبو الفتوح، مرجع سابق، ص-  

 

MS = M0 Md = KPY 

Md = MS 

Md , MS 

PYe 

PY 
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التوازن الكمي يتعمق بالسوق الحقيقي والسوق النقدي حيث أن التوازن في سوق السمع  -
يتعمق باألسعار النسبية، بينما يتوقف التوازن في سوق النقود عمى المستوى العام 

 .لألسعار

ويحدث التوازن الكمي في النموذج الكالسيكي بالتوازن اآلني لمقطاعين، القطاع 
 .(سوق النقد )والقطاع النقدي  (سوق السمع والخدمات وسوق العمل)الحقيقي 

     : سوق العمل 1-1

، عند e(w/p)ومعدل األجر الحقيقي  (Ne) يتحدد في سوق العمل كل من مستوى االستخدام 
 حيث أن ،)(1)، جزء(5)الشكل(التقاء منحنى عرض العمل مع منحنى الطمب عميو كمـا ىو مبين في

، ودالة عرض العمل  ƒ(w/p) Nd=ىي دالة عكسية في األجر الحقيقي  (Nd)دالة الطمب عمى العمل 
. ƒ(w/p)  Ns=ىي دالة طردية في األجر الحقيقي 

، حيث أن (Ye) في سوق العمل يتحدد مقدار االنتاج (Ne) وبتحديد مستوى االستخدام 
اإلنتاج ىو دالة طردية لمعمل المستخدم في األجل القصير وىذا باعتبار أن العمل ىو 

.   (1)العنصر المتغير الوحيد في عناصر اإلنتاج في التحميل الكالسيكي 

:   سوق السمع والخدمات -1-2

وبالتالي فالطمب ,  حسب قانون ساي كل إنتاج معروض في السوق يجب عميو الطمب
 Y = C + S:             يعتمد عمى حجم الدخل حيث  (Ye)عمى اإلنتاج 
: حيث 

( Y)  الدخل .
( C) االستيالك .
( S) االدخار .

 بما أن االدخار عند الكالسيك ىو سموك اقتصادي رشيد، وشكل من أشكال اإلنفاق 
أن االستثمار  ، وS=ƒ(i)ويمول تمقائياً  اإلنفاق االستثماري، وىو دالة طردية لسعر الفائدة 

                                                 
.95 ،، ص1992دٌىاْ اٌّطثىعاخ اٌجاِعٍح، اٌجضائش، - . اٌتحًٍٍ االلتصادي اٌىًٍ- ضٍاء ِجٍذ اٌّىعىي، إٌظشٌح االلتصادٌح- 

1
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     ـإن ، فI=ƒ(i)ضرورة البد منيا لتحقيق النمو االقتصادي، وىو دالة عكسية لسعر الفائدة 
 (I=S ) وبيذا يتحقق التوازن في سوق السمع والخدمات ويتحدد سعر الفائدة(ie) حيث عندىا ،

( 5)شكل )يتساوى االدخار مع االستثمار ويتحدد توزيع الدخل بين االدخار واالستيالك 
((. 5)جزء

:  سوق النقود - 1-3

( Pe)، وبمعرفة السعر (4)في ىذا السوق يتم تحديد سعر اإلنتاج حسب المعادلة 
طالما حدد األجر الحقيقي في  (We)التوازني يصـبح باإلمكان معرفة معدل األجر النقدي 

 :ويمكن تمثيل التوازن الكمي بيانيا في الشكل التالي  ((.3)، جزء (5)شكل )سوق العمل، 

 .التوازن الكمي وأثر السياسة النقدية التوسعية في النموذج الكالسيكي : (5)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محاضرات في التحميل االقتصادي الكمي، نظريات ونماذج التوازن والالتوازن محمد الشريف، إلمان : المصدر
 .138. ، صالطبعة األولي،

w 

w1 

we 

Y 

Ye 

تحدٌد نسبة االدخار   : (6)جزء

i 

ie 

N 

w/p 

Pe P1 

s 

Y 

Pe = M0/KY 

N 

45
0 

S Pe P1 

P1 = M1/KY 

Ye 

s 

s Ne 

Ne 

S 

S = I S , I 

تحدٌد األجر النقدي   : (4)جزءسوق العمل   : (1)جزءسوق السلع والخدمات   : (5)جزء

سوق النقد   : (3)جزءتحدٌد اإلنتاج الكلً   : (2)جزء
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   فعاٌٍح اٌغٍاعح إٌمذٌح وتحمٍك االعتمشاس االلتصادي                                  :  اٌفصً اٌثأً 
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:  أثر السياسة النقدية في النموذج الكالسيكي  /2

 جزء (5) شكل(M1 عمى M0، وانتقل من  (M∆) إذا افترضنا أن عرض النقود قد زاد بمقدار 
 الكامل فان المتغيرات الوحيدة التي تتغير إثر  التشغيل، ومع ثبات حجم اإلنتاج الكمي عند مستوى((3)

حيث  (النقدي )تغير كمية النقود ىي المتغيرات االسمية، المستوى العام لألسعار ،ومعدل األجر االسمي 
 M  وتكون ىذه الزيادة بنفس نسبة الزيادة التي حدتث في P1 إلى Peيرتفع المستوى العام لألسعار من 

أما بالنسبـة لمعدل األجر االسمي فيكون تغيـره بنفس النسبـة التي يتغيـر بيا المستوى العام لألسعار،طالما 
( 5)شكل  )  W1 إلى  Weأن األجر الحقيقي لم يتغير ألنو يساوي اإلنتاجية الحدية لمعمل، وبيذا يرتفع

((. 4)جزء 

تؤثر عمى مستوى اإلنتاج والتوظيف والدخل وسعر  وخالصة القول أن النقود والسياسة النقدية ال
الفائدة، فالتغيير في الكتمة النقدية يسمح فقط بتحقيق االستقرار النقدي دون التأثير عمى الجانب الحقيقي 

. لمنشاط االقتصادي

وعميو فالسياسة النقدية في النظرية الكالسيكية ليست فعالة وليس ليا مجال إيجابي 
يذكر في ظل افتراضاتيا المتمثمة خاصة في التوظيف الكامل وحيادية النقود وثبات سرعة 
دورانيا، ومن ىنا كان البد من تعديل ىذه االفتراضات وجعميا أكثر واقعية، بعد أن أثبتت 

عدم قدرة المدرسة الكالسيكية عمى تحميل  ( 1933 – 1929 )أزمة الكساد العالمي الكبيـر 
وعجز النظرية الكمية لمنقود في توجيو  (معالجة االختالالت  )الواقع االقتصادي الجديد 

السياسة النقدية لمعالجة األزمة االقتصادية، وىنا ظير مفكر اقتصادي آخر سمحت أعمالو 
 " جون مينارد كينز" ببناء نظرية معاصرة حديثة ىو 

 .السياسة النقدية والتحميل الكينزي : مطمب الثانيال

 لعدة سنوات وعجز التحميل الكالسيكي عن إيجاد 1929     إن استمرار األزمة االقتصادية 
الحمول المناسبة لمخروج من ىذه األزمة، نتج عنو زيادة االىتمام بدراسة سموك النقود وأثرىا 
" عمى مجمل النشاط االقتصادي، وأدى ىذا إلى ظيور أفكار جديدة لالقتصادي اإلنجميزي 
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النظرية العامة لالستخدام والفائدة " في كتابو  (1946 – 1883 ) (1)" جون مينارد كينز 
، كما قام كينز بتقديم الحمول ألزمة الكساد العالمي وأحدث بذلك ثورة 1936سنة " والنقود 

. عمى التحميل الكالسيكي

( : 2)ويعتمد تحميل كينز عمى المبادئ والفرضيات التالية 

 .الطمب ىو الذي يخمق العرض -
 .التحميل يكون في األجل القصير وبالتالي يؤخذ بعين االعتبار تغيرات سعر الفائدة -
يرفض كينز فكرة حيادية النقود ويعتبره نشيطاً  ويؤثر عمى الحركة االقتصادية وبالتالي  -

فالتحميل االقتصادي ال يمكن أن يتم عمى أساس التفرقة بين القطاعين النقدي 
 .والحقيقي

يؤمن كينز بإمكانية حدوث بطالة واستمرارىا لفترة طويمة، ويؤمن بضرورة تدخل الدولة  -
 .لمعالجة االختالالت التي تحدث في االقتصاد وذلك باتباع السياسة المالية

المنافسة ليست كاممة الن الطالبين والعارضين ال يصمون إلى السوق بنفس اإلمكانيات  -
 . وفي نفس الظروف

 . الطمب الكمي الفعال عند كينز/أوال

يرى كينز بأن العامل األساسي الذي يحدد حجم اإلنتاج وحجم التشغيل ومن ثم حجم  
الطمب عمى :  ىو مقدار الطمب الكمي الفعال الذي يتكون من عنصرين ىما وطنيالدخل ال

 .(3)االستيالك، والطمب عمى االستثمار

 ىو مجموع ما ينفقو كافة أفراد المجتمع من النقود عمى شراء السمع : االستهالك -1
والخدمات االستيالكية لتأمين حاجياتيم خالل فترة زمنية معينة، وعمى الرغم من أن 
االستيالك يتوقف عمى عوامل كثيرة منيا الدخل الوطني، معدالت الفائدة، مستوى 

                                                 
.20 -17.، ص ص2002داس اٌشضا ٌٍٕشش، عىسٌا، . عاِش ٌطفً، إٌظشٌاخ االلتصادٌح- 

1
  

239..، ص1999، األسدْ، 1األوادٌٍّح ٌٍٕشش، ط. عثذ إٌّعُ اٌغٍذ عًٍ، التصادٌاخ إٌمىد واٌّصاسف- 
2
  

.272.، ص1999، عّاْ، 1داس صهشاْ، ط.  ٔاظُ ِحّذ ٔىسي اٌشّشي، إٌمىد واٌّصاسف وإٌظشٌح إٌمذٌح- 
3
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ب وغيرىا، إال أن الدخل الوطني يعتبر المحدد الرئيسي لالستيالك ئاألسعار،معدالت الضرا
 C = a + bY :ويزيد بنسبة أقل كمما زاد الدخل وتأخذ دالة االستيالك الصيغة التالية  

:  حيث 
  C :االستيالك .
  a : وىذا يمثل قيمة االستيالك عندما يكون الدخل  (الذاتي  )االستيالك التمقائي

. مساوياً  لمصفر
  b : الميل الحدي لالستيالك ويمثل قيمة التغير في االستيالك الناجم عن تغير الدخل

(. b = ∆c / ∆y )الوطني بوحدة نقدية واحدة 
 y :ويمكن تمثيل دالة االستيالك بيانياً  كالتالي       .الدخل الوطني: 

 منحنى االستهالك : (6)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 

  محاضرات في التحميل االقتصادي الكمي، نظريات ونماذج التوازن والالتوازن، محمد الشريف إلمان،: المصدر 
 .167. مرجع سابق، ص

 ىو تيار من اإلنفاق الجديد عمى السمع الرأسمالية الثابتة مثل المصانع :االستثمار - 2
واآلالت وكذلك اإلضافات لممخزون مثل المواد األولية أو السمع الوسطية أو النيائية خالل فترة 

 .سعر الفائدة والكفاية الحدية لرأس المال: ، ويتحدد االستثمار بعاممين ىما (1) زمنية معينة

                                                 
.115.، ص2000دار المسٌرة للنشر والتوزٌع، األردن،. مصطفى سلمان وآخرون، مبادئ االقتصاد الكلً-  1

  

C = Y - S 

C , S 

- a 

a 
S 

Y 
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وتجدر اإلشارة إلى أن عدد المرات التي يتضاعف فييا الزيادة في االستثمار بناء عمى رد فعل 
  1: والذي يساوي " المضاعف " االستيالك مما يؤدي في النياية إلى زيادة الدخل القومي تدعى 

 تعبر الكفاية الحدية لرأس المال حسب كينز عن معدل :  الكفاية الحدية لرأس المال -2-1
سعر الخصم الذي يجعل القيمة الحالية لمغالة السنوية المتوقعة من االستثمار في أصل من 

. األصول مساوية لتكمفة إحالل ىذا األصل

ويبين كينز أن اتخاذ قرار االستثمار يعتمد عمى الموازنة بين سعر الفائدة في السوق 
النقدية أو المالية والكفاية الحدية لرأس المـال، حيث يفضل االستثمار عندما تكون الكفاية لرأس 

، وتتوقف الكفاية الحدية لرأس (1)المال أكبر من سعر الفائدة، ويحجم عنو في الحالة العكسية
المال عمى التوقعات المتعمقة باإلمكانيات المستقبمية وباتجاىات النفقات واألسعار المستقبمية 

. وظروف التقدم الفني واالختراع

طبقاً  لمفيوم كينز فإن سعر الفائدة ىو األداة التي تستخدميا السمطات :  سعر الفائدة -2-2
النقدية لمتأثير عمى تفضيل السيولة، فكمما كانت الرغبة في السيولة أو التفضيل النقدي لألفراد 

قوياً  كمما كانت الفائدة التي يجب أن تدفع كي تغري األفراد عمى التنازل عن النقود التي 
يحتفظون بيا كبيرة والعكس إذا انخفض تفضيل األفراد لالحتفاظ بالنقود، وقد حذر كينز من 

ارتفاع سعر الفائدة بمقدار كبير مما يؤدي إلى تخفيض االستثمار، وبوجو آخر يمكن القول أن 
كينز اعتقد أن انخفاض سعر الفائدة يؤدي إلى تشجيع االستثمار، حيث انخفاض معدل الفائدة 

يؤدي إلى ارتفاع عائد االستثمار مما يترتب عميو ارتفاع حجم االستثمار والعكس صحيح 
      I = ƒ(i) :ويمكن تمثيل ذلك بالعالقة التالية 

: وتأخذ ىذه العالقة الشكل التالي     

 
 

 

                                                 

1 .175.عمر صخري، مرجع سابق، ص- 
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فً إٌظشٌاخ االلتصادٌح                                                                       

 

63 

 

منحنى االستثمار  : (7)الشكل رقم 
      

 
 
 

                 
Source : Eugene A- Diulio, Macroéconomie . Tradition par George Loudiére, McGrow hill , Paris, 

1993, p.61. 

 :    " IS"  توازن سوق السمع والخدمات واشتقاق منحنى -3

ىو تساوي االدخار مع  (أو سوق اإلنتاج  ) إن شرط التوازن في السوق السمعي 
 ،وىذا ما جاء بو أحد أنصار المدرسة الكينزية الجديدة ىانس عام I(i)=S(y): االستثمارأي 

 " IS"  لتوضيح العالقة المتبادلة بين الدخل وسعر الفائدة وذلك من خالل منحنى 1949
،وىو يمثل جميع التوليفات من مستويات الدخل ومعدالت الفائدة والتي يتحقق عندىا التساوي 

 : ، ويمكن الحصول عميو بيانياً  كما يمي (1)بين االدخار واالستثمار
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
.223،  ِشجع عاتك، ص، ٔظشٌاخ ؤّارج اٌتىاصْ واٌالتىاصْي،ِحّذ اٌششٌف إٌّاْ، ِحاضشاخ فً اٌتحًٍٍ االلتصادي اٌىً- 

1
  

I 

i 

I(i) 
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 " IS" اشتقاق منحنى   : (8)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Eugene A- Diulio, Macroéconomie . Tradition par George Loudiére, McGrow hill , Paris, 
1993, p.61. 

 . عرض النقود والطمب عميها في التحميل الكينزي / ثانيا

 يقصد بيا كمية النقد المتداولة في االقتصاد وىي تمثل وسائل الدفع : عرض النقود -1
المتاحة في المجتمع االقتصادي وتمقى قبوالً  عاماً  من كافة أفراده ،وتتكون من النقد القانوني 

والنقد الكتابي أو  (األوراق النقدية والقطع الجزئية  ) أو االئتماني الذي يصدره البنك المركزي
. (1)نقد الودائع الذي تصدره البنوك التجارية 

 ويعتبر عرض النقود حسب التحميل الكينزي متغيراً  خارجياً  مستقالً  يتم تحديده من 
: وشكمو كالتالي  M0 = Ms  طرف السمطات النقدية، صيغتو 

                                                 
 .231ص،ِشجع عاتك، -  ٔظشٌاخ ؤّارج اٌتىاصْ واٌالتىاصْ- ِحّذ اٌششٌف إٌّاْ، ِحاضشاخ فً اٌتحًٍٍ االلتصادي اٌىًٍ- 

1
  

S 

S2 

S1 

Y1 Y2 

Y1 Y2 

i 

i1 

i2 

i1 

i2 

Y I I2 I1 

i 

I 

S 

45
0 

 ِٕحٕى االدخاس : (3)جضء  تاٌتغاويI وSتحذٌذ  : (2)جضء

  االعتثّاس ِٕحٕى : (1)جضء ISِٕحٕى  : (4)جضء
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عرض النقود في التحميل الكينزي  : (9)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 

 .211. ، ص، بيروت1اقتصاديات النقود و البنوك ،طعمر صخري،  : المصدر

لقد تتممذ كينز عمى يد أستاذه ألفرد مارشال، وعمى ىذا يعتبر من  : الطمب عمى النقود -2
غير المدىش أن تعتمد نظرية كينز لمطمب عمى النقود عمى صيغة كامبردج لألرصدة النقدية 

لنقود في النظرية الكينزية  عمى الجاىزة إال أنو قام بتطويرىا لتشمل متغيرات أخرى، فالطمب
المعامالت واالحتياط : ىو الرغبة في السيولة وتفضيميا ويطمب ألغراض ثالثة ىي 

. والمضاربة

يتمثل في احتفاظ األفراد بجزء من نقودىم في شكل سائل أو   : دافع المعامالت -2-1
أصول مرتفعة السيولة لمواجية الحاجيات اليومية وبالنسبة لممشروعات لمواجية نفقات اإلنتاج 
الجارية كشراء المواد األولية وتسديد األجور، وتنشأ الحاجة إلى االحتفاظ بالنقود عمى شكل 
أرصدة نقدية سائمة عن سبب وجود فترة فاصمة بين استالم الدخل وعمميات إنفاقو، والطمب 

 MT = LT(y)  :عمى النقود بدافع المعامالت دالة طردية في الدخل صيغتيا

يعني أن النقود تطمب لغرض مواجية الطوارئ كالمرض والبطالة  : دافع االحتياط -2-2
بالنسبة لألفراد ولمواجية التغيرات في برامج المشتريات بالنسبة لممشروعات، وىذا الطمب ىو 

 Mp = Lp(y):  أيضاً دالة طردية في الدخل أي

 وعميو يكون الطمب عمى النقود بدافع المعامالت واالحتياط والذي يشكل الجزء األكبر 
 M1 = L1(y) :من مجموع الطمب عمى األرصدة النقدية دالة متزايدة في الدخل صيغتيا 

 (وٍّح إٌمذ)

MS = M0 

M 

i 

 (ععش اٌفائذج)
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. وىي تمثل الطمب عمى النقود بدافع المعامالت واالحتياط  Mp + MT = M1 :  : حيث 

واعتبر كينز أن الطمب عمى النقد بدافع المعامالت واالحتياط كالىما لممعامالت 
أي أن ىذا الطمب عديم المرونة بالنسبة لتغيرات , العاجمة واآلجمة وال يتعمقان بأسعار الفائدة

 :أسعار الفائدة حسب الشكل التالي 

 .الطمب عمى النقود بدافع المعامالت واالحتياط : (10)الشكل رقم 
 
 
 
 

الدار الجامعٌة .  مصطفى رشدي شٌحة ، االقتصاد النقدي والمصرفًمصطفى رشيدي شيحة ، : المصدر

. 297.، ص1981للطباعة والنشر ،بٌروت،

ىذا الطمب أغفمتو النظرية الكالسيكية العتبارىا أن المستيمك يتميز  :دافع المضاربة - 2-3 
بالرشادة االقتصادية وال يعقل أن يجمد جزء من نقوده دون أن يستفيد من أسعار الفائدة، بينما 

كينز يعتبر أول من تطرق إلى ىذا الدافع باعتبار النقود مخزناً  لمقيمة بحيث يجمد النقد 
ويكتنز ويعطل عن االستثمار واإلنفاق عمى أمل تحقيق أرباح كبيرة عن طريق االستفادة من 

 . التغيرات المتوقعة في أسعار األوراق المالية

 فالمضاربة تعني عممية شراء وبيع األوراق من أسيم وسندات في أسواق المال بغية 
 (1)الحصول عمى أرباح وتعتمد ىذه األخيرة عمى قدرة المضاربة عمى التنبؤ بأحوال البورصة 

 ويحتفظ ،فمو توقع المضارب ارتفاع في سعر الفائدة في المستقبل فإنو يؤجل شراءه لمسندات
بنقوده سائمة أي يزيد تفضيمو النقدي، وعندما تتحقق توقعاتو أي تنخفض أسعار السندات 

                                                 
  .251،   ِشجع عاتك، ص، اٌتحًٍٍ االلتصادي اٌىًٍ،ضٍاء ِجٍذ اٌّىعىي، إٌظشٌح االلتصادٌح- 

1
  

M1 = L1(Y) 

M1 

i 
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يستطيع أن يشتري سندات بأسعار منخفضة ويحقق ربحاً  عندما يبيعيا بأسعار مرتفعة عند 
. ، فأسعار السندات تتغير في اتجاه معاكس لتغير أسعار الفائدة(1)انخفاض سعر الفائدة 

   وبالتالي ىناك عالقة عكسية بين الطمب عمى النقود بغرض المضاربة وسعر الفائدة 
 MS =  M2 = L2 (i):  وتأخذ دالة ىذا الطمب الصيغة التالية ( (11)شكل رقم  )

 منحنى تفضيل السيولة : (11)الشكل رقم 
 

 

 

 

الدار الجامعٌة للطباعة .  مصطفى رشدي شٌحة ، االقتصاد النقدي والمصرفًمصطفى رشيدي شيحة ، : المصدر

. 300.، ص1981والنشر ،بٌروت،

  أنو عند الحد االقصى لسعر الفائدة  (11)يتضح لنا من الشكلi1السندات في    أسعار تصل
باإلرتفاع مرة أخرى  السوق إلى أدنى حد ليا، وسيتوقع المضاربون أن تبدأ أسعار السندات 

لكي يحققـوا أرباحاً  بمجرد حدوث إنخفاض في سعر الفائدة، لذلك فإنيـم يقومون بشراء السنـدات 
كبيرة عند بيعيا في حال ارتفاع أسعارىا، وبذلك لن يحتفظ االفراد بكميات كبيرة من النقود وعندما 

،فإن األعوان االقتصاديين يستثمرون كل أمواليم في صورة سندات i1 يرتفع سعر الفائدة أكثر من
 .  (io)فيكون المنحنى غير مرن، معبراً  عنو بخط عمودي منطبق عمى المحور الرأسي 

  وحسب تحميل كينز فإن تفضيل األفراد لالحتفاظ بثرواتيم بشكل نقدي سوف يزداد كمما
 أي كمما ارتفعت أسعار السندات في السوق، وعمى i2إلى  i1 انخفض سعر الفائدة من

ىذا االساس فإن الطمب عمى النقود لغرض المضاربة يبدأ من الصفر حين يكون سعر 

                                                 
.206 ،صثحً تادسط لشٌصح، ِشجع عاتك، ص-   

1
  

i1 

i2 

i3 

0 

M1 M2 M3 

M 

(ععش اٌفائذج)  i 

 اٌطٍة عٍى إٌمىد ٌٍّضاستح



   فعاٌٍح اٌغٍاعح إٌمذٌح وتحمٍك االعتمشاس االلتصادي                                  :  اٌفصً اٌثأً 
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 ثم يزداد تدريجياً  كمما انخفض سعر الفائدة وارتفعت i1الفائدة قد وصل إلى أقصاه 
 .األسعار الجارية لمسندات

  يزداد تفضيل السيولة كمما اقترب سعر الفائدة من الحد االدنى لو أيi1 عند ىذا الحد يصبح ، 
 iالطمب عمى النقود لغرض المضاربة ال نيائي المرونة، وال تتناقص الدالة بعد ىذا الحد من 

ويرجع الفضل لكينز الذي أشار إلى وضع مصيدة السيولة في وقت الكساد حيث وصل المعدل 
 .(الثالثينات  ) في تمك الفترة % 2االدنى لمفائدة بحوالي  

 عن طريق زيادة وطنيفمو أرادت السمطات النقدية اتباع سياسة نقدية معينة النعاش االقتصاد ال
االستثمار فزادت في عرض النقود، فإن مصير ىذه السياسة في التأثير عمى سعر الفائدة المنخفض ىو 
الفشل ألن االفراد يطمبون كل زيادة في كمية النقود لالحتفاظ بيا في صورة سائمة، وىو ما يعبر عنو 

  .(1)"السقوط في مصيدة السيولة " بالقول 

:  الطمب الكمي عمى النقود عند كينز -3

يشمل الطمب الكمي عمى النقود عند كينز عمى الطمب عمى النقود بدافع المضاربة  
وبدافع المعامالت واالحتياط وعميو يمكن الحصول عمى دالـة الطمب الكمي بجمـع دالتي الطمب 
عمى النقود بدافع المعامالت واالحتياط ودالة الطمب عمى النقود بدافع المضاربة ويطمق عمييا 

