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 134 شروط وضوابط نجاح خوصصة البنوك :خامسالفرع ال  



 

vii 

 حتوياتفهرس الم

 الصفحة  العنوان
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 139 )الجوانب األساسیة لالتفاقیة األولى –النشأة واألهداف (لجنة بازل للرقابة المصرفیة : األول مطلبال  
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 تعریف وأهداف مقررات بازل :  الفرع األولIII  146  

 المحاور األساسیة التفاقیة بازل: الفرع الثاني III 146  
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 160 مفهوم ودواعي تطبیق نظام الحوكمة في البنوك : الفرع األول 
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 163  متطلبات تعزیز تطبیق الحوكمة في البنوك: الفرع الثاني  

 164 ة للجهاز المصرفي وانعكاساته المحتملة على النمو االقتصاديأهمیة تطبیق نظام الحوكمة بالنسب: المطلب الثالث  

 164 تعزیز الدور التمویلي للجهاز المصرفي وتحقیق استقراره المالي: الفرع األول  
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  176  )2014 - 1962(االقتصاد الجزائري مسار التطور واإلصالح خالل الفترة : المبحث األول

 1985-1962( ة النمو االقتصادي المستقر والمرتفعمرحل: المطلب األول( 
   

176  
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180  
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 186 )2000 -1995(خالل الفترة االنطالقة الثانیة للنمو االقتصادي في الجزائر : المطلب الرابع  

 188 )2014 -2001(خالل الفترة برامج اإلنعاش االقتصادي في الجزائر : المطلب الخامس  

 188 ف برامج اإلنعاش االقتصاديأهدا: الفرع األول  

 188 )2014 - 2001( مضمون برامج اإلنعاش االقتصادي:  الفرع الثاني  

 195 )2014 – 2001( تقییم دور سیاسة اإلنعاش االقتصادي في رفع معدالت النمو في الجزائر خالل الفترة: الفرع الثالث  

  199 -  )2014 - 1962(واإلصالح خالل الفترة مسار التطور - الجهاز المصرفي الجزائري: المبحث الثاني

 201 )1989-1962(المراحل التاریخیة لتطور الجهاز المصرفي الجزائري خالل الفترة : المطلب األول  

 201 )1970 - 1962(من خالل إضفاء السیادة مرحلة تكوین الجهاز المصرفي الجزائري : الفرع األول  

 202 )1985-1971(ت المصرفیة والمالیة األولى مرحلة تطبیق اإلصالحا: الفرع الثاني  

 206 )1989-1986(مرحلة اإلصالحات المصرفیة والمالیة الثانیة : الفرع الثالث  

 210 )2014 - 1990(تطور االصطالحات المصرفیة وجهود العصرنة خالل الفترة : المطلب الثاني  

 أنظمةو  أوامروما عقبه من نصوص  1990أبریل  14 الّصادر في 10 – 90قانون النقد والقرض رقم : الفرع األول 
 2003أوت  26الّصادر في  11- 03إلى غایة األمر 

210  

 م لقــانون النقــد  2003أوت  26الّصــادر فــي  11- 03دوافــع إصــدار ومضــمون األمــر : الفــرع الثــاني المعــّدل والمــتمّ
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  :الملخص         
 ومستوى الرأسمالي التراكم في تتمثل والتي ،االقتصادي للنمو المفسرة العوامل  االقتصاديين من العديد تناول          

 والسؤال البشري، المال رأس في االستثمار معدالت رفع شأنها من التي المتاحة  المعرفة ومستوى المستخدم التكنولوجيا
 معدالت تباين تفسير في) منه كجزء المصرفي القطاع( المالي القطاع تطور به يقوم الذي الدور هو ما: هنا يطرح الذي
 العملية في جوهريا دورا يؤدي والمصرفي المالي القطاع أن: هي السؤال هذا على واإلجابة .الدول؟ بين  االقتصادي النمو

 القطاعات من المالية للموارد كمجمع يعمل فهو د،االقتصا في يؤديها التي األساسية الخدمات خالل من التنموية
 للموارد، األمثل التخصيص يضمن الذي بالشكل العجز ذات نظيرتها تمويل نحو تحويلها ثم ومن الفائض ذات االقتصادية

  .المخاطر وتنويع التحوط آللية وكموفر للتداول، ومسهل البنوك، من تقترض التي الشركات ألعمال ومراقب
 على بظاللها ألقت والتي والمصرفي، المالي النشاط وعولمة تحرير موجة المصرفية األجهزة شهدت الواقع، يوف       
 التي المطلوبة بالكفاءة األدوار تلك أداء تهدد أصبحت كما االقتصادية، األنشطة تمويل في القطاعات هذه أدوار