  Md = L(Y.i) = L1(Y) + L2(i) :دالة التفضيل النقدي وصيغتيا 

. الطمب الكمي عمى النقود عند كينز : (12)الشكل رقم : ويمكن تمثيميا بيانياً  كالتالي 

 
 
 
 
 
 

                                                 
.104،، ص1988، اٌماهشج، اٌطثعح األوًٌاٌذاس اٌّصشٌح اٌٍثٕأٍح، . عهٍش ِحّىد ِعتىق، االتجاهاخ اٌحذٌثح فً اٌتحًٍٍ إٌمذي-   

1
  

ِصٍذج اٌغٍىٌح 

Md = L(y, i) 

( 2)ِٕحٕى  ( 1)ِٕحٕى ( 3)ِٕحٕى 

ششاء اٌغٕذاخ  تٍع  اٌغٕذاخ 

M2 M M1 

M1 = L1(y) 

i i i 

M1 

M2 = L2(i) 

اٌطٍة عٍى إٌمىد تذافع اٌّعاِالخ اٌطٍة عٍى إٌمىد تذافع اٌّضاستح اٌطٍة اٌىًٍ عٍى إٌمىد عٕذ وٍٕض 

واالحتٍاط 
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" :  LM"  توازن سوق النقد واشتقاق منحنى /4

: بمعنى   MS=Md : يتم التوازن النقدي عندما يتساوى الطمب عمى النقود بعرضو أي أن 
M0 = L1(Y) + L2(i)  ويمكن التعبير عن ىذا بالشكل التالي،: 

 التوازن في سوق النقود : (13)الشكل رقم 

 

 

 
 
 

. 269. ص2002اإلسكندرية،،اقتصاديات النقود و البنوكضياء محيد الموسوي ،: المصدر 

والذي وضعو العالم ىيكس سنة  " LM"  ىذا التوازن في سوق النقود يعبر عنو بمنحنى 
والتي يتساوى عندىا عرض  (Y)والدخل  (i) وىو عبارة عن التوليفات من سعر الفائدة 1937

 : النقود مع الطمب عمييا، ويكون اشتقاقو بيانياً  كما يمي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M0 

Md 

i 

ie 

M0 = Md 

M 
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  "LM"  اشتقاق منحنى : (14)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 269. ص2002اإلسكندرية،،اقتصاديات النقود و البنوكضياء محيد الموسوي ،: المصدر 

من  (1) يتحدد حجم النقد المطموب لممضاربة عند مستوى معين من سعر الفائدة في الجزء 
،فإن ما تبقى من عرض النقود سيذىب إلى المعامالت واالحتياط كما ىو موضح (14)الشكل البياني 

ذا ما تم تحديد حجم الطمب عمى النقود ألجل المعامالت واالحتياط يتحدد الدخل . (2)في الجزء  وا 
وبالتالي يتعين لدينا مستوى من  (3)الوطني المناظر لذلك الحجم من النقد كما ىو موضح في الجزء 

(( 4)، جزء (14)شكل )الدخل وسعر الفائدة يحددان نقطة التوازن ما بين العرض والطمب عمى النقد 
تشكل ىذه النقاط ما , وىكذا نحصل عمى نقاط توازن أخرى عند مستويات جديدة من الدخل ومعدل الفائدة

. LMيسمى منحنـى التوازن النقدي 

 

ِٕحٕى اٌطٍة عٍى إٌمىد  : (1)جضء 

 تذافع اٌّضاستح 

M1 

M1 

M'1 

M2 

M1 

M2 Y Y Y' 

i 

Y' Y Y 

LM 

M'2 M2 

i 

i' 

 M1  و   M2تحذٌذ وً ِٓ  : (2)جضء 

ِٕحٕى اٌطٍة عٍى إٌمىد  : (3)جضء 

 تذافع اٌّعاِالخ

  "LM" ِٕحٕى : (4)جضء 
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    " LM IS -" فعالية السياسة النقدية في التحميل الكينزي وفقاً  لنموذج   : ثالثا

  :  "LM IS -"  نموذج -1

 بحيث لتحديد سعر الفائدة يجب معرفة ، إن نظرية كينز كانت تدور في حمقة مفرغة
مستوى الدخل، ولتحديد مستوى الدخل ال بد من معرفة حجم االستثمار الذي يعتمد بدوره عمى 

 الذي يوضح  "LM IS-" سعر الفائدة، ولتجاوز ىذه القصور نمجأ إلى استخدام نموذج 
التوازن العام ويسمح بتبيان أىمية السياسة النقدية والمالية، ويطمق عمى ىذا النوع من تحميل 

.  أو النظرية الكينزية الجديدة" ىانس – ىيكس " التوازن العام بتحميل 

 إن ما فعمتو النظرية الكينزية الجديدة ىو محاولة تحديد المستوى التوازني لكل من 
الدخل وسعر الفائدة في آن واحد عن طريق ربطيا بدالتي االستثمار واالدخار ويعكسيما 

وبجمع ىذين  LM، ودالتي الطمب النقدي والعرض النقدي ويعكسيما منحنى ISمنحنى 
 في شكل واحد يمكن تحديد الدخل وسعر الفائدة تحديداً  آنياً  في مستوى التوازن المنحنيين

  وسوق النقد  ( IS منحنى)، والشكل التالي يبين التوازن اآلني بين سوق السمع والخدمات (1)
 (. LMمنحنى  )

" هانس – هيكس " منحنى  : (15)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
  

.Edition International, David Begg ، et al ، Macroéconomie : Source 
Paris p. 219،1994 ، 

 
                                                 

352. 351.ص.عثذ إٌّعُ اٌغٍذ عًٍ، ِشجع عاتك، ص- 
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 : LMأثر السياسة النقدية عمى انتقال منحنى - 2

قبل التعرض لدراسة أثر السياسة النقدية عمى التوازن اآلني لسوقي السمع والخدمات  
.   LM و ISوالنقـد معاً  يجب أوالً  التعرف عمى مرونة كل من 

  مرونة منحنىIS  :   إن دالة االدخار تؤثر عمى مرونة منحنىIS غير أن تأثير 
لذا فإن . االستثمار في الدخل الوطني أكبر بكثير من تأثير االدخار في الدخل الوطني

  ىو استجابة االستثمار لمعدل الفائدة وعميو فإن ISالمحدد األساسي لمرونة منحنى 
.   يتبع شكل منحنى االستثمارISشكل منحنى 

  مرونة منحنىLM:  مرونة منحنى تختمف LM باختالف مجال المنحنى ويمكن 
 ( 16)استخراج ثالثة مجالت حسب الشكل 

تام المرونة لسعر  LM وعنده يكون المنحنى أفقي وفيو يكون : المجال الكينزي - 2-1
الفائدة وىو يمثل مصيدة السيولة الكينزية وىذا ما يشجع األفراد عمى االحتفاظ بالنقود بدالً من 

. السندات ويؤول الطمب عمى النقود لممضاربة إلى ما ال نياية عند ىذا الحد األدنى لمفائدة
وعنده يكون المنحنى خطاً  عمودياً  وتؤول مرونة المنحنى : المجال الكالسيكي - 2-2

بالنسبة لمفائدة إلى الصفر و ينعدم بذلك الطمب عمى النقود ألجل المضاربة، وبالتالي تستخدم 
. كل النقود بدافع المبادالت واالحتياط

 يظير مرونة موجبة LMوىو ما تبقى من المنحنى وبالتالي فمنحنى :المجال األوسط - 2-3
ضاربة والشكل مكما يتميز ىذا المجال بوجود الطمب عمى النقود ألجل المبادالت واالحتياط وال

 :التالي يوضح ذلك 
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 LMمرونة منحنى  : (16 )رقم الشكل
 

: حيث 

(  E) 1تمثل المرونة 
 
 
  

ٔظشٌاخ ؤّارج - ِحّذ اٌششٌف إٌّاْ، ِحاضشاخ فً اٌتحًٍٍ االلتصادي اٌىًٍ :                     المصدر

  .262ص،ِشجع عاتك، -  اٌتىاصْ واٌالتىاصْ

 من خالل التأثير عمى العرض النقدي LMوتؤثر السياسة النقدية عمى انتقال منحنى    
فعندما تعمد السمطات النقدية إلى إتباع سياسة نقدية توسعية، يزداد العرض النقدي مما يؤدي 

 إلى اليمين فينخفض معدل الفائدة وىذا ما يشجـع االستثمار ومنو يزداد LMإلى انتقال منحنى 
 (1)((.17)الشكل )، (وجوب ارتباط بين السوقين الحقيقي والنقدي  )الدخـل الحقيقي 

 إلى اليمين  LMانتقال منحنى  : (17)الشكل رقم 

 
 
 

   
 

, Macroéconomie. Op.cit, p.113.  Eugene A- Diulio :Source 
 

                                                 
  .262ص،ِشجع عاتك، -  ٔظشٌاخ ؤّارج اٌتىاصْ واٌالتىاصْ- ِحّذ اٌششٌف إٌّاْ، ِحاضشاخ فً اٌتحًٍٍ االلتصادي اٌىًٍ  -1

1
  

E = 0 

E > 0 

E = ∞ 
 اٌّجاي األوعظ

 اٌّجاي اٌىالعٍىً

 اٌّجاي اٌىٍٕضي

i 

Y 

Y 
Y2 Y1 

IS 

LM2 LM1 

i 

i1 

i2 
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 ينتقل إلى LMفإن منحنى  (سياسة نقدية تقييدية  )أما في حالة نقص العرض النقدي 
الشكل )اليسار،فترتفع سعر الفائدة مما يؤدي إلى تخفيـض االستثمار وبالتالي انخفـاض الدخل ،

(18 . ))

 إلى اليسار LMانتقال منحنى  : (18)الشكل رقم 
 
  

 
 
 

 
- ٔظشٌاخ ؤّارج اٌتىاصْ واٌالتىاصْ- ِحّذ اٌششٌف إٌّاْ، ِحاضشاخ فً اٌتحًٍٍ االلتصادي اٌىًٍ : المصدر

  .270ص، ِشجع عاتك، 

:   "LM IS -" فعالية السياسة النقدية وفقاً  لنموذج  /3

 تعمد السياسة النقدية إلى التأثير في العرض النقدي إما بطريق مباشر عن طريق 
ما بطريق غير مباشر عن طريق التأثير في حجم النقود  التحكم في اإلصدار النقدي الجديد وا 

وفرص االئتمان التي يخمقيا الجياز المصرفي من خالل عمميات السوق المفتوحة وسعر 
الخصم ونسبة االحتياطي النقدي القانوني، وتكون السياسة النقدية توسعية أو انكماشية وىي 

 إلى ناحية اليمين أو اليسار،كما رأينا LMفي الحالتين تمارس أثرىا من خالل انتقال منحنى 
 .سابقا ً 

 تتوقف فعاليتيا عمى المنطقة ،ففي حالة انكماش تتبع الحكومة سياسة نقدية توسعية 
 (.19) وىي ثالثة، كما يوضحيا الشكل LM مع ISالتي يتقاطع فييا منحنى 

 
 
 

Y 
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IS 

LM2 LM1 

i 

i1 
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  "LM IS -" فعالية السياسة النقدية وفقاً  لنموذج  : (19)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مقدمة في اقتصاديات النقود السياسات النقدية، ،عبد النعيم مبارك، نعمة اهلل نجيب، محمود يونس: المصدر 
 . 365.،ص 2002الدار الجامعية، اإلسكندرية،

  بافتراض أننا في حالة التشغيل الكامل، فإذا كان التوازن يتحقق في المنطقة الكالسيكية فإن
 ،فينخفض سعر الفائدة C' إلى Cنقطة التوازن عند تطبيق السياسة النقدية التوسعية تتغير من 

، ألنو ال يوجد طمب عمى النقود بدافع المضاربة Y'3 إلى 3Y ويرتفع الدخل من i'3 إلى 3iمن 
وبالتالي فأي زيادة في العرض النقدي سوف تمتص بالكامل بدافع , في المنطقة الكالسيكية

، فإن ىذا سوف يؤدي (حالة التشغيل الناقص )المعامالت، وبافتراضنا وجود فجوة انكماشية 
، كما يزيد االستثمار بسبب انخفاض سعر الفائدة (بصفة مباشرة)إلى زيادة اإلنتاج والدخل  

، وعميو فإن (بصفة غير مباشرة  ) ومنو يتضاعف الدخل ،الناتجة عن زيادة العرض النقدي
. السياسة النقدية تكون كاممة الفعالية في المنطقة الكالسيكية

 بينما إذا حدث التوازن في المنطقة الوسطى عند  B  فإن ىذا التوازن ينتقل إلى النقطـة'B 
 Y2 ويزيد الدخل من '2i إلى  2i وينخفض سعر الفائدة من,  إلى اليمينLMبفعل انتقال منحنى 

لكن بمقدار أقل من زيادتو في المنطقة الكالسيكية الن جزءاً  من الزيادة في   Y'2إلى  

Y 
Y2 Y1 

IS 

LM2 

LM1 

i 

i1 

i2 

Y3 Y'2 

IS 

IS 

i'2 

i3 

 i'3 

 C 

 C' 

 B 

 B' 

 A 

 Y'3 

عٍاعح ٔمذٌح 

 واٍِح اٌفعاٌٍح

عٍاعح ٔمذٌح غٍش 

  واٍِح اٌفعاٌٍح

عٍاعح ٔمذٌح غٍش 

 فعاٌح
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 كما أن األثر المالي ،العرض النقدي تذىب إلى دافع المضاربة بسبب انخفاض سعر الفائدة
لمسياسة النقدية سيكون أقل أيضاً ،ألن سعر الفائدة ينخفض بمقدار أقل، من انخفاضو في 

المنطقة الكالسيكية، وبالتالي يحفز االستثمار بصفة أقل، فيزيد الدخل بصفة أقل أيضًا، وىكذا 
 .يمكن القول أن السياسة النقدية في المنطقة الوسطى تكون فعاليتيا جزئية أي غير كاممة

 كما ىو واضح من النقطة  (مصيدة السيولة  )ما إذا تحقق التوازن في المنطقة الكينزية البحتة  أA 
 ،فإن أية زيادة في العرض النقدي سوف تمتص بكامميا i1 ومستوى الفائدة Y1التي تحدد مستوى الدخل 

بدافع المضاربة حيث يكون منحنى تفضيل السيولة في ىذه المنطقة ال نيائي المرونة، وال يتغير سعر 
األثر  )الفائدة وال الدخل وىذا يعني أنو ليس ىناك أثرا  مباشراً  لمسياسة النقدية وال أثر غير مباشراً  

 .ليا، وىنا تكون السياسة النقدية في منطقة مصيدة السيولة عديمة الفعالية (المـالي 

فالسياسة النقدية في الفكر الكينزي يمكنيا أن تؤثر في النشاط االقتصادي من خالل 
مستوى سعر الفائدة الذي يؤثر عمى مستويات االستثمار وكذلك عمى حجم التشغيل واإلنتاج 

، إال أن التحميل الكينزي يفضل انتياج السياسة المالية التي يرى أن أدواتيا وطنيوالدخل ال
أكثر فعالية لتحقيق األىداف االقتصادية المرجوة ومنيا تحقيق االستقرار االقتصادي، كما 

يقترح سياسة نقدية مصاحبة فقط لتخفيف من حده التقمبات االقتصادية عن طريق اإلبقاء عمى 
مستويات األنفاق الكمي الالزمة لتحقيق أكبر قدر من التشغيل وبأقل ارتفاع ممكن في 

. (1)األسعار

يسمح لنا بتفسير انتقال أثر السياسة النقدية " IS-LM "  وخالصة القول ىنا أن نموذج
إلى النشاط االقتصادي عند الكينزيين، ويحدد مدى فعالية السياسة النقدية والمالية في مختمف 
الظروف االقتصادية، كما يعتبر الفكر الكينزي أن سعر الفائدة ىو نقطة الربط بين القطاع 

 .الحقيقي والنقدي وبالتالي القضاء عمى التحميل المزدوج عند الكالسيك
 

 

                                                 
.440ناظم محمد نوري الشمري، مرجع سابق، ص، -   1
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  .يالنقدعند التيار السياسة النقدية :  الثالث طمبالم

ممتون "  ظير التيار النقدي في الخمسينيات، وبرزت أعمال النقديين وعمى رأسيـم 
في نياية الستينات وبداية السبعينات، فمقد أعادوا صياغة النظرية الكمية التقميدية " فريدمان

والتي ظيرت بعد عجز الفكر " النظرية الكمية الجديدة " لمنقود في صورة حديثة أطمقيا عمييا 
. الكينزي عمى معالجة أزمة الركود التضخمي

 ويرى فريدمان في تحميمو النقدي أن النظرية الكمية ىي نظرية الطمب عمى النقود قبل 
أن تكون لمدخل أو األسعار، كما أن البحث عن العوامل التي تؤثر في الطمب عمى النقود 

تستوجب دراسة وتحميل فكرة الثروة، ويرى أيضاً  أن السمطة النقدية ىي التي تتحكم في عرض 
 مقاييس ارتفاع سنوي لمكتمة النقديون، وبذلك يتبنى (1)النقود حسب السياسة النقدية المطبقة 

  .النقدية حتى ال ترتفع ىذه األخيرة بسرعة أكبر من معدل النمو االقتصادي

: وينطمق ىذا الفكر الحديث من 
. اإليمان بدور الرأسمالية في النشاط االقتصادي وحصر دور النشاط الحكومي  -
دالة الطمب عمى النقود ثابتة بمتغيرات محدودة، أما دالة عرض النقود فتتغير باستمرار   -

 .وليس ليا عالقة بالطمب عمى النقود
دارة التشكيك في كفاءة  -  السياسة المالية، والتأكيد عمى فعالية السياسة النقدية في رقابة وا 

. النشاط االقتصادي وتحقيق االستقرار وزيادة الدخل القومي الحقيقي
 .وجود معدل بطالة طبيعي  -
 السبب الرئيسي لمتضخم ىو معدل التوسع النقدي الكبير مقارنة بمعدل النمو الحقيقي  -

 لالقتصاد
 النقود تمارس أثرًا مباشرًا وىامًا عمى اإلنفاق الكمي ومن ثم عمى الدخل في المدى القصير  -
أحسن سياسة اقتصادية تنتيج من طرف الحكومة ىي السياسة التي تتحكم في نمو الكتمة   -

 .النقدية بطريقة منتظمة مع النمو االقتصادي دون تضخم
 

                                                 
. 217أحمد زهٌر شامٌة، مرجع سابق،ص،-  1
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 . عرض النقود والطمب عميها في التحميل النقدي/أوال

يعتبر فريدمان أن عرض النقود ليس لو أي أثر في المدى الطويل عمى : عرض النقود - 1
النشاط االقتصادي و إنما لو أثر فقط عمى مستـوى األسعار، بينما في المدى القصير يؤثر 

. تأثيراً  مباشراً  عمى اإلنـفاق ومنو عمى الدخل

وىو ما ,  حسب فريدمان فان عرض النقود متغير خارجي مستقالً  عن الطمب عميو
فالبنك المركزي الذي يتحكم كمياً  في عرض النقود ىو الذي , يجعل السياسة النقدية فعالة

يتوفر عمى وسائل تؤثر عمى السيولة البنكية خاصة بتدخمو في السوق النقدية وتأثيره بمعدالت 
االحتياطي اإلجباري، وليكون ذلك التدخل فعاالً  ال بد أن يكون عرض النقود متغيراً  مستقالً  

. عن الطمب عمى النقود أي أنو ال يتأثر بطمب األعوان االقتصاديين

 يخضع الطمب عمى النقود لدالة مستقرة في األجل الطويل ألنو  :الطمب عمى النقود - 2
:  والذي يتحدد بعدة عوامل منيا (1)يرتبط بالثروة ويعبر عن ىذه الخاصية بفضل الدخل الدائم

المينة، الميارة الشخصية، توقعات المستقبل، كما أنو يرتبط بالثروة من خالل سعر الفائدة وفقا 
:  حيث  W = Y/i   :(2)لمعالقة التالية

 W :، الثروةi : ، سعر الفائدةY :الدخل الدائم .

: المتغيرات التي يخضع لها الطمب عمى النقود وفقاً  لفريدمان - 2-1

:  يخضع الطمب عمى النقود وفقاً  لفريدمان لممتغيرات التالية 
  والتي يمكن أن تحوزىا الوحدات االقتصاديـة وىي المحدد األساسي لمطمب   :الثروة الكمية 

عمى النقـود وتشمل جمـيع العناصر البشرية وغير البشريـة، ولقد ميز فريدمان بين خمسة 
واألصول المالية  (السندات)النقود واألصول النقدية :أشكال من األصول المكونة لمثروة وىي 

ورأس المال البشري ويرتبط الطمب عمى  (رأس المال العيني)واألصول الطبيعية  (األسيم)

                                                 
.اٌذخً اٌجاسي ِضاف إٌٍه اٌتىلعاخ اٌخاصح تاٌذخً فً اٌّغتمثً= اٌذخً اٌذائُ -   

1
  

.220.أحّذ صهٍش شاٍِح ، ِشجع عاتك، ص- 
2
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النقود بتوزيع الثروة عمى أشكاليا ىذه وفقاً  لمعائد المحقق من كل نوع من ىذه األصول 
 .(1)والمفاضمة بينيا

   والتي تدرىا األشكال المختمفة لمثورة، فبالنسبة لمنقود فيي تعطي عائداً   :العوائد واألثمان
غير نقدياً  يتمثل في الراحة والسيولة و األمان، وتحقق عائداً  نقدياً  عندما تودع لدى 

البنوك، أما العائد الذي تعطيو السندات ويتمثل في الفائدة الثابتة كنسبة من قيمتيا االسمية 
ويتوقف مقدار ىذا العائد عمى المستوى العام لألسعار ومعدل التغيير في سعر الفائدة ، في 
حين تحدد عائدات األسيم عمى أساس األرباح الموزعة ومعدل تغيرىا وعمى المستوى العام 
لألسعار بسبب تغير قيمتيا خالل الزمن، أما األصول الطبيعية فيي األصول اإلنتاجية 

ومعدل ،المادية، مثل اآلالت والمعدات وىي تحقق عائدا يتوقف عمى المستوى العام لألسعار
تقمباتو واالستيالكات التي تصيب ىذه األصول اإلنتاجية، وأخيراً  بالنسبة لرأس المال البشري 
والذي يتمثل أساساً  في عنصر العمل وقدرتو اإلنتاجية، ومن الصعب تحديد العائد من رأس 

المال البشري، لذا فقد أدخمو فريدمان في التحميل الخاص بالطمب عمى النقود عن طريق 
. عالقات نسبية بين رأس المال البشري و رأس المال المادي

   لقد أخذ فريدمان بعين االعتبار  :أذواق وترتيب االفضميات لدى الحائزين عمى الثروة 
الجانب الكيفي لمثروة، حيث يرى بأن الفرد ال يوزع ثروتو بين مختمف األصول المكونة ليا 
تبعاً  لعوائدىا فقط بل يحكمو أيضا في ىذا الصدد اعتبارات معينة تتعمق باألذواق وبترتيب 

 .االفضميات
يعتبر الطمب الحقيقي عمى السيولة دالة في الثروة الحقيقية أي في : دالة الطمب عمى النقود  - 2-2

عوائد األصول النقدية والمالية والطبيعية وكذلك الموارد البشرية وتفضيالت األعوان االقتصاديين وأذواقيم 
، وعميو تأخذ دالـة الطمب عمى النقـود عند فريدمان شكل دالة متجانسة من الدرجة األولى في ( 2)

     M = ƒ(Y, P, rb, ra, 1/p. ∂p/∂t, h, U) : (3)  كالتالي P وYالمتغيرين 

 : حيث أن     
                                                 

.182،عهٍش ِحّىد ِعتىق، ِشجع عاتك، ص-   
1
  

.312مصطفى رشدي شٌحة ، مرجع سابق، ص،-   2
  

.143، ضٍاء ِجٍذ اٌّىعىي، التصادٌاخ إٌمىد واٌثٕىن ، ِشجع عاتك، ص-   
3
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 M :ىي الطمب عمى النقود  .
P  : ىو المستوى العام لألسعار ويعبر عن العائد الحقيقي لمنقود، أو بشكل آخر عن

.  نسبة مبادلة النقود لمسمع والخدمات الن الفائدة الفعمية لمنقود ىي توفير الراحة واألمن
 rb  : ويتمثل في سعر الفائدة السنوي(السندات  )عائد األصول النقدية ، .
  ra  : ويتمثل في األرباح السنوية(األسيم  )عائد األصول المالية ، . 

Y : يعبر عن الدخل الدائم أو الثروة الحقيقية، كما يدعى أيضاً  العائد الكمي عمى
. جميع أنواع الثروة

 U :يشير إلى المتغيرات التي تؤثر عمى التفضيالت األفراد .
  h :أو ،مؤشر معين يمثل نسبة رأس المال غير البشري إلى رأس المال البشري 

ويتم المجوء إلى ىذا , العالقة بين الدخل الذي مصدره العمل والدخل الذي مصدره طبيعي
. نظراً  لصعوبة تقدير عائد رأس المال اإلنساني نقداً  و بأسعار السوق

 1/p. ∂p/∂t  : ويجسد عن طريق تحديد (أو رأس المال العيني )عائد السمع المادية ،
معادالت االستيالكات، أي تقدير أثمانيا وتغيرات ىذه األثمان من خالل الزمن بالنسبة لمدة 

. استخداميا، وىو معدل التضخم

ويمكن استخالص أن أية زيادة في الطمب عمى النقود لالحتفاظ بيا سائمة تكون بسبب 
زيادة ثروة الفرد وانخفاض تكمفة الفرصة البديمة لالحتفاظ بالنقود نتيجة انخفاض معدالت عوائد 

األصول النقدية والمالية وانخفاض معدل التضخم المتوقع،وارتفاع نسبة الثروة البشرية إلى 
. إجمالي الثروة وزيادة درجة تفضيل األعوان االقتصاديين لالحتفاظ بالنقود في صورة سائمة

وما يالحظ أن الدخل الدائم الذي تكمم عنو فريدمان ما ىو سوى العوائد التي تحققيا 
وأغمب ىذه العوائد تتوقف عن سعر الفائدة، لكن فريدمان , األصول المختمفة المكونة لمثروة

يرى أن ىذا األخير ال يمعب الدور األساسي في تحديد الطمب ولذلك يبعده من معادلة الطمب 
عمى النقود، من ىنا نستنتج أن الطمب عمى النقود عند فريدمان ليس مرناً  بالنسبة لسعر 

 .   الفائدة عكس ما يراه كينز بينما يعتبر دالة في الدخل الدائم
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 " LM IS -"  لمنحنى النقديين تفسير /ثانيا

 يرى النقديون أن العالقة مباشرة وقوية بين التغير في كمية النقود واإلنتاج ذلك أن 
السياسة النقدية التوسعية تخمق فائضاً  في عرض النقود، ويستجيب الناس ليذه السياسة بزيادة 

، أما السياسة ((20)شكل رقم  )إنفاقيم عمى السمع والخدمات ومن ثم يتزايد الطمب الكمي 
النقدية االنكماشية فتؤدي إلى خمق فائض في الطمب عمى النقود مما يدفع الناس إلى خفض 

. (1)وىذا يعني أن فعالية السياسة النقدية مستقمة عن سعر الفائدة, إنفاقيم عمى السمع والخدمات

 النقدي في التحميل LMانتقال منحنى  : (20)الشكل رقم 
   
 
 
 
 

 
. 83. ص،1996إٌغش اٌزهثً، ِصش، - . سؤٌح إعالٍِح- عثذ اٌفتاح عثذ اٌشحّاْ عثذ اٌّجٍذ، التصادٌاخ إٌمىد : المصدر

عمودياً ،فالنقديون يرجعون ذلك إلى أنو عندما  LM أن منحنى (20) يبين الشكل رقم 
يتأثر بدوافع المضاربة بل بدوافع  ال يتغير عرض النقود الن االدخار يتغير معدل الفائدة ال

. المعامالت فقط والتي ىي مستقمة عن معدل الفائدة

 كما أن اإلنفاق الحكومي الذي يمول عن طريق االقتراض أو الضرائب يؤدي إلى 
إقصاء اإلنفاق الخاص بسرعة وبنفس القيمة، وىذا بسبب ارتفاع سعر الفائدة نتيجة زيادة 

الطمب عمى األرصدة المتاحة لإلقراض، فارتفاع سعر الفائدة يؤدي إلى انخفاض االستثمار 
 ((.21)الشكل رقم )ومن ثم انخفاض اإلنفاق الخاص  وبالتالي لن يتأثر الدخل، 

 

                                                 
.407.،ص1996إٌغش اٌزهثً، ِصش، - . سؤٌح إعالٍِح- عثذ اٌفتاح عثذ اٌشحّاْ عثذ اٌّجٍذ، التصادٌاخ إٌمىد-   

1
  

i 

i1 

i2 

Y1 Y2 
Y 

IS 

LM2 LM1 
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 النقدي في التحميل ISانتقال منحنى  : (21)الشكل رقم 
 
 
 
  
 
 

إٌغش اٌزهثً، ِصش، - . سؤٌح إعالٍِح- عثذ اٌفتاح عثذ اٌشحّاْ عثذ اٌّجٍذ، التصادٌاخ إٌمىد : المصدر

. 83. ص،1996

 تؤدي ،يصاحبيا تغير في عرض النقود  وبيذا يرى النقديون أن السياسة المالية التوسعية التي ال
تحدث زيادة في الناتج  ، ومن ثم ال(1)إلى رفع سعر الفائدة ومن ثم تفرض قيداً عمى اإلنفاق الخاص 

 . في الفترة الطويمة، وبالتالي تعتبر ىذه السياسة غير فعالةةالقومي، أو قد تحدث زيادة قميل

:    مكانة السياسة النقدية في الفكر النقدي/ اثالث

 يقول فريدمان أن مصدر التضخم ىو اإلفراط في اإلصدار النقدي أو بعبارة أخرى نمو 
، ويرفض بشدة القول بأن التضخـم يؤدي إلى خفض (2)النقود بسرعة أكبر من نمو اإلنتـاج 

معدل البطالة، فرغم أن الزيادة في معدل نمو كمية النقود تؤدي إلى زيادة اإلنتاج والتوظيف 
وبالتالي إلى بطالة أقل في األجل القصير فإنيا تؤدي في المستقبل إلى نمو البطالة وحدوث 

     التضخم، بعد زوال الخداع النقدي وال يكون لمنقود تأثير إال عمى المستوى العام لألسعار 
لذلك يكون من غير المالئم استخدام سياسة لتخفيض معدل البطالة ألن  (قطاع نقدي فقط  )

نما تؤدي فقط إلى زيادة معدل  كل محاولة لذلك لن تنجح في تحسين األجور الحقيقية، وا 
. التضخم

                                                 
413.عثذ اٌفتاح عثذ اٌشحّاْ عثذ اٌّجٍذ، ِشجع عاتك، ص- 

1
  

.194.عهٍش ِحّىد ِعتىق، ِشجع عاتك،ص-   
2
  

i 

i1 

i2 

Y 

LM 

IS2 

IS1 
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 ودور السياسة النقدية عند فريدمان يتمثل في ضمان زيادة عرض النقود مما يؤدي إلى 
ارتفاع عام لألسعار يتناسب مع نمو الناتج الداخمي، لذلك اقترح فريدمان تحديد معدل تغير 

مع األخذ بعين  )لمكتمة النقدية يكون بالتقريب مساوياً  لمعدل النمو في الناتج القومي الحقيقي 
، وبذلك يعود االستقرار (االعتبار معدل تغير سرعة دوران النقود أو الطمب عمى االحتفاظ بيا 

. (1)في مستوى الدخل النقدي ومنو يتحقق االستقرار في المستوى العام لألسعار 
وخالص القول، أن النقديين يؤمنون بأىمية السياسة النقدية في التأثير عمى الطمب 
الكمي، وبأن المتغير الحاسم ليذه السياسة ىو كمية النقود، وبالتالي يقرون بفعالية السياسة 
النقدية في تحقيق االستقرار االقتصادي، والمشكل الوحيد الذي يحد من فعاليتيا يتمثل في 
وجود تأخر وتباطؤ في عمل السياسة النقدية مما يجعل من الممكن حدوث تأثير عكس 

.  االتجاه المطموب

 .السياسة النقدية وتحميل المدرسة الكالسيكية الجديدة:  الرابع طمبالم

ىـي عبارة عن تيـار  La nouvelle ècole classique (NEC )  المدرسة الكالسيكية الجديـدة
 جديـد يستمد أصـولو من التحميـل الكينزي، ولقد جاءت ىذه المدرسة بفكـرة التوقعـات العقالنيـة            

(Les anticipations rationnelles) التي تجعل من النقود وسيمة محايدة ال تأثيـر ليا عمى دائرة ،
االقتصاد الحقيقي في المدى القصيرة، كما أن ىذا الفكر الجديد ىو أول من أتى بتحميل مصداقية 

. (2)السياسة النقدية 
: ومن أىم أفكارىا ومبادئيا نجد      

النقود محايدة فالتغيرات المتوقعة في عرض النقود تؤثر فقط عمى األسعار وليس عمى   -
 .وطنيالقطاع الحقيقي لالقتصاد ال

العون الرشيد ال يستخدم المعمومات السابقة فحسب بل يعتمد عمى المعمومات الحالية لوضع   -
 .توقعاتو

                                                 
1

سعاٌح ِاجغتٍش غٍش ِٕشىسج، - ". دساعح حاٌح تٕه اٌجضائش– أثش اعتمالٌٍح اٌثٕه اٌّشوضي عٍى فعاٌٍح اٌغٍاعح إٌمذٌح " حغٍٕح شٍّىي، - 

 .62 .، ص2001ِعهذ اٌعٍىَ االلتصادٌح، جاِعح اٌجضائش، 
2
-  Françoise Renversez, Eléments d' analyse monétaire. Editions Dalloz, Paris, 1995,p.149. 
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. (األسعار المرنة، البطالة الطبيعية  )كما أخذ الكالسيك الجدد في الحسبان الفرضيات النقدوية   -
في حين يعتقد  )ال يوجد تبادل بين التضخم والبطالة سواء في الفترة القصيرة أو الطويمة   -

 .(1) (النقديون وجود تبادل ومفاضمة بين التضخم والبطالة في األجل القصير
السياسة االقتصادية ال يمكن أن تستخدم لتحقيق االستقرار االقتصادي وتكون غير فعالة   -

ففي ظل ىذه التوقعات يمكن لألفراد توقع أثر تغيرات السياسة االقتصادية وتكييف أفعاليم 
 .بشكل يمغي أية فعالية

 .مصداقية السياسة النقدية/ أوال 

يقصد بيا تمك العالقة التي تكمن بين العمالء االقتصاديين و السمطات النقدية، أي 
. (2)مدى التعاون بين العمالء و القائمون عمى ىذه السياسة 

فمن واجب السمطات النقدية أن توفر لمعمالء معمومات واقعية عمى حالة االقتصاد 
وخاصة المعمومات الخاصة بمعدل التضخم، وعميو فان مصداقية السياسة االقتصادية تتوقف 

:  عمى شروط يمكن تمخيصيا فيما يمي 

وىي درجة التقدم التكنولوجي، كأن ينصب االىتمام عمى نوع من  : الشروط التقنية/ 1
. اإلحصائيات المتوفرة ألصحاب القرار

وتنتج عن قدرة أصحاب القرار عمى تشييد نظام قانوني في سياق  : الشروط اإلدارية/ 2
.  اقتصادي معين

يتعمق األمر بالترابط الحاصل بين ممارسات العمالء االقتصاديين : الشروط االستراتيجية / 3
 .الخواص ومراكز القرار السياسي

 

 

                                                 
 .339.ص، 1999تشجّح اتشاهٍُ ِٕصىس، داس اٌّشٌخ ٌٍٕشش، اٌشٌاض، -. إٌظشٌح واٌغٍاعح - ِاٌىً اتذجّاْ، االلتصاد اٌىًٍ- 1

 
2

تشجّح عثذ اٌفتاح عثذ اٌشحّاْ، عثذ اٌعظٍُ ِحّذ، داس -. االختٍاس اٌعاَ واٌخاص - جٍّظ جىاستًٍٕ، سٌجاسد اعتشوب، االلتصاد اٌىًٍ- 

 .465.ص، 1999اٌّشٌخ ٌٍٕشش، اٌشٌاض، 
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فً إٌظشٌاخ االلتصادٌح                                                                       

 

85 

 

.    نظرية التوقعات العقالنية/ثانيا

" جون مـوث" يرجع فضل صياغـة مفيوم التوقعـات العقالنية إلى االقتصادي األمريـكي 
(J.Muth )  كما طورىـا كل من لوكاس (1)، والذي قام بدراسة وتحميل السموك العقالني1961سنة ،    
 (Lucas )  سارجو ، (Sargent ) والس ،(wallace ) ولقد تجاوزت  نظرية التوقعـات 1972عام ،

التي كان  (Les anticipations adaptations)" التوقعات المرتبطة بالماضي "  نظرية ،العقالنية
تصحيح أخطاء التوقع فييا تدريجياً  نظراً  العتماد العون االقتصادي عمى معمومات سابقة، بينما ترى 
نظرية التوقعات العقالنية أن األعوان يتوقعون بصفة صحيحة كل التغيرات وكل آثار قرارات السياسة 
االقتصادية، حيث يدمجون في توقعاتيم الخاصة بالتضخم مثالً  تصرفات السمطات السياسة، ولقد 

، فيي تمكن من "التوقعات المرتبطة بالماضي " برىنت نظرية التوقعات العقالنية عن قصور نظرية 
الحصول عمى معدالت تضخم صحيحة بسبب توفر األعوان عمى كل المعمومات السابقة والمعمومات 

وتنص النظرية عمى أن السعر المتوقع ألية فترة ىو عبارة , الحالية الخاصة والمتعمقة باالقتصاد وبييكمو
عن توقع لمسعر معتمداً  عمى كل المعمومات الموجودة والمتوفرة عند التوقع، والفرق بين مستوى األسعار 

ومستوى األسعار المتوقع ىو الخطأ العشوائي الذي يكون توقعو المتوسط  (أو الفعمي  )الحقيقي 
. معدوما ً 

ترى نظرية التوقعات العقالنية أنو ال يوجد تبادل بين التضخم والبطالة حتى في الفترة 
شكل  )في الفترة القصيـرة والطويمـة،  (رأسياً   )وبيذا يكون منحنى فميبس عمودياً  , القصيرة

، ومنو توصمت إلى نتيجة جذرية تتمثل في أن سياستي التعديل الظرفي النقدية ((22)رقم 
 .والمالية ليستا كاممتي الفعالية

 
 
 
 

 

                                                 
.64.حغٍٕح شٍّىي، ِشجع عاتك، ص-  .1  
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منحنى فميبس عند الكالسيك الجدد  : (22)شكل رقم 
 
 
 
 
 

- دراسة حالة الجزائر–  السياسات النقدية والسياسات المالية وعوامل نجاحيما في ظل التغيرات الدولية"فريد بن طالبي،  : المصدر
 . 39.، ص2002رسالة ماجستير غير منشورة، معيد العموم االقتصادية، جامعة الجزائر، ". 

 : ويؤكد الكالسيك الجدد عمى عدم وجود مفاضمة بين التضخم والبطالة حجتيم في ذلك أنو

بافتراض تطبيق السياسة نقدية توسعية بزيادة عرض النقود التي تشير إلى معدل 
تضخم مرتفع، ووفقاً  لنظرية التوقعات العقالنية فإن األفراد يتخذون خطوات فورية لمتكيف مع 
اإلستراتيجية، فاألجور واألسعار تزداد تاركةً  األجور الحقيقة، وبالتالي معدل البطالة لن يتغير 

. (1)بالرغم من زيادة معدل التضخم

ويعتبر الكالسيك الجدد أن المفاضمة بين البطالة والتضخم ىي سوء فيم أو خمط بين 
مفيوم األسعار النسبية والمستوى العام لألسعار، فاألسعار النسبية ىي التي تؤثر عمى الدخل 

ويبرر , فعند زيادة العرض النقدي مثالً  بمقدار معين يكون ارتفاع األسعار أكبر, والتوظيف
األفراد ذلك إلى حدوث خطأ في توقع معدل نمو النقود أو حدوث تغير في الطمب في السوق 

. يؤدي إلى زيادة األسعار النسبية

: السياسة النقدية عند الكالسيك الجدد  /ثالثا

 يكمن تحميل المدرسة الكالسيكية الجديدة في تقميص إمكانية تأثير السياسة النقدية، 
وليس ليا أي تأثير  (حيادية النقود  )فيذه األخيرة ال تؤثر إال عمى المستوى العام لألسعار 

عمى الدخل والتوظيف إال في حالة تضخم مفاجئ، فوفقاً  لنظرية التوقعات العقالنية يمكن 
                                                 

.339.  ماٌكل ابدجمان، مرجع سابق، ص-  1
  

 ِعذي اٌثطاٌح

 ِعذي اٌتضخُ
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لسياسة التخفيض من حدة التضخم أن تتم بسرعة ودون تكاليف شرط أن يثق األعوان 
االقتصاديون في نجاعتيا، إذا توقع األعوان لجوء السمطات النقدية إلى سياسة إنعاش في حالة 

أي بسبب نمو الكتمة  (تضخم  )كساد فانيم يتوقعون نتائج ذلك عمى المستوى العام لألسعار 
النقدية، لذلك تقوم المؤسسات بتأجيل زيادة اإلنتاج ويسرع األفراد في مشترياتيم ويطمب العمال 
رفع أجورىم لممحافظة عمى قدرتيم الشرائية وتؤدي زيادة األجور إلى زيادة البطالة، فإذا قامت 
السمطات النقدية بالمجوء إلى سياسة توسع نقدي لمقضاء عمى البطالة فإنيا تؤدي إلى تعميم 

. (1)ظاىرة التضخم

وىما من أبرز أقطاب المدرسة الكالسيكية  " Lucas - Sargent" وينص اقتراح 
أية سياسة حكومية لالستقرار يتم تقديرىا مسبقاً  تقديراً  كامالَ ،ليس فييا : الجديدة عمى أن 

أي أثر نافع عمى مستوى التشغيل واإلنتاج، وعميو فإن السياسات االقتصادية يجب أن تكون 
. (2)ثابتة وتتخذ وجية يعرفيا الجميع 
 بإتباع سياسة نقدية مع تبني قاعدة Sargent و Lucas وبصفة عامة يوصى كل من 

إصدار محكمة لمكتمة النقدية لتفادي كل تغير عشوائي ليذه األخيرة، أي أن األثر النقدي 
. ينحصر في المحافظة عمى استقرار األسعار

فنظريات التوقعات العقالنية تجعل السياسة النقدية وحتى الميزانية غير فعالة ال في 
األجل القصير وال في األجل الطويل نظراً  لعقالنية توقعات األعوان اعتماداً  عمى المعمومات 

. كميا السابقة و الحالية

 

 
 
 

                                                 
.65.حغٍٕح شٍّىي، ِشجع عاتك، ص-   

1
  

.88.لٌلى لكحل، مرجع سابق، ص-   2
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: خالصة الفصل 

 تعكس النظريات االقتصادية المختمفة، التطورات التي حدثت في االقتصاديات 
نما ىي محاوالت نظرية لتفسير المتطورة ، لذلك فإنيا ال تمثل مجرد اتجاىات فكرية، وا 

األحداث االقتصادية واألزمات التي واجيتيا تمك االقتصاديات، ومعالجتيا لتمك األزمات 
والمشاكل في المجتمعات الرأسمالية المتقدمة فقط، التي ليا خصائص معنية تختمف كثيراً  عن 

. الدول النامية، وىذا ما يجعل من أثر العالج ضعيف عمى ىذه المجتمعات المتخمفة

 كما أن المدارس االقتصادية اختمفت في تحديد درجة فعالية السياسة النقدية حسب 
ظروف كل واحدة إال أن النتيجة األخيرة المتوصل إلييا ىي دور السياسة النقدية في التأثير 

عمى النشاط االقتصادي ككل، ولتطبيق ىذه السياسة وضمان نجاحيا ال بد من تحديد أىداف 
.  ليا أوالً  ووسائل تسيل تأثيرىا في ظروف معينة

       
   
       
 

 
 
 
 
  

    
 



 

 

 
 الثالث  الفصل

واقع تطبيق السياسة النقدية لتحقيق 

 ر االقتصادي في الجزائر االستقرا
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: تمهيد 

 والسيما الجياز ،عرفت الجزائر بعد االستقالؿ مباشرة تطورات وتغيرات في المجاؿ االقتصادي    
المحرؾ األساسي لمنشاط االقتصادي الوطني فيو يدفع بعجمة النمو نحو التقدـ فعرؼ باعتباره المصرفي 

ىذا القطاع عدة إصالحات بيدؼ تحسينو وتماشيو مع أىداؼ البالد االقتصادية واالجتماعية والسياسية 
 بصدور قانوف النقد والقرض الذي كاف البنؾ المركزي الجزائري أوؿ 1990إلى غاية آخر إصالح عاـ 

 فصار ييدؼ أساًسا بعد استرجاع مكانتو الحقيقية إلى المحافظة عمى استقرار قيمة اذي،مف استفاد 
 كما عرفت الكتمة النقدية مف مكوناتيا ومقابالتيا تطوًرا ر،العممة الوطنية والمحافظة عمى استقرار األسعا
. ممحوًظا حسب مكانة ودور كؿ واحدة منيا  

  المبحث األوؿ  حيث نتناوؿ فيثالثة مباحث،وبناء عمى ىذا الطرح  قمنا بتقسيـ ىذا الفصؿ إلى 
 أدوات  وفي الثاني نتطرؽ إلى،تطور النظاـ المصرفي الجزائري عبر اإلصالحات االقتصادية المختمفة

دور السياست الىقديت في تحقيق السياسة النقدية في الجزائر أما المبحث الثالث سنخصصو إلي 

 .   االستقرار االقتصادي للجزائر
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عبر اإلصالحات ر استخدام السياسة النقدية لمنظام المصرفي تطو: المبحث األول 
 . الجزائري فياالقتصادية

 إال امتداداً  وتوسيعاً  لميياكؿ خداة االستقالؿلـ تكف اليياكؿ المصرفية الموجودة 
الفرنسية واألجنبية عموماً ،ليذا تـ خمؽ نظاـ لمتداوؿ بالفرنؾ الفرنسي الذي لـ يؤكد رسمياً إال 

 وكاف 1851 أوت 4في " بنؾ الجزائر" ،  لينشئ بعدىا معيد اإلصدار باسـ 1849في سنة 
ييدؼ إلى تمويؿ وتنمية جميع األنشطة االقتصادية وتسييؿ عممية التجارة والتبادؿ بيف 
 1880الفرنسييف والمستعمريف المقيميف في الجزائر لكنو عرؼ أزمة شديدة في الفترة ما بيف 

البنؾ الجزائري التونسي "  بسبب المبالغة في منح القروض، فتغير اسمو ليتحوؿ إلى 1900و
بعد حصوؿ تونس عمى " بنؾ الجزائر "  ثـ عػاد اسمو مف جػديد   1904 جانفي 8في " 

البنؾ "  أيف حؿ محمو 1962 ديسمبر 31 واستمر في أشغالو حتى ،1958استقالليا في عاـ 
 . (1)بعد استعادة البالد لسيادتيا" المركزي الجزائري 

 . قبل صدور قانون النقد والقرض  عرض لمسياسة النقدية في النظام المصرفي:المطمب األول 

 بذلت السمطات الجزائرية كؿ ما في وسعيا السترجاع كامؿ حقوؽ سيادتيا بما في ،بعد االستقالؿ مباشرة
نشاء عممة وطنية فباشرت بإنشاء البنؾ المركزي الجزائري سنة   1962ذلؾ حقيا في إصدار النقد وا 

 وكاف البنؾ في ىذه الفترة ييتـ بتأميف ،1966 وتأميـ بنوكيا عاـ ،(2) 1964والدينار الجزائري سنة 
التمويؿ لمقطاعات غير الزراعية بقروض االستغالؿ بينما كانت القطاعات الزراعية تموؿ مباشرة مف 

طرؼ البنؾ المركزي، كما عرفت ىذه الفترة تأسيس معظـ الجياز المصرفي الجزائري بصفة عامة كما 
:  يمي 

 .(3) 1962 ديسمبر 13في  ( BCA )البنؾ المركزي الجزائري  -

                                                 
1
الممتقى الوطني األوؿ حوؿ المؤسسة االقتصادية الجزائرية ". اإلصالحات المصرفية الجزائرية في ظؿ اقتصاد السوؽ " سعيدة بوزيدي،-  

 .3.، ص2003وتحديات المناخ االقتصادي الجديد، جامعة ورقمة، الجزائر، أفريؿ 
2
 .125.محمود حميدات، مرجع سابؽ، ص-  

3
 .1962 ديسمبر 13 المؤرخ في62/144بموجب قانوف رقـ-  
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 والذي تحوؿ إلى البنؾ الجزائري لمتنمية 1963 ماي 7في  (CAD)الصندوؽ الجزائري لمتنمية   -
(BAD)  ؛1972سنة  

، ولقد تـ إجراء  إعاد1964 أوت 10في  (CNEP)الصندوؽ الوطني لمتوفير واالحتياط   -
 .1997 ىيكمتو وتكاممو مع الجياز المصرفي خالؿ السداسي األخير سنة 

 . 1966 جواف 13في  (BNA) البنؾ الوطني الجزائري  -
 . 1967 ماي 14القرض الشعبي الجزائري في   -
 . 1967 أكتوبر 1في  ( BEA)البنؾ الخارجي الجزائري   -

بعد االستقالؿ تبنت الحكومة الجزائرية التسيير المخطط مركزيا وىو ما يؤكده جعؿ وزارة المالية 
 إال أنو مف أجؿ خمؽ ،1966ىي المسؤولة عمى تسيير النقد والقرض وذلؾ بموجب قانوف المالية لعاـ 

 ومف أجؿ مراقبة أكثر صرامة لمتدفقات ،شروط تحقيؽ قطاع مالي مرتبط باختيارات السياسة الجديدة
 . 1970النقدية قررت السمطات الجزائرية إجراء إصالحات ابتداء مف 

 : واقع السياسة النقدية في فترة السبعينات/ أوال

  لقد ارتكز تنظيـ االقتصاد الوطني عمى التخطيط المركزي المستند إلى مبادئ وقواعد االقتصاد 
 فإف كؿ القرارات ،وفي ىذا النوع مف االقتصاد حيث تممؾ الدولة بالكامؿ لوسائؿ اإلنتاج, االشتراكي

 ومف جية أخرى ،المتعمقة بالتمويؿ االستثمار، اإلنتاج والتوزيع تتخذ بطريقة إدارية وبيروقراطية مف جية
تعود ممكية رؤوس أمواؿ البنوؾ العمومية كمية إلى الدولة، ومنو فإف كؿ القرارات اليامة المتعمقة بالنظاـ 

 أي البنؾ لـ يكف لو أي رأي في اختيار التمويالت ،كانت تتخذ مركزيا وبطريقة إدارية كذلؾ, المصرفي
لمشاريع االقتصادية التي يراىا مناسبة بؿ يرتبط بالقرارات المتخذة عمى مستوى ىيئة التخطيط التي تقـو 

. (1)بنفسيا بتقدير الجدوى االجتماعية واالقتصادية لممشروع 

، حتى (2)     كما أجبرت الدولة المؤسسات العمومية بتوطيف كؿ عممياتيا المالية في مختمؼ البنوؾ
يمكنيا متابعة ومراقبة التدفقات النقدية ليذه المؤسسات داخؿ مشاريعيا االقتصادية في إطار البرامج 

                                                 
1
 .70.، ص1991ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، . أحمد ىني، اقتصاد الجزائر المستقمة-  

2
 - Ammour Benhalima, Le système bancaire algérien- textes et réalité-.Dahleb, Alger, 1997,p.19. 
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 وتقـو كؿ مؤسسة بفتح حسابيف ليا في البنؾ الذي وطنت فيو عممياتيا المالية، فالحساب ،المخططة
.   األوؿ يستعمؿ لتمويؿ نشاطات االستثمار والثاني لتمويؿ نشاطات االستغالؿ

 ليكرس تعزيز تخطيط عمميات التمويؿ ومركزتيا في ثالثة اعتبارات 1971 وجاء اإلصالح المالي لعاـ 

 : (1)أساسية 

 .ضرورة التوافؽ العاـ لمتنظيـ االقتصادي ونظاـ التمويؿ مع ىذا التوجو في شكؿ مخططات -
 .تعظيـ مركزية قرارات االستثمار مباشرة مع المخططات بإتباع نظاـ التمويؿ ليذا االتجاه -
ارتفاع مستوى األىداؼ عمى صعيد االستثمار وذلؾ يتحقؽ بنظاـ التمويؿ المخصص لألىداؼ  -

 .  المسطرة 

 :  (2)ىيو  أنماط ثالثة لتمويؿ االستثمارات المخططة 1971كما حدد اإلصالح المالي لعاـ 

 .قروض بنكية متوسطة األجؿ تتـ بواسطة إصدار سندات قابمة إلعادة الخصـ لدى البنؾ المركزي -
قروض طويمة األجؿ ممنوحة مف طرؼ مؤسسات مالية متخصصة مثؿ البنؾ الجزائري لمتنمية  -

وتتمثؿ مصادر ىذه القروض في اإليرادات الجبائية وموارد اإلدخارات المعبأة مف طرؼ الخزينة والتي 
 .منح أمر تسييرىا إلى ىذه المؤسسات المتخصصة

.  والبنوؾ األولية والمؤسسات , التمويؿ عف طريؽ القروض الخارجية المكتتبة مف طرؼ الخزينة -

 : (3)ومف أىـ الخصائص التي تميز بيا نظاـ التمويؿ الوطني في فترة السبعينات نجد 

 وبطريقة مباشرة أو غير ،فيي تعتبر المتسبب األوؿ, تعاظـ دور الخزينة وىيمنتيا عمى النظاـ البنكي  -
كما تتكفؿ بتوزيع ، في دفع البنؾ المركزي إلى إصدار النقود بشكؿ ال يبرره الوضع النقدي ،مباشرة

 وأصبح يتميز بالسمبية المفرطة سواء عمى مستوى ، فقد ىمش دور النظاـ البنكي،القرض وتبعا لذلؾ
. تعبئة االدخار أو عمى مستوى توزيع القرض ورسـ السياسات اإلقراضية 

 حيث نجد أف الخزينة تتدخؿ في منح القرض كما ،تداخؿ الصالحيات بيف المؤسسات المالية العاممة -
 كما نجد البنؾ المركزي في السنوات األولى مف االستقالؿ يتدخؿ وبطريقة مباشرة في منح ا،لو كانت بنؾ

                                                 
1
 .178. 177.ص.،ص2003، الجزائر، 2ديواف المطبوعات الجامعية، ط. الطاىر لطرش، تقنيات البنوؾ-  

2
 .5.سعيدة بوزيدي، مرجع سابؽ، ص-  

3
 .185. 184.ص.الطاىر لطرش، مرجع سابؽ، ص-  



   واقع تطبيق السياست الىقديت لتحقيق االستقرار االقتصادي في الجزائر                :ثالثالفصل ال

 

94 

 

 ونجد أف البنوؾ التجارية تتدخػؿ في منح القروض لقطاعات ىي مف ،القروض لمقطاع الفالحي
 وأدى ىذا ،وقد ولد ىذا التداخؿ غموضا عمى مستوى نظاـ التمويؿ.اختصاص بنوؾ تجارية أخرى 

 .الغموض إلى تراكـ التناقضات وتزايد المشاكؿ 

إف النظاـ البنكي ذو مستوى واحد وىذا يعني أف البنؾ المركزي والبنوؾ التجارية تقع عمى مستوى  -
 . وال يممؾ البنؾ المركزي عمميا سمطة حقيقية عمى سموؾ ىذه البنوؾ ،واحد

 بمعنى ليس ىناؾ ضمانات بالمعنى ،توزيع القرض مف طرؼ البنوؾ ال يضمنو سوى حسف نية الدولة -
 ولد مثؿ ىذا األمر بعض التراخي في دراسة ومتابعة ومراقبة عممية ، وفي كثير مف األحياف،الكالسيكي

 ونتيجة ذلؾ ىو تراكـ ديوف البنوؾ عمى المؤسسات العمومية بشكؿ أثر عمى التوازف المالي ،القرض
 . وحتى عمى التوازف المالي الداخمي لمبالد ،الداخمي ليذه البنوؾ والمؤسسات

 يتكفؿ بتمويؿ مجموعة مف فروع ، وىذا يعني أف كؿ بنؾ،النشاط البنكي يقـو عمى مبدأ التخصص -
 . وليس لو الحؽ في تمويؿ فروع ىي مف اختصاصات بنوؾ أخرى،االقتصاد الوطني

 فالبنوؾ ال يمكنيا أف تمنح ،خضوع االستفادة مف القرض إلى عممية التوطيف المسبؽ والوحيد -
 ولكف يمكف أف تمنح القروض فقط إلى المؤسسات التي وطنت عممياتيا ،القروض وفؽ الفرص المتاحة

 حتى ولو كانت ىذه المؤسسات ال تستجيب إلى المعايير والمقاييس الكالسيكية ،المالية في ىذه البنوؾ
 ويجب التذكير أف البنوؾ وكذلؾ المؤسسات  ليست مخيرة في ،المعموؿ بيا في كؿ األنظمة البنكية

 باعتبار أف المؤسسات الموجودة وزعت بقرار مف وزارة المالية عمى البنوؾ التجارية ،عممية التوطيف
 .الموجودة 

والمالحظ أف ىذه الخصائص جميعيا كانت في الحقيقة مف العوامؿ التي عرقمت تطور النظاـ 
 مما ، مما انعكس سمبيا عمى الواقع االقتصادي و أخره عمى تحقيؽ أىدافو المرجوة منو،البنكي الوطني

.          تطمب األمر إدخاؿ إصالحات مختمفة وعميقة عمى االقتصاد الوطني

 :  الثمانيناتواقع السياسة النقدية في فترة/ ثانيا

 إعادة 1983     انطمقت اإلصالحات الييكمية لمقطاع االقتصادي مع بداية الثمانينات، حيث تمت سنة 
  مع تغيير نظاـ اتخاذ القرار الذي كاف مركزيا إلى 400 ليصبح عددىا ، مؤسسة عمومية102ىيكمة 
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 بتخصيص مزارع الدولة وتنظيميا ، إصالح القطاع الفالحي1986كما تـ في السنة . نظاـ ال مركزي
 خاصة بعد تدىور وسائؿ الدفع ، فأصبحت ىذه اإلصالحات ضرورية،في شكؿ تعاونيات خاصة

 كما أبرز ىذا الوضع نقائص نمط التسيير ،1986 إثر انخفاض أسعار النفط ابتداء مف سنة ،الخارجية
 . (1) وأبرز كذلؾ ضرورة إعادة النظر في دور الدولة االقتصادي،االقتصادي

وكوف القطاع المصرفي جزءاً ال يتجزأ مف القطاع االقتصادي  ككؿ فقد كاف البد مف 
 فأعيدت ىيكمتو بإنشاء بنكيف جديديف وىما بنؾ الفالحة ،إخضاعو ىو أيضا إلى إصالحات

 ( BDL) وبنؾ التنمية المحمية ،1982 مارس 13وتأسس في  ( BADR )والتنمية الريفية 
 وبيذا أصبح النظاـ المصرفي يضـ خمسة بنوؾ تجارية ولكف ،1985 أفريؿ 30وتأسس في 

 .(2)ىذا لـ يحدث أي جديد فيما يتعمؽ بدور البنوؾ

 المتعمؽ 1986 أوت 19  الصادر في 12 / 86 صدر قانوف مصرفي جديد رقـ ،1986وفي سنة 
بنظاـ البنوؾ والقرض وحمؿ في طياتو العناصر األولى لإلصالح الوظيفي لمنظاـ المصرفي موضحا 

 ومف أىـ اإلجراءات ،مياـ ودور البنؾ المركزي والبنوؾ التجارية حسب ما يقتضيو اقتصاد السوؽ
 : (3)المتعمقة بالتسيير البنكي التي جاء بيا

دفع النظاـ المصرفي إلى األخذ بالتدابير الالزمة لمتابعة استخداـ القروض التي تمنحيا، إلى جانب  -
متابعة الوضعية المالية لممؤسسات واتخاذ جميع التدابير الضرورية لمتقميؿ مف خطر عدـ استرداد 

 .القرض

 حيث ،استعادة البنؾ المركزي لصالحياتو فيما يخص عمى األقؿ تطبيؽ السياسة النقدية -
كمؼ البنؾ المركزي الجزائري في ىذا اإلطار بإعداد وتسيير أدوات السياسة النقدية بما في 

 ذلؾ تحديد سقوؼ إعادة الخصـ المفتوحة لمؤسسات القرض

                                                 
1
سمسمة بحوث ومناقشات حمقات العمؿ، صندوؽ النقد العربي، ". السياسة النقدية في الجزائر" جودي كريـ، كماؿ رضواف ياسيف بادسي، -  

 .303.مرجع سابؽ، ص
2
- Ammour Benhalima, Le système bancaire algérien- textes et réalité-.Op.cit,p.49.   

3
. 138. 137.ص.محمود حميدات، مرجع سابؽ، ص-  
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 حظي فيو النظاـ المصرفي 1988 جانفي 12ولقد تـ تعديؿ القانوف السابؽ بقانوف تكميمي في   
"  والخاص بػ 86/12  المتمـ والمعدؿ لقانوف 88/06بمكانة وأىمية كبيرتيف وواضحتيف بإصدار قانوف 

التجارة و  تسيػر حسب  مبادئ )فجعميا مؤسسات عمومية  اقتصاديػة مستقمة  " نظاـ مؤسسات القرض 
 كما نص عمى تحديد القروض المقدمة مف طرؼ البنوؾ التجارية مسبقا مف المخطط ،(1) ( المرودية

 وعمى تعزيز دور ،الوطني لمقرض وعمى ضرورة تخمي الخزينة العمومية عف تمويؿ االستثمارات العمومية
. البنؾ المركزي الجزائري 

 ومع الظروؼ ،ويمكف اعتبار فترة الثمانينات مرحمة تمييدية ومرحمة تقنيف لمرحمة قادمة لمتنفيذ
 تداخمت الوظائؼ وكاف الفصؿ بيف السياستيف النقدية ،الصعبة التي عرفتيا البالد في أواخر الفترة خاصة

والمالية ظاىريا فقط حيث كاف مستوى السيولة يتحدد بوضع الميزانية العامة لمدولة أما تمويؿ النفقات 
 التي تعتبر أساس نمو السيولة النقدية  وكثيرا ما وجدت ،العامة فيتـ غالبا مف خالؿ موارد بيع البتروؿ

. السمطات النقدية صعوبة في التحكـ في اتجاه الكتمة النقدية

 ،ونظًرا لألحداث التي عرفتيا نياية الفترة بدأ التمييد لبناء اقتصاد يعتمد عمى ميكانيزمات السوؽ
 ليذا جاء ،فكاف البد مف تطوير النظاـ المصرفي الجزائري تماشيا مع اإلصالحات االقتصادية ككؿ

 وجعؿ القانوف المصرفي ،قانوف النقد والقرض الذي أعاد التعريؼ كمية لييكمة النظاـ المصرفي الجزائري
. الجزائري في سياؽ التشريع المصرفي الساري المفعوؿ في البمداف األخرى السيما البمداف المتطورة 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 
1
 .302.جودي كريـ، كماؿ رضواف ياسيف بادسي، مرجع سابؽ، ص-  
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النظام المصرفي في ظل إصالحات قانون النقد والقرض : المطمب الثاني 

جاء القانػوف , لمسايرة اإلصالحات والتغيرات التي عرفيا االقتصاد الوطني عمى كافة المستويات
لمقانونيف   والمتعمؽ بالنقد والقػرض معداًل ومغيًرا ومتمًما1990 أفريؿ 14 المؤرخ في 90/10رقـ 

 األوؿ الخاص بنظاـ البنوؾ والقرض والثاني متماشًيا أكثر مع المؤسسات وخاصة مع ،السابقيف
 فقد حمؿ قانوف النقد والقرض أفكار جديدة فيما يتعمؽ بتنظيـ النظاـ ،المؤسسات العمومية االقتصادية

 .البنكي وأدائو 

 :تتجمي أىـ مضاميف قانوف النقد و القرض في النقاط التالية  : قانون النقد والقرض مضامين /أوال

قامة نظام مصرفي ذي مستويين-1  :  الفصل بين الدائرة النقدية والدائرة الحقيقية وا 

 كانت القرارات النقدية تتخذ تبعا ، الذي كاف يتبنى التخطيط المركزي لالقتصاد،في النظاـ السابؽ
 وتبعا لذلؾ لـ ،لمقرارات الحقيقة أي تمؾ القرارات التي تتخذ عمى أساس كمي حقيقي في ىيئة التخطيط

 بؿ أف اليدؼ األساسي ىو تعبئة الموارد الالزمة لتمويؿ البرامج ،تكف ىناؾ أىداؼ نقدية بحتة
.  المخططة

وقد تبنى قانوف النقد والقرض مبدأ الفصؿ بيف الدائرتيف الحقيقية والنقدية، ويعني ذلؾ أف القرارات 
النقدية لـ تعد تتخذ تبعا لمقرارات المتخذة عمى أساس كمي مف طرؼ ىيئة التخطيط، ولكف تتخذ بناء 

 إف تبنى مثؿ ىذا المبدأ في قانوف ،عمى الوضع النقدي السائد والذي يتـ تقديره مف طرؼ السمطة النقدية
:  1النقد والقرض يسمح بتحقيؽ مجموعة مف األىداؼ نمخص أىميا فيما يمي 

 .استعادة البنؾ المركزي لدوره في قمة النظاـ النقدي والمسؤوؿ األوؿ عف تسيير السياسة النقدية  -
استعادة الدينار لوظائفو التقميدية وتوحيد استعماالتو داخميا بيف المؤسسات العمومية والعائالت  -

 .والمؤسسات الخاصة

تحريؾ السوؽ النقدية وتنشيطيا واحتالؿ السياسة النقدية لمكانتيا كوسيمة مف وسائؿ الضبط  -
 .االقتصادي

                                                 
1
. 201.200.ص. الطاىر لطرش، مرجع سابؽ، ص- 
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خمؽ وضع لمنح القروض يقـو عمى شروط غير تمييزية عمى حسب المؤسسات العامة والمؤسسات   -
 .الخاصة

 وجعمو يمعب دًورا ميًما في اتخاذ القرارات ،إيجاد مرونة نسبية في تحديد سعر الفائدة مف طرؼ البنوؾ  -
 .المرتبطة بالقرض

بيف  كما أف قانوف النقد والقرض قد كرس مبدأ وضع نظػاـ بنكي عمى مستوييف، ويعني ذلؾ التمييز 
نشاط البنؾ المركزي كسمطة نقدية ونشاط البنوؾ التجارية كموزعة لمقرض، وبموجب ىذا الفصؿ أصبح 
البنؾ المركزي يمثؿ فعال بنكا لمبنوؾ، يراقب نشاطيا ويتابع عممياتيا، كما أصبح بإمكانو أف يوظؼ 

مركزه كممجأ أخير لإلقراض في التأثير عمى السياسات اإلقراضية لمبنوؾ وفقا لما يقتضيو الوضع النقدي، 
وبموجب ترأسو لمنظاـ النقدي وتواجده فوؽ كؿ البنوؾ بإمكانو أف يحدد القواعد العامة لمنشاط البنكي 

.  ومعايير تقييـ ىذا النشاط في اتجاه خدمة أىدافو النقدية وتحكمو في السياسة النقدية 

  : فصل دائرة ميزانية الدولة عن الدائرة النقدية -2

 ، الذي ألغي سقؼ تسبيقات البنؾ المركزي لمخزينة العمومية،1966منذ إصدار قانوف المالية لعاـ       
وذلؾ أساسا لدى البنؾ ,  كاف تنفيذ عجز الميزانية آليا،1990لغاية إصدار قانوف النقد القرض لعاـ 

عف طريؽ االكتتاب , وثانويا لدى البنوؾ التجارية, في شكؿ تسبيقات وحساب بريدي جاري دائف, المركزي
لسندات الخزينة العمومية القصيرة األجؿ، ونتج عف ىذا ديف ميـ  ( مف الودائع % 5بنسبة )اإلجباري 

 مميار دج تجاه البنؾ 110، حوالي 1989لمخزينة العمومية تجاه الجياز المصرفي، فبمغ في نياية عاـ 
 مف الديف العمومي %50 مميار دج تجاه البنوؾ التجارية، وىو مبمغ يشكؿ ما يقرب 10المركزي و 

. (1)المحمي في تمؾ الفترة

: ولقد تضمف قانوف النقد والقرض المبادئ الالزمة لوضع حد ليذه الحالة 
 وفؽ جدوؿ 1990 أفريؿ 14إرجاع ديوف الخزينة العمومية تجاه البنؾ المركزي المتراكمة إلى غاية   -

 .(2) سنة 15يمتد عمى 

                                                 
1
اإلصالحات االقتصادية وسياسة الخوصصة في البمداف العربية، ". الدينار والجياز المصرفي في مرحمة االنتقاؿ" محمد الشريؼ الماف،-  

 .421. 420.ص. ، ص1999، بيروت، فيفري1مركز دراسات الوحدة العربية، ط
2
 1990 أفريؿ 14 مف قانوف النقد والقرض المؤرخ في 213لمادة -  
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 مف اإليرادات العادية % 10 تحديد حجـ التسبيقات التي يقدميا البنؾ المركزي لمخزينة العمومية إلى  -
 مع تسديد ىذه التسبيقات قبؿ ، يوما240لمسنة المالية السابقة، مع تحديد مدتيا بما ال يتعدى 

 .(1)نياية كؿ سنة مالية 

والتي ال تتعدى نسبة ,  تحديد قيمة السندات العمومية التي يمكف أف يقبميا البنؾ المركزي في محفظتو
 . مف قيمة اإليرادات العادية لمسنة المالية السابقة% 20

 .إلغاء االكتتاب اإلجباري لسندات الخزينة مف قبؿ البنوؾ التجارية  -

  : إبعاد الخزينة العمومية عن دائرة االئتمان -3

, تشكؿ أىـ مؤسسة لتجميع الموارد وتوزيع القروض, ظمت الخزينة العمومية ولغاية نياية الثمانينات     
 ولكف بموجب دخوؿ المؤسسات ،وبخاصة في ما يتعمؽ بتمويؿ االستثمارات العمومية الطويمة المدى

 أي عف تمويؿ ، بدأت تتخمى عف وظيفة التمويؿ،1988العمومية في مرحمة االستقاللية منذ عاـ 
 لتكتفي بالتدخؿ في تمويؿ االستثمارات االستراتيجية ،االستثمارات التي تقررىا المؤسسات العمومية

 . (2)المخططة مف طرؼ الدولة

ولقد أكد قانوف النقد والقرض إبعاد الخزينة العمومية عف النشاط االئتماني وذلؾ بتعريؼ االئتماف 
 مف جية ومنع كؿ شخص معنوي أو طبيعي غير البنوؾ والمؤسسات ،بأنو عممية مف عمميات البنؾ

المالية مف أداء ىذه العمميات مف جية أخرى، ويسمح الفصؿ بيف دائرة ميزانية الدولة ودائرة القرض 
:  ببموغ األىداؼ التالية 

 .تناقص التزامات الخزينة في تمويؿ االقتصاد  -
 .استعادة البنوؾ والمؤسسات المالية لوظائفيا التقميدية وخاصة تمؾ المتمثمة في منح القروض  -
نما يرتكز أساسا عمى مفيـو الجدوى االقتصادية ،ال يخضع إلى قواعد إدارية أصبح توزيع القرض  -  وا 

 .لممشاريع
-  

                                                 
1
 .1990 أفريؿ 14 مف قانوف النقد والقرض المؤرخ في 78المادة -  

2
.  مف قانوف النقد والقرض11المادة -  
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  : إنشاء سمطة نقدية وحيدة ومستقمة-4

 فوزارة المالية كانت تتحرؾ عمى أساس أنيا ،كانت السمطة النقدية سابقا مشتتة في مستويات عديدة
 وكانت تتصرؼ كما ،والخزينة كانت تمجا في أي وقت إلى البنؾ المركزي لتمويؿ عجزىا, السمطة النقدية

 والبنؾ المركزي كاف يمثؿ بطبيعة الحػاؿ سمطػة نقدية الحتكاره امتياز ،لو كانت ىي السمطػة النقدية
 ولذلؾ جاء قانوف النقد والقرض ليمغي ىذا التعدد في مراكز السمطة النقدية وكاف ذلؾ بأنو ،إصدار النقود

 ،أنشأ سمطة نقدية وحيدة ومستقمة عف أي جية كانت، وقد وضع ىذه السمطة النقدية في الدائرة النقدية
:  وجعؿ قانوف النقد والقرض ىذه السمطة النقدية ،(1)وبالذات في ىيئة جديدة أسماىا مجمس النقد والقرض

 .وحيدة ليضمف انسجاـ السياسة النقدية  -
 .مستقمة ليضمف تنفيذ ىذه السياسة مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ النقدية  -
 .    وموجودة في الدائرة النقدية لكي يضمف التحكـ في تسيير النقد ويتفادى التعارض بيف األىداؼ النقدية  -

:  هيكل النظام المصرفي عمى ضوء قانون النقد والقرض /ثانيا

لقد أدخؿ قانوف النقد والقرض تعديالت ميمة في ىيكؿ النظاـ البنكي الجزائري سواء 
تعمؽ األمر بييكؿ البنؾ المركزي والسمطة النقدية أو بييكؿ البنوؾ، وألوؿ مرة منذ قرارات 

كما تـ أيضا وبموجب نفس , تـ السماح لمبنوؾ األجنبية بأف تقيـ أعماال ليا في الجزائر, التأميـ
. األحكاـ السماح بإنشاء بنوؾ خاصة 

:  بنك الجزائر  - 

البنؾ المركزي ىو مؤسسة : " مف قانوف النقد والقرض البنؾ المركزي عمى أنو (11)تعرؼ المادة 
وأصبح  يسمى في تعاممو مع الغير بنؾ الجزائر "  وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالؿ المالي 

ولقد عزز ىذا القانوف كما وسع مجاؿ صالحيات مؤسسة اإلصدار وأعاد تشكيؿ دور البنؾ المركزي 
 فيو منذ صدور ىذا ،(استقاللية البنؾ المركزي عنيا  )بعيدا عف تأثيرات وضغوط السمطات العمومية 

 كما لـ يعد مجبرا عمى التصرؼ في إطار ،القانوف أصبح مؤسسة وطنية بعدما كاف مؤسسة عمومية
نما يتكفؿ بالسير عمى االستقرار الداخمي والخارجي لمنقد ،السياسة التي تحددىا السمطات العمومية  وا 

                                                 
1
. 422.مرجع سابؽ ،ص ".الدينار والجياز المصرفي في مرحمة االنتقاؿ"   محمد الشريؼ الماف،- 
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:  ويسير بنؾ الجزائر جيازيف ىما ،(1)وتوفير أفضؿ الشروط لتنظيـ سوؽ الصرؼ واالقتصاد ككؿ
. المحافظ  ومجمس النقد والقرض 

  يعيف المحافظ بمرسـو مف رئيس الجميورية لمدة ست سنوات قابمة لمتجديد مرة  :المحافظ ونوابه
 كما يوقع باسـ البنؾ ، وميمتو إدارة أعماؿ البنؾ المركزي واتخاذ جميع اإلجراءات التنفيذية،واحدة

المركزي ويمثمػو لدى السمطات العمومية والبنوؾ المركزية والييئات المالية الدولية، إلى جانب ذلؾ يوظؼ 
ويعيف ويرقي ويعزؿ مستخدمي البنؾ ويعيف ممثمي البنؾ في مجالس المؤسسات األخرى؛ باإلضافة إلى 
ذلؾ تستشيره الحكومة كمما وجب عمييا مناقشة مسائؿ خاصة بالنقد والقرض أو مسائؿ تنعكس عمى 

ويعتبر المحافظ السمطة الحقيقية التي تتخذ قرارات تنفيذ العمميات في إطار سياسة نقدية , الوضع النقدي
.  باستقاللية عف الحكومة (2)يقبميا القانوف

 يحدد فيو رتبة كؿ واحد (3)أما نواب المحافظ فيـ أيضا يعينوف بمرسـو مف رئيس الجميورية
 كما أف ، وميمتيـ مساعدة المحافظ في نشاطاتو،ويعينوف لمدة خمس سنوات قابمة لمتجديد, منيـ

المحافظ ونوابو ال تتـ إقالتيـ إال في حالة العجز الصحي المثبت قانونيا أو الخطأ الفادح وذلؾ بموجب 
 كذلؾ ال يخضعوف لقواعد الوظيفة ،مرسـو يصدره رئيس الجميورية وىو ما يؤكد استقاللية البنؾ المركزي

العمومية وىو ما يعني أف بنؾ الجزائر مستقؿ عف السمـ اإلداري والمراقبة الممارسة مف طرؼ السمطة 
. المركزية عمى نشاط وممارسات المحافظ ونوابو 

   مجمس النقد والقرض :

يعتبر إنشاء مجمس النقد والقرض مف العناصر األساسية التي جاء بيا قانوف النقد والقرض 
 ويؤدي مجمس النقد والقرض ،بالنظر إلى المياـ التي أوكمت إليو والسمطات الواسعة التي منحت لو

 ويتشكؿ مجمس ،دوريف أو وظيفتيف، وظيفة مجمس إدارة بنؾ الجزائر ووظيفة السمطة النقدية في البالد
:  النقد والقرض مف 

 .المحافظ رئيسا  -
                                                 

 . من قانون النقد والقرض44المادة -  1
 

.  من قانون النقد والقرض20المادة -  2
 

 . من قانون النقد والقرض21المادة -  3
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 .نواب المحافظ الثالثة كأعضاء   -

        كما يعيف ثالثة مستخمفيف ،ثالث موظفيف ساميف يعينوف بموجب مرسـو يصدره رئيس الحكومة  -
. يعوضوا األعضاء الثالثة إذا اقتضت الضرورة ؿ

ويحؽ لو استشارة أية , ويمكف لمجمس النقد والقرض أف يشكؿ مف بيف أعضائو لجانا استشارية 
. مؤسسة أو أي شخص إذا رأى ذلؾ ضروريا

 : (1) ومف أىـ ىذه الصالحيات ما يمي،وصالحيات المجمس واسعة جدا في مجاؿ النقد والقرض

باعتبار مجمس إدارة البنؾ  يقـو بإجراء مداوالت حوؿ تنظيـ البنؾ المركزي واالتفاقيات وذلؾ بطمب   -
 كما يقـو بتحديد ميزانية ، كما يتمتع بصالحيات شراء األمواؿ المنقولة والثابتة وبيعيا،مف المحافظ

جراء كؿ ما يحيط بو مف تعديالت ،البنؾ . الخ ...  وا 

 يقـو بتنظيـ إصدار النقود  يحدد شروط تنفيذ عمميات البنؾ في عالقة مع ،باعتبار سمطة نقدية  -
 ويضع شروط فتح ، يسير السياسة النقدية،(إعادة التمويؿ وشروطيا  )البنوؾ والمؤسسات المالية 

 كما يحدد قواعد ،الفروع والمكاتب التمثيمية لمبنوؾ والمؤسسات المالية األجنبية ويرخص ىال ذلؾ
 . وتنظيـ سوؽ الصرؼ ومراقبة الصرؼ, الحذر في تسيير البنوؾ والمؤسسات المالية مع الزبائف

 أفريؿ 14 المؤرخ في 90/10ولقد أجريت بعض التعديالت الضرورية عمى قانوف النقد والقرض 
 حيث قاـ ىذا األخير بالفصؿ 2001 فيفري 27 المؤرخ في 01/01 عف طريؽ إصدار األمر 1990

دارتو يتواله عمى التوالي : بيف مجمس إدارة البنؾ المركزي ومجمس النقد والقرض  فتسيير البنؾ المركزي وا 
مجمس . (2)ومراقباف (بدال مف مجمس النقد والقرض )محافظ يساعده ثالثػة نواب محافظ ومجمس اإلدارة 

اإلدارة ىو الذي يتكوف مف المحافظ رئيسا ونواب المحافظ كأعضاء وثالثة موظفيف ساميف يعينيـ رئيس 
 أما مجمس النقد والقرض فيتكوف مف أعضاء مجمس إدارة بنؾ الجزائر وثالث شخصيات ،(3)الجميورية

                                                 
1
 . مه قاوون الىقد والقرض45-43المواد -  

2
، الصادرة 14، العدد الجريدة الرسمية والمعدؿ والمتمـ لقانوف النقد والقرض، 27/02/2001 المؤرخ في 01/01 مف األمر رقـ 02المادة -  

. 2001 فيفري 28في 
 

3
 . ، مرجع سابق01/01 مه األمر رقم 06المادة  - 
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يختاروف بحكـ كفاءتيـ في المسائؿ االقتصادية والنقدية وىكذا صار عدد أعضائو عشرة بعدما كاف 
. سبعة 

  إال أنو لـ ينقص مف صالحيات 01/01والمالحظ أف رغـ التعديالت التي جاء بيا األمر 
المحافظ حيث يبقى محافظا لمبنؾ المركزي ورئيس مجمس اإلدارة ومجمس النقد والقرض والمجنة 

 .  المصرفية
  :هيئات الرقابة في النظام المصرفي الجزائري  /ثالثا

 والذي ، الذي فتح المجاؿ أماـ المبادرة الخاصة واألجنبية،إف التنظيـ الجديد لمنظاـ البنكي الجزائري   
يعتمد عمى قواعد السوؽ و يتطمب أف تكوف لمسمطة النقدية آليات وىيئات لمرقابة عمى ىذا النظاـ حتى 

. التي تعود في غالبيا إلى الغير, يكوف عممو منسجما مع القوانيف و ويستجيب لشروط حفظ األمواؿ

تنشأ لجنة : " عمى أنو  (143)ينص قانوف النقد والقرض في مادتو  :لجنة الرقابة المصرفية - 1
مصرفية مكمفة بمراقبة حسف تطبيؽ القوانيف واألنظمة التي تخضع ليا البنوؾ والمؤسسات المالية 

،  مف المحافظ أو نائبو الذي يحؿ محمو كرئيس(1)وتتألؼ المجنة المصرفية "وبمعاقبة المخالفات المثبتة
 :ومف أربعة أعضاء ىـ 

 .قاضياف ينتدباف مف المحكمة العميا بعد معرفة رأي المجمس األعمى لمقضاء   -
عضواف كفؤاف في الشؤوف المصرفية والمالية والمحاسبية يقترحيما وزير المالية ويتـ تعييف   -

 .األعضاء األربعة لمدة خمس سنوات قابمة لمتجديد 

  :(2)مف عممياتيا األساسية نذكر

 .مراقبة الوضعية المالية لمبنوؾ والمؤسسات المالية  -
متابعة مدى استمرار إيفاء البنوؾ لممتطمبات التي يفرضيا القانوف ونظاـ بنؾ الجزائر لممارسة ىذا   -

 : وتتمثؿ ىذه المتطمبات في ،النشاط

                                                 
1
 . مف قانوف النقد والقرض144المادة -  

2
 .147.محمود حميدات، مرجع سابؽ، ص-  
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  نسب األمواؿ الخاصة إلى االلتزامات. 
  معامؿ السيولة. 
  النسبة بيف الودائع و التوظيفات. 
  توظيفات الخزينة. 
  األخطار بشكؿ عاـ .

كما تيتـ بضماف احتراـ البنوؾ لجميع قواعد الحذر في مجاؿ متابعة البنوؾ لديونيا و تصنيفيا 
.  و وفقا لمشروط التي يحددىا بنؾ الجزائر (1)حسب درجة الخطر المستوجب

ويمكف لمجنة أف تدعو البنوؾ والمؤسسات المالية في مدة معينة التخاذ اإلجراءات التي مف شأنيا 
 كما يمكنيا تعييف مدير مؤقت إلدارة وتسيير ،أف تعيد وتدعـ توازنيا المالي أو تصحح أساليبيا اإلدارية
 وفي حالة مخالفة البنوؾ أو المؤسسات ،أعماؿ المؤسسة بطمب مف المقيميف عمى المؤسسة المعنية

مف قانوف النقد  (156)المالية إلحدى األحكاـ القانونية أو التنظيمية يمكف لمجنة المصرفية حسب المادة 
:  والقرض أف تقـو بإحدى العقوبات التالية 

 .التنبيو  -
 .المنع مف ممارسة بعض األعماؿ وتقييد في ممارسة النشاط  -

منع أحد القائميف عمى المؤسسة المعنية مف ممارسة صالحياتيـ لمدة معينة وىذا مع أو بدوف تعييف   -
 .مدير مؤقت

 . إلغاء الترخيص بممارسة العمؿ   -

كما يمكف لمجنة المصرفية أف تقضي بدال مف العقوبات التأديبية وزيادة إلييا بعقوبة مالية ال 
تتعدى رأس الماؿ األدنى المتوفر لدى المؤسسة المعينة، وتقـو الخزينة بتحصيؿ ىذه المبالغ لتدخميا في 
ميزانية الدولة، كما يمكنيا أف تضع قيد التصفية المؤسسات المالية والبنوؾ التي لـ تعد مرخصة بممارسة 

 .العمؿ

 

                                                 
1
 . المتعمقة بتحديد قواعد الحذر لتسيير البنوؾ1994 نوفمبر 02 ؿ 74/94التعميمة رقـ -  
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 تقرر لحماية البنوؾ ،"خطر القرض " بعد إلغاء مبدأ التوطيف وظيور مصطمح  : مركزية المخاطر - 2
مف  (160) فحسب المادة ،إنشاء مصمحة تيتـ بذلؾ,والمؤسسات المالية وتنظيـ عالقتيا مع زبائنيا 

ينظـ ويسير البنؾ المركزي مصمحة مركزية لممخاطر تدعى مركز المخاطر : " قانوف النقد والقرض 
تكمؼ بجمع أسماء المستفيديف مف القروض وطبيعة وسقؼ القروض الممنوحة والمبالغ المسحوبة 

".  والضمانات المعطاة لكؿ قرض مف جميع البنوؾ والمؤسسات المالية 

ولقد ألـز بنؾ الجزائر البنوؾ والمؤسسات المالية باالنخراط في مركزية المخاطر واحتراـ قواعد 
 وينبغي عمييا في ىذا اإلطار أف تقدـ تصريح خاص بكؿ القروض الممنوحة إلى ،عمميا احتراما صارما

.       الزبائف سواء كانوا أشخاصا طبيعييف أـ معنوييف 
  وال يمكف لمييئة المالية أف تمنح قروضيا مصرحا بيا لدى مركزية المخاطر عمى أنيا قروض 

ذات مخاطر إلى زبوف جديد إال بعد استشارتيا، ومف الواضح أف مثؿ ىذا اإلجراء ييدؼ إلى كشؼ 
ومنح البنوؾ والمؤسسات المالية المعمومات الضرورية المرتبطة , وتدارس المخاطر المرتبطة بالقرض

. بالقروض والزبائف التي تشكؿ مخاطر محتممة 
 مارس 22 المؤرخ في 02/ 92لقد قاـ بنؾ الجزائر بموجب النظاـ رقـ  :مركزية عوارض الدفع - 3

 االنضماـ إلى ىذه المركزية (1)وفرض عمى كؿ الوساطة المالية ,  بإنشاء مركزية لعوارض الدفع 1992
وتقديـ كؿ المعمومات الضرورية ليا، وتقـو مركزية عوارض الدفع بتنظيـ المعمومات المرتبطة بكؿ 

الحوادث والمشاكؿ التي تظير عند استرجاع القروض أو تمؾ التي ليا عالقة باستعماؿ مختمؼ وسائؿ 
:  وميمة مركزية عوارض الدفع  في ىذا المجاؿ  تتخمص في عنصريف ىما ،الدفع

وتتضمف ىذه البطاقية بطبيعة الحاؿ , تنظيـ بطاقية مركزية لعوارض الدفع وما قد ينجـ عنيا وتسييرىا  -
 .كؿ الحوادث المسجمة بشأف مشاكؿ الدفع أو تسديد القروض 

نشر قائمة عوارض الدفع وما يمكف أف ينجـ عنيا مف تبعات وذلؾ بطريقة دورية وتبميغيا إلى   -
لى أية سمطة أخرى معينة   .الوسطاء المالييف وا 

ذا كانت مركزية عوارض الدفع تيتـ بتجميع  :جهاز مكافحة إصدار الشيكات بدون مؤونة - 4 وا 
 فإف جياز مكافحة إصدار ،المعمومات المرتبطة بمشاكؿ الدفع الخاصة بالقروض أو بأدوات الدفع

                                                 
1
البنوؾ، والمؤسسات المالية، والخزينة العمومية والمصالح المالية لمبريد والمواصالت وكؿ : الوساطة المالية حسب ىذا النظاـ ىي-  

 .المؤسسات األخرى التي تضع بحوزة الزبائف وسائؿ دفع وتسيرىا
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الشيكات بدوف مؤونة جاء ليدعـ ضبط قواعد العمؿ بأىـ أحد وسائؿ الدفع وىي الشيؾ، وقد تـ إنشاء 
 ويعمؿ ىذا الجياز عمى تجميع ،1992 مارس 22 المؤرخ في 92/03ىذا الجياز بموجب النظاـ 

المعمومات المرتبطة بعوارض دفع الشيكات لعدـ كفاية الرصيد والقياـ بتبميغ ىذه المعمومات إلى الوسطاء 
. المالييف المعنييف 

ويجب عمى الوسطاء المالييف الذيف وقعت لدييـ عوارض دفع لعدـ كفاية الرصيد أو لعدـ وجوده 
أصال أف يصرحوا بذلؾ إلى مركزية عوارض الدفع حتى يمكف استغالليا وتبميغيا إلى الوسطاء المالييف 

اآلخريف، ويجب عمييـ في ىذا المجاؿ أف يطمعوا عمى سجؿ عوارض الدفع قبؿ تسميـ أوؿ دفتر 
 .  لمشيكات لمزبوف 

 .تطور الكتمة النقدية ومقابالتها  : طمب الثالثالم

 تمعب الكتمة النقدية في جميع االقتصاديات دوًرا كبيًرا في تحديد مستوى األسعار ومستوى   
النقدية وحدىا اإلنتاج وميزاف المدفوعات، وتحػديد الكتمة النقديػة ليس مجرد عممية تتحكـ فيػيا السمطات 

بؿ عممية تنجـ عف تفاعؿ متشابؾ لسموؾ شتى الجيات االقتصادية، فالسمطة النقدية تقرر حجـ القاعدة 
 بينما تقرر البنوؾ التجارية حجـ القروض واألصوؿ األخرى ،المصرفية واالحتياطات أي العممة ،النقدية

 وحجـ االحتياطات التي يجري االحتفاظ بيا كاحتياطات فائضة، وأما الجميور ،التي ستحصؿ عمييا
فيقرر كيؼ يوزع ما لديو مف ثروة نقدية بيف العممة والودائع تحت الطمب والودائع ألجؿ والودائع 

. (1)االدخارية وغيرىا مف المستحقات واألصوؿ المالية

 مميار 4.1 ارتفاعا كبيرا في حجميا إذ انتقمت مف 1962و عرفت الكتمة النقدية في الجزائر منذ 
 فقد تضاعفت بوتيرة متسارعة ، مرة102,57 أي ما يعادؿ 1990 مميار دج سنة 420,539دج إلى 

 فيذا التطور الحاصؿ في الكتمة النقدية يرجع إلى ، 1980 مرة سنة 29جدا ووصمت إلى ما يقارب 
نموذج التنمية االقتصادية المتبع مف خالؿ المخططات االقتصادية والتي تطمبت أمواال ضخمة إلنجازىا 

                                                 

1
. 13. محمود حميدات، مرجع سابؽ، ص- 
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 مرة حتى 15 تضاعفت الكتمة النقدية بمقدار 1967فالمالحظ أنو مع بداية المخطط الثالثي سنة 
1980  . 

 118,040 مميار دج  بعدما كاف 420,539 إلى 1990ولقد انتقؿ حجـ الكتمة النقدية في 
 وىذا الحجـ يفسر باإلصالحات التي قامت بيا الدولة ،  مرة3,5 أي ما يعادؿ 1980مميار دج في 

 أي نمو 2000  مميار دج سنة 2058,710والخاصة بإعادة ىيكمة المؤسسات العمومية ثـ وصمت إلى 
 2947,47 إلى 2002 لتصؿ في سبتمبر ،2000 إلى 1990 مرة مف 4,9الكتمة النقدية بما يقارب 

مميار دج و المالحظ أف الكتمة النقدية ظمت تنمو بكثرة إال أف نموىا عرؼ تقريبا استقرارا خاصة في 
 ولكف والسبب في ذلؾ ىو سعي الحكومة الجزائرية إلى التحكـ في التضخـ2002  و1980الفترة ما بيف 

 نتيجة الزيادة في األجور لجميع 2008ىذا االستقرار لـ يدـ إذ ارتفعت الكتمة النقدية بدرجة كبيرة سنة 
 .  ويمكف مالحظة أىمية تطور الكتمة النقدية مف خالؿ دراسة مكوناتيا ومقابالتياالقطاعات

مكونات الكتمة النقدية   /أوال

: ىناؾ ثالثة أنواع مف مكونات الكتمة النقدية ىي 

: النقود القانونية  -1

 ولقد لعب ىذا ،تتكوف مف األوراؽ النقدية والنقود المساعدة التي يصدرىا البنؾ المركزي   
النوع األكثر سيولة في مكونات الكتمػة النقديػة دورا ىاماً  في تشكيؿ حجميا إلى غاية بدايػة 

  كانت 1962 ففي ،لتترؾ ىذه المكانة إلى الودائع الجارية ( 69 - 67) المخطػط الثالثي
 مميار دج بينما 2,26 مف مجموع الكتمة النقدية بحجـ يقدر بػ % 55,12النقود القانونية تمثػؿ 

 مف مجموع الكتمة % 30,17 مميار دج أي بنسبة 49,159 فقد بمغ حجميا 1982في 
 مف % 32 مميار دج أي بنسبة 134,941 بمغ حجـ النقود القانونية 1990 وفي ،النقدية

 مميار دج 484,950 فقد بمغ حجـ النقود القانونية 2000مجموع الكتمة النقدية أما في سنة 
 647,082 بمغ حجميا 2002 سنة وفي ، مف مجموع الكتمة النقدية% 23,55وىو ما يمثؿ 
 إلي 2009 لتصؿ في سبتمبر  مف مجموع الكتمة النقدية% ,21 95مميار دج أي 

 .مف مجموع الكتمة النقدية  %39 مميار دج أي ما يمثؿ 1002,96
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: الودائع تحت الطمب - 2

ىي العنصر الثاني مف مكونات الكتمة النقدية مف حيث درجة السيولة وىي أقؿ سيولة مف النقود 
 : (1) وتتكوف الودائع تحت الطمب مف،(القانونية  )االئتمانية 

 .الودائع الجارية لدى البنوؾ التجارية   -
 .الودائع الجارية لدى مراكز البريد وصناديؽ االدخار   -
 .ودائع األمواؿ الخاصة في الخزينة   -

 مف مجموع الكتمة % 41,46 مميار دج بنسبة 1,7 بمغ حجـ الودائع تحت الطمب 1962ففي 
 في الثمانينات حيث وصؿ حجميا آنذاؾالنقدية واستمرت في االرتفاع بسبب سياسة التخطيط المتبعة 

وبقيت في ، مف مجموع  الكتمة النقدية % 46,73 مميار دج أي بنسبة 76,141 إلى حدود 1982سنة 
 % 40,18 مميار دج أي بنسبة 115,458 أيف انخفضت قيمتيا وقدرت بػ 1986االرتفاع إلى غاية 

 مف % 47,18 أي تمثؿ 1985 مميار دج عاـ 125,587مف مجموع الكتمة النقدية بعدما كانت تقدر بػ 
مجموع الكتمة النقدية ويرجع السبب في ذلؾ إلى األزمة التي واجييا االقتصاد الجزائري في تمؾ السنة 

 مميار دج 135,141بسبب االنخفاض الكبير في أسعار النفط ثـ عادت لترتفع سنة بعد أخرى لتبمغ 
 أي ما 2002 مميار دج في 694,564 مف مجموع الكتمة النقدية ثـ % 32أي ما يعادؿ 1990سنة 

 أي مايعادؿ 1045.654 إلي 2009، لتصؿ في سبتمبر  مف مجموع الكتمة النقدية% 23,56يعادؿ 
 ولقد أدى االرتفاع الكبير لمنقود القانونية وحجـ الودائع تحت الطمب  مف مجموع الكتمة النقدية 19,32
.  إلى الزيادة في معدؿ التضخـ 1962منذ 

: الودائع ألجل - 3

 وىي عبارة عف ودائع مجمدة لفترة محددة وتعطي فائدة ،ىي أقؿ مكونات الكتمة النقدية سيولة
 :(2)وتتكوف مف

                                                 

1
. 141.حسينة شملول، مرجع سابق،ص-  
 

في العلوم االقتصادية، جامعة  رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجستير". إصالح السياسة النقدية في الجزائر" عياش قويدر، -  2
. 122.،ص1999الجزائر،
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 .الودائع ألجؿ لدى البنوؾ  -
 (.CNEP)الودائع لدى صندوؽ التوفير واالحتياط   -

 1962يتضح أف الودائع ألجؿ لدى البنوؾ قد تطورت بنسب صغيرة حيث نمت ما بيف ومف ىنا 
 مميار دج إلى 0,14أي مف  ) مف مجموع الكتمة النقدية % 11,69إلى % 3,41 مف 1988و

 % 15,58وىذا راجع إلى ميؿ األفراد إلى االكتناز بدال مف االدخار لتصؿ إلى  ( مميار دج 40,758
 1992 عاـ % 22 مف مجموع الكتمة النقدية ثـ ترتفع نسبيا إلى 1990 عاـ % 17,33 ثـ 1989عاـ 

 %39,41 مف مجموع الكتمة النقدية ثـ%30 إلى 2000 لتصؿ عاـ 1991 عاـ % 17,7بعدما كانت 
إلي  مف مجموع الكتمة النقدية وىذا راجع%45,32 لتصؿ إلي 2004 في 41,54% ثـ 2000في
. صالحات التي شيدىا االقتصاد الجزائري مف أجؿ االنتقاؿ إلى اقتصاد السوؽ اإل

وبيذا لـ تمعب الودائع ألجؿ دوراً  كبيراً  كوسيمة مف وسائؿ البنوؾ التجارية ويدؿ عمى ذلؾ نموىا 
البطيء خاصة في السنوات األولى إلى غاية التسعينات يمكف أف يكوف راجعا لعدـ وجود السوؽ المالي 

 .  وبشكؿ واسع في األلفية األولي لذلؾ فإف أىميتيا زادت خاصة في سنوات التسعينات،بالمعنى الواسع

 . مقابالت الكتمة النقدية /ثانيا

األصوؿ " تمثؿ مقابالت الكتمة النقدية مستحقات الجيات المصدرة لمنقود عمى الغير أي ىي 
                                  (1)" والديوف التي تقابؿ عممية إصدار العممة مف طرؼ النظاـ البنكي 

األصوؿ الخارجية والقروض المقدمة إلى االقتصاد والقروض المقدمة إلى : ويمكف تصنيفيا إلى   
. الخزينة 

: األصول األجنبية - 1

: تشمؿ مجموع وسائؿ الدفع الدولية الموجودة لدى الجياز المصرفي  ومصدرىا 
 .صادرات السمع والخدمات  -
      . األمواؿلرؤوس الصافية المداخيؿ  -
. تحويالت األشخاص إلى الداخؿ  -

                                                 
1
. 13.، ص1991ديواف المطبوعات الجامعية، . أحمد ىني، العممة والنقود-  
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مف مجموع %  98إال أف الجزائر وبسبب اعتماد اقتصادىا عمى عائدات بيع البتروؿ التي تقارب 
 فعرؼ تطورىا ارتفاعا في مرحمة ،اإليرادات فإف حجـ األصوؿ الخارجية مرتبط ومتعمؽ بأسعار النفط

 1.1 ويمكف مالحظة ذلؾ مف خالؿ جدوؿ مقابالت الكتمة النقدية إذ انتقمت مف ،السبعينات خاصة
 مميار دج لترتفع فيما بعد إلى حدود .4.685 ما يقارب1974 لتصؿ سنة 1964دج سنة مميار 

 ولكنيا سجمت بعد ذلؾ انخفاضا  ، وىذا نظرا الرتفاع أثماف المحروقات1982 مميار دج سنة 6.241
 1986 أيف ارتفعت قميال ثـ ما لبثت أف تدىورت ابتداء مف 1985في حجـ اإليرادات إلى حدود سنة 

.   مميار دج  11.79 إلى قيمة 1990سنة  لتصؿ

مميار دج في تمؾ السنة لتنخفض قميال  9.076  عادت لترتفع حيث بمغت1992وابتداء مف 
 مع اإلصالحات التي شرعت في تطبيقيا السمطات ثـ ما لبثت أف سجمت  1994 و 1993عامي 

 مميار دج في تمؾ السنة بسبب إعادة تثميف أصوؿ 12,987 لتبمغ 1996ارتفاعا متواصال ابتداء مف 
 1996 كما عرفت في نياية ،البنؾ المركزي والبنوؾ التجارية عمى إثر خفض قيمة العممة الوطنية

             1995 مميار دج في نياية 26,297 مميار دج مقابؿ 133,949ارتفاعا كبيرا فقدرت بػ 
 فكانت أىـ مصدر مف مصادر النمو 1997 مميار دج  في نياية 351,531 وبمغت  (ات مر5أي بػ )

 بسبب انخفاض 1999 مميار دج في 25,684النقػدي ثـ انخفضت قميال في السنوات التالية لتصؿ إلى 
  مميار دج في 89.365 ثـ ، مميار دج45.365 فقدرت بػ 2000 ثـ تعود لترتفع سنة ،أسعار البتروؿ

 أيف وصمت ألعمى مستوي حيث قدرت بػ 2009 وبتدرج ىذه السنوات لنصؿ الي سنة 2002
 واالرتفاع الكبير في سعر  الجزائري في ىذه الفترةاالقتصادنظرا لتحسف وضعية  مميار دج 1626.900

 . البتروؿ

:  القروض المقدمة إلى االقتصاد - 2

وىي عبارة عف القروض الممنوحة مف طرؼ الجياز المصرفي إلى األعواف االقتصادييف غير 
.  المالييف مف أجؿ مواجية احتياجاتيـ 

تطور القروض المقدمة لالقتصاد في الجزائر حيث ارتفعت  (1)ويبيف الجدوؿ رقـ
 ويمكف إرجاع ىذا ،بشكؿ واضح في مطمع السبعينات مقارنة ببقية مقابالت الكتمة النقدية
األساسي مع بداية عممية  االرتفاع إلى سياسة التنمية المتبعة حيث أنيا بدأت في لعب الدور
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 مميار دج سنة 68,530 إلى أف وصمت 1972 مميار دج سنة 3,467التخطيط وانتقمت مف 
 مف مجموع مقابالت الكتمة النقدية، ثـ % 58,05 إلى %43,11 أي مف نسبة ،1998

واصمت القروض إلى االقتصاد تطورىا خالؿ الثمانينات وتخممتيا فترات متباينة في االرتفاع 
 إلى أف وصمت % 69,24 مميار دج أي بنسبة  112,817 ما يقارب 2002فسجمت سنة 

 مف مجموع مقابالت الكتمة % 58,72  مميار دج أي بنسبة 246,978 إلى 2002سنة 
 مميار دج بعدما كانت 201,050بما يقارب  2003 لتسجؿ انخفاضا صغيرا سنة ،النقدية
 مف مجموع مقابالت الكتمة %53,02 أي بنسبة 2000 مميار دج سنة 200.874تقدر بػػ 
 بعدىا تبدأ القروض باالرتفاع المتسارع نتيجة لمبرامج 2002في سنة ثـ لتستقر بعدىا ،النقدية 

 مميار 986,54تقدرت بػ    ،2004االقتصادية المسطرة لكؿ فئات المجتمع حيث في سنة 
 مف مجموع % 72,98  مميار دج أي بنسبة1351,12 إلي 2008دج لتصؿ في سنة 

 عرفت القروض المقدمة 1997 وبداية 1996والمالحظ أنو منذ نياية  مقابالت الكتمة النقدية
إلى االقتصاد استقرارا نسبيا بسبب وضع إجراءات بيف البنوؾ والمؤسسات في إطار منح 

. القروض وفي إطار تطيير المؤسسات العاجزة 

  :القروض المقدمة إلى الخزينة - 3

:  تتمثؿ القروض الممنوحة لمخزينة في الجزائر في 
 .تسبيقات البنؾ المركزي لمخزينة   -
 .االكتتاب في سندات الخزينة مف طرؼ البنوؾ التجارية   -
 . ودائع المؤسسات واألفراد في حسابات الخزينة ومنيا الحسابات البريدية   -

ولقد لعبت الخزينة العمومية دورا ىاما في اإلصدار النقدي مف أجؿ تمويؿ االستثمارات فعرفت 
 مميار 475,437 مميار دج إلى 0,4 فانتقمت مف 2002 إلى 1962تطورات خالؿ الفترة الممتدة مف 

تدخؿ الخزينة لتدعـ االقتصاد   تميػزت بأىميػة1969نجد أف الفترة ما قبؿ المخطط الثالثي  و دج
 28,25 و1967  عاـ % 31,64 و 1962 مف مجموع المقابالت عاـ % 9,7الوطني حيث سجمت 

.   1969 عاـ %
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 بدأت تنخفض نسبة القروض إلى الخزينة ويرجع ذلؾ إلى ما أعطاه 1982ومع بداية سنة 
 نسبة 1985 مف أىمية لمقطاع المصرفي فبمغت القروض الى الخزينة سنة 1976اإلصالح المالي لسنة 

 مميار دج ثـ عرفت تذبذبا بيف االرتفاع واالنخفاض إلى أف ازدادت 86,841أي ما يعادؿ  % 11,69
 أي ما يعادؿ % 42,24 إذ بمغت نسبتيا 1991 وخاصة في سنة بداية التسعيناتأىميتيا مع 
 مميار دج وما يفسر ىذا االرتفاع ىو ما أقبمت عميو السمطات بإعادة ىيكمة المؤسسات 204,245

 سجمت انخفاضا بسبب 1996 ؛ إال أنو في سنة 1992العمومية وىذا االرتفاع مالحظ منذ سنة 
الصرامة في تطبيؽ القوانيف الجديدة وتخمي الدولة عف التمويؿ مف خالؿ اإلصدار النقدي حيث بمغت 

. 1993 مميار دج عاـ 167,043 مميار دج بعدما كانت تقدر بػ 159,904قيمتيا 

 ارتفعت مف جديد وذلؾ في إطار تحويؿ الديف المصرفي عمى المؤسسات 1999وابتداء مف 
 ثـ تنخفض قميال في السنوات ،(1)اإلنعاش اإلقتصاديالعمومية إلى سندات حكومية كجزء مف برنامج 

 مميار دج عاـ 864,835 أيف تنخفض بشدة بحوالي مرتيف فبعدما كانت تقدر بػ 2002التالية إلى غاية 
 ألف الخزينة العمومية سجمت في تمؾ السنة 2002 مميار دج فقط عاـ 458,548 صارت تبمغ 1999

 وتحسف اإليرادات مف ، والستمرار التطيير المالي لممؤسسات العمومية، مميار دج343فائضا بأكثر مف 
الجباية البترولية مما أدى إلى تقميص الديف العمومي الداخمي تجاه الجياز المصرفي والصندوؽ الوطني 

.   مميار دج180لمتوفير واالحتياط حيث بمغ التخمي عف االستدانة حوالي 

 أيف وصمت إلى 2006 ارتفعت مف جديد لتواصؿ ارتفاعيا إلى غاية سنة 2004وفي نياية 
االحتياطات مف العمالت   وذلؾ نظرا لعوامؿ سمبية تمثمت في انخفاض، مميار دج600أكثر مف 

ىا األخيرة موارد  فاستعممت ىذه،الصعبة وانخفاض سعر الصرؼ مما أدى إلى عجز الخزينة العموميػة
 التي بقيت في بنؾ الجزائر في الحساب الجاري وعف طريؽ االفتراض في السوؽ احتياطات الصرؼ  مف

 مميار دج في 475,437 مميار دج و506,610 فقدرت بػ 2007 ثـ سجمت انخفاض قميؿ سنة ،النقدية
 . 2009سبتمبر 

 

                                                 
1
 .56.ص ،1998صندوؽ النقد الدولي، واشنطف،. تحقيؽ االستقرار والتحوؿ نحو اقتصاد السوؽ: كريـ النشاشيبي وآخروف، الجزائر-  
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.  في الجزائرأدوات السياسة النقدية: لثانيالمبحث ا

البنؾ الجزائر يستخدـ مجموعة مف األدوات المباشرة وغير  بعد صدور قانوف النقد والقرض صار
 : (1)المباشرة لتعديؿ سيولة النظاـ المصرفي ومراقبة نمو االقتصاد ومف بيف ىذه األدوات نذكر

 .تأطير القروض البنكية  -
 .معدؿ الخصـ وسعر الفائدة في السوؽ النقدية  -

 .نسبة االحتياطي اإلجباري  -
 .السوؽ النقدية   -

 .تأطير القروض البنكية : المطمب األول 

تعد وسيمة محتممة لمسياسة النقدية في الجزائر بيدؼ محاربة التضخـ الذي حدد كيدؼ نيائي 
ومف أجؿ ذلؾ عرؼ منح االئتماف تأطيًرا صارما لمتحكـ في نمو المجمعات النقدية، واختمؼ ىذا التأطير 

. تبعا لمجية التي تمنح ليا ىذه القروض 

 : (2)تأطير القروض المقدمة لمدولة /أوال

 تـ وضع سقؼ لمقروض الممنوحة لمدولة حيث يحدد المبمغ األقصى ،مف خالؿ قانوف النقد والقرض
، كما أف آجاؿ تسديد ىذه  مف اإليرادات العادية لمدولة المحققػة% 10لمكشوفات الممنوحة لمخزينة بػ 
نما ، يوما في مجموعيا240القروض ال يمكنيا أف تتجاوز   وال يتـ منح ىذه القروض بسعر فائدة وا 

 .بعمولة تسيير يتـ التفاوض بيف بنؾ الجزائر ووزارة المالية عمييا

وقد حدد قانوف النقد والقروض حجـ السندات العمومية الموجودة في محفظة بنؾ الجزائر تبعا 
وحدد المبمغ اإلجمالي األقصى ليذه , لعمميات إعادة الخصـ أو لمعمميات التي تمارسيا في السوؽ النقدية

 . أشير 6 أما استحقاقيا فحدد بػ ، مف اإليرادات العادية لمدولة المحققة% 20السندات بػ 

 

 

                                                 
.308.جودي كريم، كمال رضوان ياسيه بادسي، مرجع سابق، ص- 

1
  

2
 . مف قانوف النقد والقرض78 و77المادتيف - 
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 : عمومية مؤسسة 23تأطير القروض المقدمة لـ  /ثانيا

ويعتبر ىذا النوع مف األدوات مف أىـ معايير تنفيذ البرنامج المتفؽ عميو مع 
 .صندوؽ النقد الدولي 

 فقد تـ فرض حدود ،لكي تستطيع ىذه المؤسسات المرور إلى االستقاللية أثناء فترة إعادة الييكمة
 كما تـ فرض حدود قصوى عمى ،قصوى عمى القروض الممنوحة مف طرؼ كؿ بنؾ ليذه المؤسسات

 إال أنو في ،إعػادة خصـ االئتماف المقدـ ليذه المؤسسات في حدود كمية إعادة الخصـ المحددة لكؿ بنؾ
،  تـ التخمي عف فرض ىذه الحدود القصوى وبدأ في االعتماد تماما عمى إعادة تمويؿ االقتصاد1992

 في إعادة توجيو جزء كبير مف إعادة تمويؿ البنوؾ التجارية 1993حيث شرع بنؾ الجزائر في نياية 
.  (1)نحو سوؽ الماؿ

: تأطير القروض المقدمة لالقتصاد  /ثالثا

    ،وضع قانوف النقد والقرض حدا أقصى لمستوى إعادة خصـ القروض البنكية المقدمة لالقتصاد
 مدة                ، سنوات عمى األكثر3فقد تـ تحديد وقت إعادة خصـ القروض البنكية متوسطة األجؿ بػ 

 أشير، مع العمـ أف ىذه القروض متوسطة األجؿ القابمة 6االستحقاؽ ىذه مقسمة إلى فترات أقصاىا 
. (2) وبناء العمارات السكنية، تمويؿ االستغالؿ،إلعادة الخصـ تتعمؽ بتطوير وسائؿ اإلنتاج

 يقـو بنؾ الجزائر بإعادة تمويؿ قروض الخزينة وقروض موسمية لفترات ،إلى جانب ىذه القروض
 ويتـ تحديد تأطير القروض بالنسبة لكؿ بنؾ عمى حدة  تبعا لمعايير ، شيرا12 أشير و6تتراوح بيف 
: معينة في

 .جيد كؿ بنؾ في تكويف االدخار  -
 .مستوى تطيير محفظة كؿ بنؾ  -
 .  مدى تدخؿ كؿ بنؾ في تمويؿ االستثمار المنتج  -

  

                                                 
1
 .58كريم النشاشيبي وآخرون، مرجع سابق، ص-  

.  من قانون النقد والقرض71المادة -  2
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معدل الخصم ومعدل الفائدة  : المطمب الثاني 

إعادة الخصـ ىي وسيمة يمجأ البنؾ بموجبيا إلى البنؾ المركزي لمحصوؿ عمى السيولة مقابؿ 
التنازؿ لو عف سندات قاـ ىذا البنؾ ذاتو بخصميا لمغير في مرحمة سابقة، ويمكف أف تكوف ىذه السندات 

 ولكف دوف أف يتعدى تاريخ استحقاقيا مدة معينة تحدد حسب نوع السندات ،أو عمومية (خاصة)تجارية 
 إال أنو مف ىذا ،% 2,75:  مقدر بػ1986 إلى 1961 ولقد بقي معدؿ الخصـ ثابتا منذ ،وطبيعتيا

لى غاية   عرؼ تغيرات عديدة متتابعة، وكاف أصغر مف معدؿ الفائدة الدائف مما لـ 1989التاريخ وا 
. (1)يحفز البنوؾ التجارية عمى تعبئة االدخار الخاص

 ويمكف أف تتـ ىذه ،ولقد حدد قانوف النقد والقرض شروط إعادة الخصـ لدى البنؾ المركزي
: العممية وفؽ الصيغ التالية 

 .إعادة خصـ سندات تمثؿ عمميات تجارية سواء كانت مضمونة مف الجزائر أو مف الخارج  -

إعادة الخصـ لممرة الثانية لمستندات تمويؿ تمثؿ قروضا موسمية أو قروض تمويؿ قصيرة األجؿ عمى   -
 مع إمكانية تجديد ىذه العممية دوف أف تتجاوز ميمة ،أشير (06)أف ال تتعدى المدة القصوى لذلؾ ستة 

 .شيرا ً  (12)المساعدة إثنا عشر
إعادة الخصـ لممرة الثانية لسندات مصدرة أساسا إلحداث قروض متوسطة المدى عمى أف ال تتجاوز   -

( 03) يمكف تجديدىا دوف أف تتعدى المدة الكمية لمتجديدات ثالث ،أشير (06)المدة القصوى ستة 
ولكف ىذه العممية ال يقـو بيا البنؾ المركزي إال إذا كاف ىدؼ القروض المتوسطة المعنية . سنوات

 أو تمويؿ الصادرات أو إنجاز ،تطوير وسائؿ اإلنتاج: كانت تيدؼ إلى تمويؿ إحدى العمميات التالية 
 .السكف

 يبؽ عف تاريخ استحقاقيا ثالثة لـخصـ سندات عمومية لصالح البنوؾ والمؤسسات المالية والتي   -
 .أشير عمى األكثر (03)

 بسبب ،ولقد تـ تعديؿ معدؿ الخصـ منذ صدور قانوف النقد والقرض تقريبا كؿ سنة
النمو الشديد لمكتمة النقدية والذي يرجع إلى تحرير األسعار وتحقيؽ البنؾ المركزي ألىدافو 

                                                 
1
 .71.كريـ النشاشيبي وآخروف، مرجع سابؽ، ص-  
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خاصة منيا التخفيؼ مف حدة التضخـ في إطار التطيير المالي لالقتصاد حيث قاـ بنؾ 
 عاـ 5.5 ثـ 2002عاـ  %15.0 إلى 1997 عاـ % 10.5الجزائر برفع معدؿ الخصـ مف 

 . 1997 والجدوؿ التالي يبيف تطورات معدؿ إعادة الخصـ منذ ،2009

. 1997تطور معدل إعادة الخصم منذ : (1)جدول رقم 
 

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 السنوات

معدؿ 
إعادة 
 الخصـ

10.5 11.5 11.5 11.5 15.0 14.0 13.0 11.0 9.5 8.5 6.8 6.0 5.5 

 
الدورة العامة . 2009 لمسداسي الثاني مف سنة ة واالجتماعيةؼ االقتصاديوتقرير حوؿ الظر- : - المصدر

 .66. ص ـ،و،ا،ا،الثانية والعشروف،

  لكف أسعار الفائدة 1990أما أسعار الفائدة عمى ودائع البنوؾ التجارية فقد حررت في ماي 
 سنويا مما جعؿ ىذيف  %20عمى االقتراض مف البنوؾ التجارية فقد ظمت خاضعة لحد أقصى نسبتو 
وفي . (1994- 1993 )النوعيف مف معدالت الفائدة سالبيف مف حيث القيمة الحقيقة خالؿ الفترة 

 بعد االتفاؽ مع صندوؽ النقد  %15 نقطة فوصؿ إلى 3.5 أعيد رفع معدؿ إعادة الخصـ بػ 1996
 كما ،الدولي حيث كاف البد مف رفع معدالت الفائدة االسمية حتى ال يكوف معدؿ الفائدة الحقيقي سمبيا

 نقاط مئوية عمى 5أزيؿ الحد األقصى عمى أسعار البنوؾ التجارية لمجميور وفرض سقؼ مؤقت بمقدار 
الفارؽ بيف نسبة الفائدة الدائنة والمدينة مف أجؿ منع حدوث زيادة مفرطة في نسب اإلقراض، و ألغي ىذا 

 وأدى تحرير أسعار الفائدة مع تراجع معدالت التضخـ بفضؿ سياسات إدارة 1998اإلجراء في ديسمبر 
 كما ارتفعت معدالت السحب ،1996الطمب األكثر تشددا إلى ظيور أسعار الفائدة الحقيقة الموجبػة منذ 

 1991 في أكتوبر  %20 بدال مف 1994 منذ %24عمى المكشوؼ لمبنوؾ عمى بنؾ الجزائر إلى 
((. 2)أنظر الممحؽ رقـ )
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 :االحتياطي اإلجباري: المطمب الثالث

كاف بنؾ الجزائر يتحكـ في سيولة الجياز المصرفي مف خالؿ فرض ، 1999حتى أوائؿ عاـ 
 ومف خالؿ تسييؿ إعادة ،حدود قصوى عمى المبالغ الكمية إلعادة التمويؿ بالنسبة لكؿ بنؾ عمى حدة

الخصـ أو اتفاقات إعادة الشراء في سوؽ النقد بيف البنوؾ غير أف ىاتيف األداتيف كانتا موجيتيف بشدة 
ونتيجة . نحو تمبية احتياجات البنوؾ كؿ عمى حدى وكانتا تقدماف بناء عمى مبادرة مف البنوؾ التجارية

 بينما أدت الحدود القصوى ،لذلؾ كاف مف الصعب عمى بنؾ الجائر أف يتحكـ في السيولة بصورة فعالة
. المفروضة عمى كؿ بنؾ إلى تشوىات شديدة في توزيع الموارد 

 في فرض احتياطي إلزامي عمى 1999 بدأ بنؾ الجزائر في أكتوبر ،ولمعالجة أوجو الضعؼ ىذه
تحسب عمييا  (مع استبعاد الودائع بالعمالت األجنبية  ) مف مجموع الودائع  %3البنوؾ التجارية بنسبة 

 وىو مستوى عاؿ إذا ما قارناه بالدوؿ المجاورة أيف ال تخضع البنوؾ ألي تعويض ،%11,5فوائد بنسبة 
 ديسمبر 15 والذي طبؽ ابتداء مف % 4,25 إلى 2008و ارتفع ىذا المعدؿ في عاـ  (1)عمى اإلطالؽ

 ولقد فرضت السمطات النقدية عقوبة عمى البنوؾ والمؤسسات المالية التي ينقص احتياطيا (2) 2008
. (3) مف المبمغ الناقص  %1 تتمثؿ العقوبة في غرامة يومية تساوي ،اإلجباري

 :السوق النقدية : المطمب الرابع 

وىي عبارة عف سوؽ رؤوس األمواؿ قصيرة األجؿ أيف يتـ إقراض واقتراض األمواؿ مف طرؼ 
 1989 والسوؽ النقدية في الجزائر متواجدة منذ الستينات لكف لـ يكف ليذه السوؽ قبؿ ،الييئات المالية

دور في تبادؿ النقد بؿ كانت أداة في يد السمطات النقدية لمقياـ بعمميات إعادة الخصـ بمعدالت فائدة 
تقـو فييا ىذه  (marché interbancaire) كما أنيا كانت عبارة عف سوؽ ما بيف البنوؾ ،محددة إداريا

األخيرة التي تعرؼ فائضا في سيولتيا بإقراض البنوؾ التي تعرؼ عجزا أو نقصا في سيولتيا وذلؾ 
. بمعدؿ محدد مسبقا 

                                                 
1
 .62.كريـ النشاشيبي وآخروف، مرجع سابؽ، ص-  

2
 والمتعمقة بنظاـ االحتياطي اإللزامي، 01/2001 المعدلة لمتعميمة رقـ 2008 ديسمبر06 المؤرخة في 06/2008التعميمة رقـ -  

 .02و01المادتيف
3
 .90/10 مف قانوف النقد والقرض 93المادة -  
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 وعرفت اىتماما أكثر في ، تمت إعادة تنظيـ سوؽ النقد جذريا في الجزائر1989وفي جواف 
 14 المؤرخ في 08 /91تنظيميا وتوسيع تطورىا خاصة مع ظيور قانوف النقد والقرض والتنظيـ رقـ 

 فعرفت إدخاؿ أدوات جديدة مثؿ نظاـ المزادات وعمميات ، المتضمف تنظيـ السوؽ النقدية1991أوت 
:  كما حدد أيضا المتدخموف في ىذه السوؽ وىـ ،السوؽ المفتوحة

 .البنوؾ والمؤسسات المالية  -
 .المؤسسات المالية غير البنكية  -
 .المستثمروف المؤسسوف في وضعية إقراض فقط   -

ويقـو بنؾ الجزائر بدور المنظـ والمسير لمسوؽ النقدية ويتدخؿ في ىذه السوؽ بواسطة أحد 
 :  (1)األشكاؿ التالية

   ففي حالة وجود السيولة في السوؽ النقدية تتـ عممية إعادة التمويؿ بطريقتيف  :
إعادة تمويؿ مقابؿ قرض بتقديـ سندات مضمونة أو تحت األمانة    -
 إعادة تمويؿ مقابؿ قرض دوف تقديـ سندات وتسمى بالعمميات عمى البياض   -

  يمكف لمبنؾ المركزي أف يتدخؿ في ،وفي حالة عدـ كفاية األمواؿ المعروضة في السوؽ ما بيف البنوؾ 
: السوؽ النقدية، ويكوف تدخمو ىذا بعدة طرؽ يمكف تمخيصيا فيما يمي 

يتدخؿ البنؾ المركزي مشتريا لبعض األنواع , وبموجب ىذه الطريقة, (Achat Ferme)ئي الشراء النيا -
مف السندات العامة والخاصة التي يحددىا بنفسو، وفي ىذه الحالة يكوف التنازؿ عف ىذه السندات مف 
طرؼ البنوؾ نيائيا، ويحصؿ البنؾ المركزي مبمغ ىذه األوراؽ في تاريخ االستحقاؽ مف األشخاص 

 الذيف سحبت عمييـ مباشرة؛

 وحسب ىذه الطريقة يحدد البنؾ ،(Pensions à 24 heures ( ساعة 24اتفاقية إعادة الشراء لمدة  -
 24المركزي مبمغا نمطيا لمتدخؿ اليومي حسب تطورات السوؽ، وفي حالة اتفاقية الشراء لمدة 
أو بصفة )ساعةيقـو البنؾ الذي يطمب إعادة التمويؿ بالتنازؿ عف السندات التي بحوزتو لمدة معينة 

 .ىي مدة القرض(مؤقتة
                                                 

1
. 06 والمتضمف تنظيـ السوؽ النقدية، المادة 1991 أوت 14 المؤرخ في 91/08 رقـ ألمرا-  
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 وتجري ىذه االتفاقية عمى سندات ،)  Pensions à 7 jours) أياـ 7اتفاقية إعادة الشراء لمدة   -
 أياـ مقابؿ أمواؿ تستعمؿ لمواجية الحاجات المالية 7الخزينة التي يتنازؿ عنيا البنؾ المقترض لمدة 

 .غير المتوقعة ليذا البنؾ 

 ويعمف عند ، ساعة وأكثر24ويتدخؿ بنؾ الجزائر يوميا في السوؽ النقدية عف طريؽ منح لمدة 
 كما يضمف الوساطة بيف ،) Taux moyen pondéré (المعدؿ المتوسط المرجح , فتحو السوؽ

في مفاوضتيما حوؿ المعدؿ ومبمغ ومدة العرض، ويتقاضى مقابؿ عموالت  (الطالب والعارض)الطرفيف
: (1) وتتحدد ىذه العموالت كما يمي،عمى حساب المقترضيف

 . يوما30 سنويا لكؿ العمميات التي ال تتجاوز % 1/16 -
 . يوما30 سنويا لكؿ العمميات التي تتجاوز % 1/32 -

: ومف أىـ العمميات التي تجري في السوؽ النقدية نجد * 

 : (OPEN MARKET ): عمميات السوق المفتوحة /أوال

 وتكمف في شراء وبيع البنؾ المركزي في ،ليذه العمميات ىدؼ محدد عادة ىو معدؿ الفائدة
أشير وسندات خاصة قابمة لمخصـ أو  ( 06)السوؽ النقدية لسندات عمومية تستحؽ في أقؿ مف ستة 

مف اإليرادات العادية لمدولة  % 20 وال يجوز أف يتعدى المبمغ اإلجمالي لمعمميات ىذه ،بمنح قروض
 . (2)2008لسنة المثبتة في ميزانية السنة المالية 

عف طريؽ التمكس مف البنوؾ والمؤسسات المالية أف تعطي  وتتـ العممية بطمب بنؾ الجزائر
 و يتحصؿ بنؾ الجزائر عمى ،تسعيرة قاطعة لمسند أو معدؿ فػائدة محدد بسػعر الشراء وسعر البيع

تتضمف عروض ىذه التسعيرات المبمغ اإلجمالي لمسندات المباعة . العروض باستمرار ويختار أحسنيا
( n)وتاريخ العممية وتاريخ القيمة وتاريخ االستحقاؽ وعدد األياـ بيف تاريخ القيمة وتاريخ استحقاؽ السنػد 

  :(3) وعميو يكوف تحديد سعر السند كما يمي،(i)وكذلؾ معدؿ الفائدة االسمي 
 

                                                 
1
 .02 المتضمنة تنظيـ السوؽ النقدية، المادة1995 أفريؿ 22 المؤرخة في 95/28التعميمة رقـ -  

2
 .90/10 مف قانوف النقد والقرض 77، 76المادتيف -  

3
 .06 ، مرجع سابؽ، المادة 95/28التعميمة رقـ -  
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المبمغ المباع                                                
 =                 السعر 

1 + n * i  / 360 

  1996وتجدر اإلشارة إلى أف العممية الوحيدة في السوؽ المفتوحة ىي التي أجريت في نياية عاـ 
 ؛ولحد اليـو لـ تجر أية % 14,94 مالييف دج بمعدؿ فائدة متوسطة يقدر بػ 4وشممت مبمغا يقدر بػ 

. (1)عممية أخرى

( : (ADJUDICATION DE CREDITS  مزادات القروض /ثانيا

 بيدؼ توفير السيولة 1995ولقد تـ استخداـ ىذا النوع مف أدوات الرقابة غير المباشرة في ماي 
 وكانت ىذه المزادات تيدؼ إلى تقوية دور أسعار الفائدة مف خالؿ السماح ،الالزمة لمبنوؾ التجارية

. بتطبيؽ ممارسات أكثر تنافسا في األسواؽ 
وطبقا لنظاـ المزادات يعمف بنؾ الجزائر سعر فائدة أدنى قبؿ المزاد وبعد ذلؾ تتقدـ البنوؾ أو 

وتتـ ىذه المناقصات عف طريؽ , المؤسسات المالية بعطاءاتيا في شكؿ أسعار فائدة وأحجاـ االئتماف
 . التمكس أو الفاكس ليمة العممية عمى األكثر

 :وتقسـ السندات في شكؿ ضمانات إلى ثالثة أقساـ 

 سندات تمثؿ قروضا بنكية ، سندات التجييز،وتتمثؿ في سندات الخزينة: سندات الفئة األولى  -
 وىي ،ومضمونة مف طرؼ الدولة وسندات تمثؿ القروض الممنوحة لممؤسسات مف الصنؼ األوؿ

 .قابمة لممناقصة
 ال تقبؿ إال إذا ،وىي سندات تمثؿ قروضا ممنوحة لمؤسسات مف الصنؼ الثاني: سندات الفئة الثانية  -

 .حدد ذلؾ في المناقصة 
وىي غير مؤىمة , سندات تمثؿ قروضا ممنوحة لمؤسسات مف الصنؼ الثالث: سندات الفئة الثالثة  -

 .لممزايدات
 المتعمقة  1994 نوفمبر 02 المؤرخة في 74/94ولقد تـ تصنيؼ المؤسسات تبعا لمتعميمة رقـ 

                                                 

1
. 177.حسينة شمموؿ، مرجع سابؽ، ص-  
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: بتحديد قواعد الحذر لتسيير البنوؾ كما يمي 
 .حقوؽ جارية : الصنؼ األوؿ  -
 .حقوؽ ذات مشاكؿ محتممة : الصنؼ الثاني  -
.  حقوؽ تعرؼ أخطارا كثيرة: الصنؼ الثالث  -

وكانت مزادات القروض تعقد في البداية كؿ ستة أسابيع ولكف نظرا لتزايد أىميتيا كأداة رئيسية         
 ولقد قدر معدؿ مزايدة ، مرة كؿ ثالثة أسابيع1996إلعادة التمويؿ أصبحت تعقد منذ أوائؿ عاـ 

 وفي ديسمبر ،2000 في نياية  %17,20 ثـ انخفض إلى 1998 في نياية  %19,50القروض بػ 
((. 1)أنظر الممحؽ رقـ )، 2009 في فيفري % 8,3 ثـ % 11,07 وصؿ إلى 2006

  :( ADJUDICATION DE BONS DU TRESOR) مزادات أذونات الخزينة /ثالثا

واستكماال لمنظاـ السابؽ اتبعت السمطات النقدية نظاـ آخر ىو نظاـ مزادات أذونات الخزينة حيف 
تقـو ىذه األخيرة بإصدار سندات عمومية تخضع لشروط السوؽ النقدية في شكؿ مناقصة سندات ذات 

 وتتدخؿ الخزينة العمومية في السوؽ النقدية مف خالؿ بنؾ الجزائر باعتباره وكيميا ،استحقاقات موحدة
لمتداوؿ في السوؽ  المالي والذي يقـو بخدمتيا بضماف تحقيػؽ عمميات مناقصات بيع سنداتػيا القابمػة

 22,5 وبمغت أسعار الفائدة عمى السندات 1995ولقد بدأت ىذه العممية ألوؿ مرة في أكتوبر . النقدية
 وىو ما يسيؿ تطبيؽ عمميات السوؽ المفتوحة في ، في نياية نفس السنة% 17,5 ثـ انخفضت إلى %

 أسبوعا وأذونات خزينة لسنة وسنتيف 52, 26, 13، ويتعمؽ األمر بأذونات قصيرة األجؿ لػ 1996نياية 
:  أسبوعا13:  كما يمي 2009وخمس سنوات حيث بمغت معدالت الفائدة ليذه األذونات في فيفري 

 % 8:  خمس سنوات% 6,00:  ، لسنتيف% 7,95:  أسبوعا52 ، % 5,96:  أسبوعا26 ، % 5,82
وتصدر ىذه األذونات طبقا الحتياجات خزينة الدولة التي تؤسس قرار إصدارىا عمى أساس العروض 

(. 02الممحؽ رقـ)المقدمة في إطار شروط سعر السوؽ النقدية مف طرؼ المتدخميف فيو

  : 2008أوت /والجداوؿ التالية توضح حالة السوؽ النقدية لشيري جويمية
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 2009أوت /تدخالت بنك الجزائر لشهري جويمية  : (03)جدول رقم 

  مميوف دج: الوحدة                           

 التغيرات 31/08/2008 31/07/2008   بيػاف
 ساعة 24 األمانة لػ 
 أياـ  7األمانة لػ 

مزايدة القروض 
إعادة الخصـ الجاري 

حصص إعادة الخصـ  
معدؿ استيالؾ الحصص 

 السوؽ المفتوحة 

 5930  
 ػ 
 83500 
 112703,45 
 131700 
 85,58%  

  ػػػ

1095       
 ػ 
 88000 
 113141,68 
 131700 
 85,91 %  
  ػ

 - 4835     
 ػ 
 4500 
 438 
 0 
 0,33 % 
  ػ

Source : Media Bank, N°= 49, Juillet/ Août 2008 ,p .22. 

خالؿ ىذيف الشيريف فإف ىيكؿ المبالغ المخصصة مف بنؾ الجزائر لمنظاـ المصرفي 
 :كاف كمايمي 

 .مميوف دينار 4835عمميات أخذ باألمانة لمسندات سجؿ في نياية الفترة انخفاض قدره   -
 مميوف دينار دج في 83500مبمغ عمميات المزايدة عمى القروض عف طريؽ المناقصة انتقؿ مف   -

 . مميوف دج 4500 مميوف دج في نياية الفترة أي بزيادة 88000بداية الفترة إلى 
 . مميوف دج 438أما مبمغ إعادة  الخصـ الجاري فقد سجؿ ارتفاع طفيؼ قدر بػ   -
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 2008أوت / عرض األموال المقترضة في السوق النقدية خالل شهري جويمية : (04)جدول رقم

مميوف دج : الوحدة 

 التغيرات 31/08/2000 31/07/2000 بيػػػػػػاف

 الطمب المعمف عنو   -
 سا  24عرض لمدة  ( أ
عرض ألجؿ          (ب

عرض األمواؿ المقترضة 
 أسبوعا  13مزايدة سندات الخزينة 
 أسبوعا 26مزايدة سندات الخزينة 

 52مزايدة سندات الخزينة  -
أسبوعا 

 مزايدة سندات الخزينة لسنتيف -

-  31880 
 15807 
 113743 
 129550 
 3264 
 22207 
 15030 
 3892 

-  15290 
 7382  
 134317  
 141699 
 1960 
 24320 
 15030 
 3892 

-  - 
16590 

 - 8425 
 20574       
 12149 

 - 1304 
 2113 
 0  
 0 

Source : Ibidem 

 12149إف عرض األمواؿ المسجمة في سوؽ ما بيف البنوؾ سجؿ ارتفاعاً  ىاماً  بػ 
 134317 مميوف دج إلى 113743 و خاصة في توظيفو ألجؿ الذي انتقؿ مف ،مميوف دج
أما  سوؽ سندات .  مميوف دج 8425 توظيؼ يـو بيـو عرؼ انخفاضا يقدر بػ ،مميوف دج

 13الديوف المتداولة فقد عرفت تطورا بالنظر إلى سندات الخزينة ذات  أجاؿ تتراوح مف 
لى سنتيف التي تسير في الحساب الجاري عمى 52 إلى ،أسبوعا26أسبوعا إلى  أسبوعا وا 

 3892 ، مميوف دج15030 ، مميوف دج24320 ، مميوف دج1960:التوالي في نياية الفترة
  .%8و ،%10,06 ،%9,91 ،%9,83ىو  مع معدؿ متوسط مرجح ،مميوف دج
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 خالل تدخالته  منمعدالت  الفائدة المطبقة من طرف بنك الجزائر : (05)جدول رقم 

 %: الوحدة

التغيرات  30/08/2008 31/07/2008 بيػػػػػاف
 

معدؿ تدخؿ بنؾ الجزائر 
معدؿ مزايدة القروض 
معدؿ السوؽ المفتوحة 

التكمفة المتوسطة إلعادة 
 التمويؿ

12,00% 
9,95521% 
ػ 

8,64625% 

12,00% 
9,95750% 
ػ 

8,59371% 

0,00% 
0,0023% 
ػ 

 - 0,0525 % 

 

Source : Ibidem 

إف معدالت الفائدة المطبقة مف طرؼ بنؾ الجزائر خالؿ تدخالتو في السوؽ النقدية لـ تعرؼ 
 في بداية الفترة %8,64 أما التكمفة المتوسطة إلعادة التمويؿ عرفت تغير طفيؼ بيف ،تغيراً  ىاما ً 

.  في نياية الفترة%8,59و

 معدالت الفائدة المطبقة في سوق ما بين البنوك : (06)جدول رقم 

 %: الوحدة 

 التغيرات 30/08/2008 31/07/2008 بيػػػاف
المعدؿ المتوسط المرجع اليومي 

 المعدؿ المتوسط المرجع لمعمميات اآلجمة
9,995119% 
10,55664% 

9,99695 % 
10,50170% 

0,0018% 
-0.0549 % 

Source : Ibidem 
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في سوؽ ما بيف البنوؾ لـ تعرؼ تغير كبير واستقرت  (المتفاوض عنيا )المعدالت المتداولة 
 في %10,50 في بداية الفتػرة و %10,53 ساعة ومعدؿ متوسط مرجح بػ 24 بالنسبة لػ % 9,99حوؿ 

 .نياية الفترة 

 .دور السياسة النقدية في تحقيق االستقرار االقتصادي للجزائر : المبحث الثالث 

إف الحديث عف أىداؼ السياسة النقدية المحققة في الجزائر يعني تقييـ نجاح ىذه السياسة المتبعة 
ومدى قدرتيا في التأثير عمى مجمؿ النشاط االقتصادي ولقد استيدفت السمطات النقدية في ظؿ قانوف 
النقد والقرض التحكـ في وتيرة التضخـ بالتوافؽ مع رفع معدالت النمو االقتصادي واستعادة التوازف 

. الداخمي 
 : (1)ولبموغ ىذه األىداؼ تـ وضع األىداؼ الوسيطية التالية

واالئتماف وذلؾ بإيقاؼ اإلفراط في المجوء إلى البنؾ المركزي بصفتو  (M2)المراقبة الحذرة لتوسع النقد   -
 .الممجأ األخير لإلقراض

 .تحرير األسعار  -
  .تعديؿ ىيكؿ معدالت الفائدة  -
. االنزالؽ التدريجي لسعر الصرؼ إلى مستواه التوازني   -

 سياسة نقدية صارمة ابتداء ،لقد اتخذت السمطات النقدية مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا النيائية
 وفيما يمي سنحاوؿ إبراز دورىا في استعادة التوازنات الداخمية والخارجية في ظؿ التحوؿ إلى ،1994مف

 .اقتصاد السوؽ

 :النمو االقتصادي  دور السياسة النقدية في زيادة معدالت :المطمب األول

 سنة % 2,4 مقابؿ 2008 سنة % 2,1سجؿ الناتج الداخمي الخاـ الحقيقي نموا بػ
 وتؤكد ىذه النتيجة االتجاه نحو ، مبرزا بذلؾ نموًا إيجابًيا لمسنة السابعة عمى التوالي،2006

 في الفترة السباعية % 3,1معدؿ ) لكف في مستوى نمو غير كاؼ ،استقرار االقتصاد الكمي
 أما فيما يخص الناتج الداخمي الخاـ خارج قطاع المحروقات والفالحة فقد ،(2009- 2003

                                                 
1
. 308-306.كريـ النشاشيبي وآخروف، مرجع سابؽ، ص ص-  
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انظر ) ،2008- 2003 خالؿ المرحمة ما بيف % 2,4سجؿ نسنة نمو متوسطة تقدر بػ 
 : (1)، ويعود الفضؿ في ىذا النمو إلى ( (09)الجدوؿ رقـ 

 ،2003 سنة % 15 حيث سجؿ فائض يقدر بػ ،مساىمة القطاع الزراعي في الناتج المحمي اإلجمالي  -
 ثـ ليتراجع نسبيا خالؿ السنوات الالحقة حيث سجؿ القطاع الفالحي 2004سنة % 19,5ليرتفع إلى 
.  %13,2 نموا مقداره  2008خالؿ سنة 

إضافة إلى مساىمة قطاع اإلنشاء والخدمات وقطاع المحروقات حيث سجؿ ىذا األخير فائض يقدر بػ   -
 ويستمر في االنخفاض بسبب تخفيض حصص % 3,5 إلى 2006 ثـ لينخفض سنة 2004 سنة 7%

 أما ،اإلنتاج المقررة مف طرؼ منظمة البمداف المصدرة لمنفط حتى يتسنى استقرار سعر برميؿ النفط الخاـ
 . 2006 سنة % 2,4 مقابؿ 2008 سنة % 2,8قطاع اإلنشاء والخدمات فقد وصؿ نموه إلى 

 أيف سجؿ معدؿ ،2006أما القطاع الصناعي فقد عانى الكثير بالرغـ مف التحسف الطفيؼ خالؿ سنة   -
  %2 إلى 2008 لينخفض سنة ، بعد سمسمة معدالت النمو السالبة% 4,6نمو إيجابي ألوؿ مرة يقدر بػ 

 ويعود السبب في ذلؾ إلى تحرير التجارة  الشيء ،وىذا رغـ التسييالت التي منحت لو مف أجؿ االستيراد
 . الذي عرض المنتجات الجزائرية لممنافسة األجنبية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

1
. 41.عبد المجيد بوزيدي، مرجع سابؽ، ص-  
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 2001-1990تطور الناتج الداخمي الخام  : (07)جدول رقم 
 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 

خ .د.ف
 109إسمي
دج 
خ خارج .د.ف

 المحروقات

 
544 
419 

 
862 
611 

 
1075 
801 

 
1190 
915 

 
1487 
1126 

 
2005 
1454 

 
2570 
1762 

 
2780 
1865 

 
2810 
2089 

 
3213 
2231 

 
402

3 
240

2 

 
422

2 
272

4 
 (بالحجـ)النمو 

% 

خ .د.ف
ـ .خ.خ.د.ف
.ـ.خ.خ.د.ف
 ؼ.خ

 
1.1 
0.7 -
1.0 

 
1.2 -
2.9 -
1.0 

 
1.6 
1.8 
1.0 

 
2.2 -
3.6 -
1.0 

 
0.9 -
1.3 -
1.0 

 
3.8 
3.7 
2.2 

 
4.1 
3.4 
0.4 

 
1.1 
1.7 -
1.4 

 
5.1 
6.3 
4.7 

 
3.2 
2.3 
2.3 

 
2.4 
1.6 
2.7 

 
2.1 
4.5 
3.2 

 . 6.ص. 2008قانوف المالية لسنة  : المصدر

  : التضخم دور السياسة النقدية في معالجة :المطمب الثاني  
إف ىدؼ بنؾ الجزائر األساسي و المتمثؿ في التحكـ في التضخـ في فترة اإلصالح االقتصادي  

 سياسة نقدية حازمة إتباع بعد ،2003قد أنجز كما ينبغي حيث أف معدالت التضخـ انخفضت مع نياية 
 % 5.58 مقابؿ ،2009سنة  % 4.6 ثـ 2005سنة   %8.65 ثـ إلى % 10.5وحذرة  ليصؿ إلى 

:   وىذا راجع إلى ،( (10)جدوؿ رقـ  )  2008سنة 
   التحكـ في نمو الكتمة النقديةM2   سنة  %14,4خالؿ فترة برامج االستقرار االقتصادي  حيث بمغ

 19,8 وليسجؿ ارتفاع يقدر بػ 2007سنة  % 13,2 ليصؿ إلى ،1999 سنة % 23,9 مقابؿ 2003
 .  (1) بسبب تزايد نفقات الميزانية المخصصة لمخطط بعث اإلنعاش االقتصادي2009 سنة %

                                                 
1
. 66.، مرجع سابؽ، ص2009التقرير االقتصادي واالجتماعي لمسداسي -  
 



   واقع تطبيق السياست الىقديت لتحقيق االستقرار االقتصادي في الجزائر                :ثالثالفصل ال

 

128 

 

   إضافة إلى تحسف عجز الميزانية بالنسبة لمناتج الداخمي اإلجمالي بفعؿ اتباع سياسة مالية تقييدية
 مف الناتج الداخمي % 3 إلى 1994 سنة % 4,4–  فانتقؿ مف ،والمدعومة بتدابير نقدية صارمة

 وىذا مف شأنو يبعد ،(2) 2001 في% 1,3 ثـ 1998 سنة % 2,9 ليصؿ إلى 1996اإلجمالي سنة 
 .خطر التمويؿ النقدي التضخمي

 2009- 1997تطور معدالت التضخم  لمفترة   : (08)جدول رقم 
 %: الوحدة 

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 السنوات
معدؿ 
 التضخـ

17,6 25,5 32,0 20,54 29,05 29,78 18,69 10.5 8.65 7.98 6.23 5.58 4.6 

 .WWW.Finance-Algiria.org, Op.cit, p.39 -.40.عبد المجيد بوزيدي، مرجع سابؽ، ص:- المصدر 

ويتضح لنا مف خالؿ الجدوؿ السابؽ أف البنؾ المركزي لـ يتحكـ جيدا في السنوات األولى مف التسعينات 
 وبالرغـ ،2003في نمو الكتمة النقدية وبالتالي في التضخـ إال أف التحكـ فيو بدأ يظير أكثر ابتداء مف 

مف أف استقرار األسعار يعني أف ىدؼ السياسة النقدية ىو تحقيؽ معدؿ تضخـ مساوي لمصغر إال أف 
 وىكذا نجح بنؾ الجزائر في إبقاء نسبة ،% 5الكثير مف االقتصادييف يضعوف ىدؼ التضخـ أقؿ مف 

 .  2009لسنة  % 5التضخـ تحت سقؼ 

 : سعر الصرف  دور السياسة النقدية في استقرار :المطمب الثالث

 حيث قررت الدولة ،1989لقد تـ إدخاؿ إصالحات واسعة عمى نظاـ الصرؼ في الجزائر منذ نياية 
 فانخفض ،1991 مارس 31 ديسمبر و31ترؾ سعر الصرؼ ينخفض بشكؿ منتظـ ومستقر ما بيف 

 دج في جواف 18,5 إلى 1989 دج في نياية 4,87سعر صرؼ الدينار مقابؿ الدوالر األمريكي مف 
 صارت قابمية العممة لمتحويؿ أمرا ، مع صندوؽ النقد الدوليأالستعدادي وفي إطار االتفاؽ ،1991

 1991 فاتخذ مجمس النقد والقرض قراًرا في نياية سبتمبر ،أساسيا لتحقيؽ النمو االقتصادي المستمر
 بالنسبة لمدوالر األمريكي لمقضاء عمى الفرؽ الموجود بيف سعر  %22يقضي بتخفيض الدينار بنسبة 

 وبعد إبراـ ،1994 دج لمدوالر الواحد إلى غاية مارس 22,5الصرؼ الرسمي والموازي ليصؿ إلى 
 شرع مجمس النقد والقرض في تخفيض ،1994 أفريؿ 10االتفاؽ الجديد مع صندوؽ النقد الدولي في 
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  دج مقابؿ دوالر أمريكي واحد36  ليصبح سعر صرؼ الدينار % 40,7قيمة الدينار الجزائري بنسبة 
. (1) دج لمدوالر الواحد40ليصؿ في سبتمبر إلى 

 أصبح سعر الصرؼ مرنا مف خالؿ عقد جمسات يومية لتحديد السعر 1994وابتداء مف أكتوبر 
تحت إدارة بنؾ الجزائر بناء عمى عروض مقدمة مف طرؼ البنوؾ التجارية في كؿ جمسة ومع توفر 

ىذه كتقنية جديدة لتحديد سعر الصرؼ في مرحمة  (le fixing) واعتمدت تقنية التسعير،العممة األجنبية
 وألغيت جمسات تحديد أسعار النقد األجنبي في بنؾ الجزائر ،2006 و1995انتقالية وتجريبية ما بيف 

 والذي يعتبر أحد أىداؼ برنامج التصحيح 2006بعد إنشاء سوؽ الصرؼ ما بيف البنوؾ في ديسمبر 
 صرح بنؾ الجزائر بإنشاء مكاتب الصرافة 1996 وفي ديسمبر ،(98مارس  – 95أفريؿ  )الييكمي 

 وكؿ ىذه اإلجراءات عززت كثيرا مف قدرة بنؾ الجزائر عمى إدارة السياسة ،(2)لمتعامؿ بالنقد األجنبي
 وبانتقاؿ عائدات الصادرات النفطية مف ،النقدية وفعالية تخصيص النقد مع تزايد التركيز عمى آلية السوؽ

سوناطراؾ إلى بنؾ الجزائر أصبح ىذا األخير أكبر مورد لمنقد األجنبي فصار دوره في سوؽ الصرؼ 
. دوًرا رئيسًيا 

 مع نياية اتفاؽ إعادة الجدولة وتسييالت التمويؿ مع صندوؽ النقد الدولي 2004أما في ماي 
 عرفت االحتياجات مف النقد ، دوالر أمريكي11,9ولسبب خارجي تمثؿ في انخفاض سعر النفط إلى 

مما أدى إلى التأثير ، (3) مميار دوالر6,846 حيث انخفضت إلى 2007االجنبي تدىورا ابتداء مف جواف 
 كما استمر في االنخفاض إلى 2003 مقارنة بنياية 2004عمى سعر الصرؼ الذي انخفض في نياية 

 وىذا ،2004 مقارنة بسنة %  2,6 ، حيث سجؿ انخفاًضا في قيمة العممة الوطنية بػ 2008غاية بداية 
 والذي يقدر بػ 1999 مقارنة بسنة 2007انخفاض محسوس يقؿ نوعا ما عف ذلؾ المسجؿ في سنة 

 . وىي نتيجة تؤكد االتجاه نحو استقرار سعر الصرؼ ،% 11,5

 

 

                                                 
 .316. 315.ص.جودي كريم، كمال رضوان ياسين بادسي، مرجع سابق،ص-  1
 .61.كريم النشاشيبي وآخرون، مرجع سابق، ص-  2
 .356.،ص2008. صندوق النقد العربي، التقرير االقتصادي العربي الموحد-  3
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 2009– 2001سعر صرف الدنيا الجزائري مقابل الدوالر األمريكي لمفترة  : (09)جدول رقم 

 دج: الوحدة 

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 السىواث

سعر 

 الصرف

42.89 

-  

52,18 56,19 58,41 60,35 69,32 75,34 77,3 
79.68 

الدورة العامة الثانية . 2009 لمسداسي الثاني مف سنة ة واالجتماعيةؼ االقتصاديوتقرير حوؿ الظر: - المصدر
. 66. ص ـ،و،ا،ا،والعشروف،

 ،إف اليدؼ مف سياسة تخفيض العممة الوطنية في فترة اإلصالحػات ىو إعادة التوازف الخارجي -
 ويتـ ىذا في إطار ،وبالتالي تخفيض العجز في ميزاف المدفوعات مما يوفر لمبمد زيادة في النقػد األجنبي

. تحرير التجارة الخارجية 

 مميار 1,260 بقيمة 2001فقد سجؿ حساب الصفقات الجارية لميزاف المدفوعات رصيدا إيجابيا سنة 
 14بقيمة  2005 ليسجؿ فائض سنة ،(1)2000 مميار دوالر في سنة 2,240دوالر مقابؿ عجز يقدر بػ 

 مميار دوالر 0,90 مقابؿ عجز يقدر بػ ،2009مميار دوالر أمريكي سنة  17.248مميار دوالر ثـ 
 وبالتالي اإليرادات مف صادرات البضائع المتأتية مف تصدير ،سعر برميؿ النفط الخاـويفسر ىذا بتراجع 

. % 98المحروقات التي مازالت تحتؿ الصدارة بنسبة 

: والتحسس في ميزاف المدفوعات ناتج أساسا 
عف عممية إعادة الجدولة التي نتج عنيا انخفاض في نسبة خدمة الديوف مقارنة بإيرادات   -

 2008 لتصؿ سنة 2004 سنة % 30,9 ثـ 2000 سنة % 38,8الصادرات حيث بمغت 
  . % 22,1 إلى

 .وكذلؾ عف طريؽ القروض الممنوحة في إطار برنامج التصحيح مف طرؼ المؤسسات المالية الدولية  -

                                                 

1
. 61.كريـ النشاشيبي وآخروف، مرجع سابؽ، ص-  
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 مميار دوالر 11,91 حيث وصؿ إلى،ىذه الوضعية الحسنة أدت إلى اعادة تشكيؿ احتياطي الصرؼ
 .   (1)2008 مميار دوالر أمريكي سنة 120 ليصؿ إلى ،1995 مميار دوالر سنة 2 مقابؿ 2000سنة 

 :البطالة دور السياسة النقدية في معالجة مشكل :المطمب الرابع 

 ىذا ،يعتبر معدؿ النمو االقتصادي أحد المؤشرات األساسية لموضعية االقتصادية ألي بمد كاف
المعدؿ المرىوف بحجـ االستثمارات اإلنتاجية الذي يؤثر مباشرة عمى اإلنتاجية وبالتالي عمى مستوى 

   قمص مف حجـ1986 فاالنخفاض المستمر في أسعار المحروقات منذ سنة ر،التشغيؿ كما في الجزائ
االستثمارات تدريجيا وخاصة في قطاع الصناعة وقطاع البناء واألشغاؿ العمومية فانعكس مباشرة عمى 

 مقابؿ 1989 سنة % 19 و1987 سنة % 17 فشيدت معدالت البطالة ارتفاعا بنسبة ،سوؽ الشغؿ
 . 1985 سنة % 16,5

وظمت معدالت البطالة طيمة فترة اإلصالح االقتصادي مرتفعة نسبيا كما يوضحو الجدوؿ رقـ 
:   وذلؾ راجع إلى عامميف أساسيف ىما ،(12)

ارتفاع معدالت النمو الديموغرافي التي عرفتيا الجزائر في فترة ما قبؿ التسعينات حيث تجاوز في   -
 5,85 سنويا وىذا ما أدى إلى تزايد وتسارع في حجـ القوة العاممة التي ارتفعت مف % 2,8المتوسط 

 . 1998 مميوف سنة 8,25 ثـ ما يقارب 1996 مميوف سنة 7,8 إلى ما يزيد عف 1990مميوف سنة 

التسريح الكبير لمعماؿ نتيجة حؿ و خوصصة العديد مف المؤسسات العمومية بحثا في النجاعة   -
االقتصادية وتقميص دور الدولة بما ينسجـ والمرحمة الجديدة حيث تؤكد المعطيات الكمية المتاحة أف 

بسبب تصفية وخوصصة  (1997- 1994) ألؼ خالؿ الفترة 500عدد العماؿ المسرحيف قد تجاوز 
 . مؤسسة 986حوالي 

 
 
 
 

                                                 
1
 .8.، ص2009قانوف المالية لسنة -  
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  1999- 1991تطور معدالت البطالة لمفترة  : (10)جدول رقم 
 %: الوحدة 

األثار االقتصادية واالجتماعية لبرنامج التصحيح الييكمي في " عبد الباقي روابح، شريؼ غياط، : المصدر
                     الممتقى الوطني األوؿ حوؿ االقتصاد الجزائري في األلفية الثالثة، جامعة سعد دحمب، البميدة، الجزائر، ". الجزائر

. 11.، ص2002ماي

 مميوف بطاؿ سنة 2,5 مميوف ليصؿ إلى 2,4 بػ 2000ولقد قدر عدد البطاليف في الجزائر لسنة 
تستطيع الجزائر التصدي إلى ىذا المشكؿ عمييا   ، وحتى1997 مميوف سنة 2,3 مقابؿ أكثر مف 2001

 أما القضاء ، ألؼ منصب عمؿ سنوي لمحفاظ عمى المستوى الحالي لمبطالة250أف تخمؽ أكثر مف 
 ألؼ منصب عمؿ سنويا لمدة ثالثة سنوات 750 ألؼ و700عمى ىذه األخيرة يتطمب توفير ما بيف 

. (1)متتالية

مخطط دعـ اإلنعاش :  سياسات عمومية تمثمت في ،وفي إطار ىذا اتخذت السمطات الجزائرية
 ونشاطات مكافحة البطالة عف طريؽ أجيزة الشغؿ ، والمخطط الوطني لمتنمية الفالحية،االقتصادي

 أدى إلى إنشاء ،2001فالتطبيؽ الفعمي لمخطط دعـ اإلنعاش االقتصادي الذي انطمؽ في شير سبتمبر 
 وارتفع عدد مناصب العمؿ التي أنشئت ، منصب عمؿ دائـ% 49 منصب عمؿ منيا نسبة 457400

 ووصؿ عدد ،2001 سنة 366950 مقابؿ 2002 خالؿ سنة 380195في إطار أجيزة الشغؿ إلى 
 وظيفة 163500 إلى 2002الوظائؼ المنشأة في إطار المخطط الوطني لمتنمية الفالحية خالؿ سنة 

. (2)جديدة

                                                 

 .102.عبد المجيد بوزيدي، مرجع سابق، ص-  1
 .75.، مرجع سابق، ص2002التقرير االقتصادي واالجتماعي للسداسي -  2

 
 

 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 السنوات

 29,2 28,0 29,2 27,99 26,99 24,36 29,25 21,3 21 معدؿ البطالة
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انتيجت الجزائر سياسات  (2009- 2004)ومع بداية المخطط الخماسي الثاني لأللفية األولي 
باإلضافة إلي تفعيؿ  (49- 51)اقتصادية تمثمت في االستثمارات األجنبية المباشرة تحت قاعدة استثمار 

شراكات اقتصادية مع العديد مف البمداف و الييئات الدولية وكذلؾ تخصيص الجزء الكبير مف الميزانية 
لالستثمار في البني التحتية و استحداث آليات وطرؽ تمويؿ جديدة مخصصة لفئات معينة مف المجتمع 

 سنة %14.01 الي 2003 سنة %24.32كؿ ىذه اإلجراءات أدت إلي تخفيض في نسب البطالة مف 
.    حسب تقرير محافظ بنؾ الجزائر 2009

 2009- 2003تطور معدالت البطالة لمفترة  : (11)جدول رقم 
 %: الوحدة 

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 السنوات
معدؿ 
 البطالة

24.32 20.64 18.64 17.65 16.47 15.31 14.01 

 تقرير بنؾ الجزائر :  المصدر
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:  خالصة الفصل 

ال يمكف الحديث عف وجود سياسة نقدية قبؿ صدور قانوف النقد والقرض، ففي ظؿ ىذا األخير تميزت 
، كما عرفت   استقاللية تامة، إضافة إلى ىذا شيدت السمطة المشرفة عنياالسياسة النقدية بالحذر والحـز

 إصالحات اقتصادية أخرى مست جميع القطاعات خاصة القطاع النقدي والمالي فتـ 1994الجزائر منذ 
إدخاؿ أدوات رقابة نقدية غير مباشرة تيدؼ إلى توفير السيولة الالزمة لمبنوؾ التجارية ومراقبتيا، واشراؾ 

. القطاع الخاص في تمويؿ ىذه البنوؾ

 فأسفرت ىذه التحوالت في السياسات االقتصادية في الجزائر في نياية فترة التسعينات عف تحقيؽ 
درجة نسبية مف االستقرار االقتصادي الكمي، وانعكس ذلؾ في معدالت التضخـ المنخفضة، والتحسف في 

ميزاف المدفوعات، إال أف معدالت النمو االقتصادي بشكؿ عاـ مازالت دوف المستوى المطموب خاصة 
في ظؿ الزيادة المضطربة لمكثافة السكانية ومحدودية الطاقة اإلنتاجية كما رافؽ ىذه المعدالت 

المتواضعة زيادة في معدالت البطالة، وعميو يتعيف عمى الدولة تحقيؽ معدالت نمو مرتفعة وقابمة 
لالستمرار في الفترة المقبمة لتحسيف مستويات المعيشة ومعالجة مشاكؿ البطالة، والتقميؿ مف حدة 

االنعكاسات السمبية لإلصالحات االقتصادية المنتيجة في المرحمة االنتقالية، وال يمكف أف يتـ ىذا إال 
.           بالتنسيؽ بيف السياسات االقتصادية الكمية
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الخاتمة  
 بحثنا ىذا دراسة فعالية السياسة النقدية في تحقيق االستقرار االقتصادي في ظل   لقد استيدف

اإلصالحات الراىنة، فتطمب منا ىذا البحث تناول المفاىيم والتعاريف المختمفة لمسياسة النقدية وأىدافيا 
واألدوات المستخدمة في التأثير عمى النشاط االقتصادي، ومن أجل فيم ىذه السياسة فيماً  دقيقاً  رأينا 
أنو البد من معرفة اإلطار الفكري لمسياسة النقدية وبصفة خاصة مدى فعاليتيا في االتجاىات الفكرية 

المختمفة، فوجدنا عند تطرقنا إلى الفكر الكالسيكي في ظل سيادة مبادئ الحرية الفردية وقوى السوق أنيا 
 غير أن بروز ظاىرة ،احتمت الصدارة لكونيا األداة الوحيدة والفعالة في تحقيق اإلنعاش االقتصادي

 فبرز التحميل الكينزي وطالب ، أثبتت عجز قوانين السوق عن إعادة التوازن1929الكساد الكبير في 
بتدخل الدولة في الحياة االقتصادية وبذلك أقر بفعالية السياسة المالية وعدم فعالية السياسة النقدية في 

 أعادوا لمنقود أىميتيا واعتبروا أن السياسة النقدية فعالة النقديينمعالجة اإلختالالت االقتصادية، غير أن 
في تحقيق االستقرار النقدي، أما المدرسة الكالسيكية الجديدة فترى أن السياسة النقدية ال تؤثر إال عمى 

 وأن عقالنية توقعات األعوان االقتصاديين ،المستوى العام لألسعار دون التأثير عمى الدخل والتوظيف
. تجعل السياسة النقدية وحتى المالية غير فعاليتين

 وبيذا شكمت السياستين النقدية والمالية أىم السياسات االقتصادية المستخدمة في عالج 
االختالالت وجسدت ىذه السياسات مدرستين كبيرتين في الفكر االقتصادي تختمفان من حيث األفكار 

 والثانية في ، تمثمت األولى في المدرسة الكينزية التي تعطي األىمية الكبرى لمسياسة المالية،والمبادئ
عوامل   لنتطرق في األخير، التي تؤمن بأىمية السياسة النقدية في النشاط االقتصاديالنقديةالمدرسة 

 فبسبب المشاكل التي تواجييا شرعت ىذه األخيرة في تطبيق عدة نجاح السياسة النقدية في الدول النامية
 كاستخدام األدوات غير المباشرة ومنح االستقاللية لبنوكيا حيث تعتبر ،إصالحات خالل مرحمة االنتقال

. استقاللية السمطات النقدية ضماناً  لنجاح السياسة النقدية
 فتعرضنا إلى ،ومن أجل أن ندعم الجانب النظري لموضوع بحثنا أخذنا الجزائر كحالة دراسة

 والمشاكل التي عرفتيا 1990اإلصالحات التي قامت بيا الدولة الجزائرية عمى النظام المصرفي  قبل 
 ثم تطرقنا إلى اإلصالح المرتبط بقانون النقد والقرض ووجدنا أن ىذا األخير بداية ،ىذه اإلصالحات

عادة  جديدة نحو التغيير بإدخال ميكانيزمات السوق وفسح المجال أمام االستثمار المحمي واألجنبي وا 
االعتبار لمنظام المصرفي الجزائري وعمى رأسو البنك المركزي وذلك بمنحو االستقاللية التامة كشرط 
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 عممية اإلصالح، و باعتباره السمطة النقدية العميا الموجية لحركة النقود وكذا العمميات إلنجاحأساسي 
. البنكية

 ثم انتقمنا إلى مكونات الكتمة النقدية حيث الحظنا أنو منذ االستقالل كانت الزيادة  المفرطة في 
.  وىو ما نجده قد انخفض فعالً  في السنوات األخيرة،خمق النقود سبباً  في الضغوط التضخمية

  في الجزائر لتحقيق االستقرار االقتصادي السياسة النقديةواقع تطبيق  وفي األخير تطرقنا إلى
االحتياطي اإلجباري أي منذ تحول  و  الفائدةسعر الخصم ويمعدل و فتعرفنا عمى تأطير القروض البنكية

الجزائر إلى اقتصاد السوق، فكانت نتيجة ىذه اإلصالحات استخدام أدوات جديدة أدخمت ألول مرة بعد 
السياسة النقدية في تحقيق دور  صدور قانون النقد والقرض وفتح السوق النقدية، ثم تعرضنا إلى

االستقرار االقتصادي لمجزائر في فترة اإلصالحات االقتصادية اليادفة إلى استقرار األوضاع الداخمية 
والخارجية لمجزائر،أي محاولة تقييم مدى نجاح السياسة النقدية في تحقيق االستقرار االقتصادي المتبع 
ليذه الفترة وذلك بقياس درجة تحقق أىدافيا النيائية التي تتمثل في النمو االقتصادي والتضخم واستقرار 

 . والشغل، وىذه األىداف ضرورية لإلنعاش االقتصادي،(توازن ميزان المدفوعات  )أسعار الصرف 
  ومما سبق ذكره يمكن اختبار الفرضيات كالتالي  :

 في الحدود المناسبة  إال بالتنسيق بين السياسات االقتصادية الكمية ال يتمالكمير اإلقتصادى االستقرا -
بما يتماشي مع مستوى النشاط االقتصادي المرغوب تحقيقو ،منعا لمتضخم أو تجنبا لالنكماش بما يحقق 

 األىداف العامة لمدولة ىذا ما تؤكده الفرضية األولي  
ميمة الرئيسية لمبنك المركزي تتمثل في تخفيف حدة االختالالت لاأما الفرضية الثانية فتتمحور حول  -

ولكن يجب توفر استقاللية التي عرفيا االقتصاد الجزائري والتي يجب أن تساندىا إصالحات فعالة ودقيقة 
دون التعرض إلي ضغوطات فقد أظير البحث أن بنك الجزائر كان يتمتع باستقاللية كبيرة لمبنك المركزي 

 01-01في ظل قانون النقد و القرض ال تقل عن تمك المتواجدة في الدول التقدمة ،لكن في ظل األمر 
.  فقد تقمصت حدود ىذه االستقاللية 11-03و األمر 

تتمحور الفرضية الثالثة حول اعتبار أن السياسة النقدية متغيرة مستقمة تحكم توجو السياسات - 
االقتصادية الكمية ،وما تم التطرق إليو في البحث يبين أن السياسة النقدية تعتبر المؤشر الرئيسي عمى 

غير أن استقاللية .ية بتوفر السيولة الالزمة ليا القتصادجميع السياسات األخرى المكونة لمسياسات ا
السياسة النقدية مرتبطة بإدارتيا من طرف السمطة النقدية بعيدة عن تدخل السمطة التنفيذية ،و بما ال 
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يسمح تسخير ىذه السياسة كأداة ألغراض السمطة التنفيذية، كما أن ىذه اإلستقاللية عادة ما تكون 
 .   مرتبطة بتحقيق اإلستقرار اإلقتصادي 

  نتائج البحث :

: من خالل بحثنا تمكنا من اإلجابة عمى أسئمتنا والتوصل إلى النتائج التالية 
 فيي تحتل مكانة بارزة وتيدف إلى ضمان توازن ،السياسة النقدية من أىم السياسات االقتصادية/ 1

وتسعى إلى تحقيق المربع السحري وخاصة التحكم في التضخم عن طريق أدوات , النشاط االقتصادي
. مختمفة مباشرة وغير مباشرة

حتى تبمغ السياسة النقدية األىداف المرجوة ال بد من توفير ليا ظروف مناسبة وضوابط أساسية لكي / 2
. تصبح أكثر نجاعة وفعالية

إن السياستين النقدية والمالية ميمتين في النشاط االقتصادي وتبرز األىمية من خالل األىداف التي / 3
 ، فاالختيار بينيما يتوقف عمى مدى توفير شروط عمل كل منيما ونوع النظام المنتيج،تصبوان إلييما

 أي ،وأن االعتماد عمى إحدى السياستين دون األخرى يؤدي في معظم األحيان إلى الوقوع في التناقض
واقع مع ر  فعميو فإن اعتماد كل من السياستـين في آن واحـد أم،ما تبنيو إحدى السياستين تيدمو األخرى

 ، كما أن إعطاء األولوية إلحدى السياستين اليعني تفضيميا عن األخرى،ضرورة التنسيق بين أىدافيما
نما الظروف المحيطة ىي التي تعطي الدور القيادي ألي منيما . وا 

تعتبر السياسة النقدية في الدول النامية أقل فعالية منيا في الدول المتقدمة بسبب االختالالت الييكمية / 4
. والمالية والنقدية، والنجاحيا البد من مواصمة تطبيق اإلصالحات الالزمة

 1994ال يمكن الكالم عن سياسة نقدية حقيقية إال بعد صدور قانون النقد والقرض وخصوصاً منذ / 5
 والتي شكمت فييا السمطة النقدية وبالتالي ،حيث شرعت الجزائر في تنفيذ برامج التثبيت والتكييف الييكمي

 فتم تحديد أىداف ىذه السياسة واألدوات المستخدمة لتحقيقيا بالتوافق ،السياسة النقدية عنصرا أساسيا
.       الكمي مع السياسة المالية

 ألنو يكون ،إن توفر البنك المركزي الجزائري عمى استقاللية كبيرة يعطي فعالية أكبر لمسياسة النقدية/ 6
. عمى رفض أوامر الحكومة التي يراىا غير مناسبة قادر
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مع صدور قانون النقد والقرض تم الفصل بين البنك المركزي الجزائري وكل من الحكومة فأصبح / 7
مستقال عنيا وكذا الخزينة العمومية بعد إبعاد ىذه األخيرة عن دائرة االئتمان ووضع سقف لتسميف بنك 

جبارية استرجاع الدين  . الجزائر ليا من أجل تمويل عجز الموازنة وا 

تم إدخال تعديالت جديدة عمى قانون النقد والقرض ىدفيا تقميص صالحيات البنك المركزي التي / 8
. جعمتو غير قادراً  عمى تحمل ميامو األساسية

استطاعت الجزائر أن تحقق في السنوات األخيرة نتائج إيجابية فيما يتعمق بالتوازنات الكمية خاصة / 9
التحكم في التضخم وتوازن ميزان المدفوعات وتحقيق معدالت نمو مقبولة واالستمرار في حل مشكمة 

.  وىذا باتباع إجراءات نقدية حازمة مصحوبة بسياسة مالية تقييدية،البطالة

السياسة النقدية في الجزائر ساىمت نسبياً  في استقرار األوضاع داخمياً  وخارجياً  في ظل / 10
. اإلصالحات االقتصادية الراىنة

  توصيات البحث: 

بالنظر إلى النتائج المتوصل إلييا من خالل الدراسة فإننا نوصي ببعض التدابير التي من شأنيا 
: تحسين أداء ىذه السياسة 

االستكمال واإلسراع في إصالح المنظومة المصرفية باعتبارىا من أحد الركائز األساسية لمسياسة / 1
.  النقدية والتركيز عمى األدوات غير المباشرة

توسيع السوق النقدية وتطويرىا عن طريق التنويع في أدوات السياسة النقدية وكذلك السوق المالية / 2
وذلك باستخدام التقنيات الحديثة، ألن كل منيما لم تعرف إلى حد اآلن إال عددا محدودا من المتدخمين 

. وبذلك يمكن مساندة االقتصاد الوطني 

العمل عمى تجسيد ما يقر بو قانون النقد والقرض خاصة فيما يتعمق باستقاللية البنك المركزي، / 3
. وضرورة التنسيق بين السياستين النقدية والمالية

.  االىتمام بأداء اإلطارات الحكومية وتكوينيم تكوينا حديثا بما يتماشى مع الوضعية االنتقالية/ 4

.  تحديث اإلدارة وزيادة كفاءة أداء الخدمات المصرفية لجذب وتعبئة الموارد المالية/ 5
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 : الممخص

 التي تتخذها الدولة لمتأثير عمى حجم الكتمة النقدية في اإلجراءاتالسياسة النقدية هي تمك 
 منعا لمتضخم ،الحدود المناسبة فيما يتماشى مع مستوى النشاط االقتصادي المطموب تحقيقه

و يعتبر البنك المركزي السمطة النقدية في .  االقتصادية العامة لمدولةاألهدافبما يحقق 
. الدولة و التي تقوم بإدارة الجهاز البنكي و النقدي

اما استقاللية البنك المركزي فهي ال تخضع الى مقياس معين و لكنها تتخذ أشكاال مختمفة 
. حسب المعايير

 المعدل و 2003ـفالسياسة النقدية في الجزائر تطورت بشكل كبير خاصة مع األمر األخير ل
 و الذي أكد عمى درجة عالية من 2010 أوت 26 المؤرخ يوم 04_10المتمم باألمر رقم 

.  سياسته النقديةأداءاالستقاللية لمبنك المركزي في 

و مع ذلك فانه من الواجب التذكير عمى أن مسار السياسة النقدية في الجزائر قبل هذا 
التاريخ خاصة كان في محيط يتسم بضغوطات الهيئات المالية الدولية و الوضع االقتصادي 

 .الداخمي المتميز بالضعف مما شاب العممية الكثير من االختالل

 التوازن بين السياسة الحكومية و األداء النقدي إضفاءهذا كمه ال يمنع من العمل عمى 
المستقل البعيد عن الضغوطات الظرفية التي قد تسبب اختالال خطيرا لمتوازنات الكمية 

 لموصول إلي  الوطني بالرغم من أن القانون قد حدد مختمف العالقات بين الطرفينلالقتصاد
 . االستقرار االقتصادي

:الكممات المفتاحية   
 .السياسة النقدية ، االستقرار االقتصادي ، استقاللية البنك المركزي

 



Résumé 

  La politique monétaire est la mesures prises par d’état pour influencer 
la taille de la masse monétaire dans les limites appropriées en conformité 
avec le niveau d’activité économique  et atteindre les résultat souhaités à 
fin d’empêcher l’inflation et parvenir aux objectifs économiques de l’état 

La banque centrale est l’autorité monétaire qui administre le système 
bancaire et monétaire dans l’état . L’indépendance de la banque 
centrales n’est pas soumise à une centiare norme. Mais prendre de 
formes différentes selon les critères.  

la politique monétaire ne doit pas être dans l’isolement de cette 
performance puisque la nature de développement de sociétés du tiers 
monfe est défférance par rapport aux sociétés avances. 

L’autonomie monétaire en algerie a beaucoup évolué surtout avec la 
derniere ordonnance de 2003 modifiante et finie par l’ordannance 10-04 
historien 26 aout 2010 qui a souligné le haut degré d’autonomie de la 
banque centrale dans l’éxercice de la politique monétaire. 

Toutefois il convient de rappeler que le chemin de la politique monétaire 
en algerie avant cette date spécialement a été sous pression des 
institutions financiéres internationales et la situation économique et 
financiére intérieure exceptionnellement faible ,laquelle a provoqué 
beaucoup des déséquilibres monétaire pour rentre de la stabilité 

économie.    