 تعظيم لها تكفل استراتيجيات تبني إلى العالم عبر ةالمصرفي األجهزة دفع ما وهذا .للموارد األمثل التخصيص تضمن
 أداء في السليمة الممارسات تعزيز عن ناهيك األداء، كفاءة ورفع التنافسية القدرة وزيادة المخاطر وتخفيض العائد

 الشامل، المصرفي العمل فلسفة تبني إستراتيجية في االستراتيجيات هذه أهم وتتجسد. المصرفية األنشطة
 إرساء وإستراتيجية المصرفية، للرقابة بازل لجنة مقررات تبني إستراتيجية البنوك، وخوصصة اندماج جيتيإستراتي
  .المصرفية الحوكمة قواعد
 معدالت لرفع ضروريا أمرا يعد متطور مصرفي قطاع من يتضمنه بما مالي قطاع وجود أن البديهي من كان وعندما         
 الجزائر، في االقتصادي النمو على المصرفي الجهاز تطور أثر فحص الباحث على ينتع. دولة ألي االقتصادي النمو

 إصالحات بعدة الجزائر قامت السياق، هذا وفي. الجزائري االقتصاد تمويل في الجزائري المصرفي الجهاز مكانة وتحديد
 السوق، اقتصاد نحو االنتقال ةومرحل االشتراكي التوجه ذو المخطط االقتصاد مرحلة خالل تنموية وبرامج اقتصادية

 بعد سارعت كما. المحروقات لقطاع المزمنة التبعية حالة من الجزائري االقتصاد إخراج في تنجح لم أنها غير
 إصالح بهدف وذلك المتعاقبة، المصرفية اإلصالحات من جملة تبنت وقد وطني، مصرفي جهاز بناء إلى االستقالل
 وقد. تعديالت من تاله وما 10 - 90 والقرض النقد قانون اإلصالحات هذه أهم من ولعل. الجهاز لهذا التمويلية الوظيفة
 بمقررات ولتفي والمصرفي، المالي النشاط وعولمة تحرير لتواكب جاءت ألنها كبيرة أهمية اإلصالحات هذه اكتست

 هناك تزال ال ذلك، رغم لكن. المصرفي الجهاز داخل السليمة الممارسات من ولتعزز المصرفية، للرقابة بازل لجنة
 وجود يمنع لم هذا لكن. وغيرها والمصرفي المالي النشاط فعالية كعدم والخارجية، الداخلية التحديات من جملة
  .التأمين وصيرفة المشتركة القروض كتقديم الحديثة المصرفية األنشطة بعض
) 2014 - 1980( الفترة خالل االقتصادي النمو على يالجزائر المصرفي الجهاز تطور أثر فحص لعملية وبالنسبة        

 المتغير يمثل حيث متغيرات ست اختيار تم حيث .)ARDL( الموزع الزمني لإلبطاء الذاتي االنحدار نموذج باستخدام
 التطور فةمصفو من كل في المستقلة المتغيرات تتمثل بينما الحقيقي الخام الداخلي الناتج من الفرد حصة التابع

 واالنفتاح الحكومي واإلنفاق المخزون، في التغير إليها مضافا الثابتة األموال رؤوس تراكم من كل ونسبة المصرفي
 بين العالقة نمذجة محاولة بهدف وهذا. المستهلكين بأسعار التضخم على عالوة الخام، الداخلي الناتج إلى التجاري

 ظاهرة يمثل وهمي متغير ثانيها يأخذ حيث نموذجين، خالل من وذلك ،االقتصادي والنمو المصرفي الجهاز تطور
 إلى التوصل تم وقد المتغيرات، هذه بين األجل طويلة توازنية عالقة وجود إلى النتائج أشارت وقد. المصرفي التحرير

 عرض تم ذلك، إلى ضافةباإل. االقتصادي النمو على المصرفي التطور متغير للوغاريتم االيجابي األثر أبرزها نتائج عدة
 تشمل متطلبات عدة تكاتف تستدعي والتي الجزائر، في االقتصادي والنشاط المصرفي الجهاز تحديث عملية متطلبات

  .الجزائر وبورصة الجزائرية، البنوك المركزي، البنك الدولة، من كل دور

 الذاتي االنحدار نموذج الجزائر، لمصرفي،ا التحرير المصرفي، الجهاز تطور االقتصادي، النمو: المفتاحية الكلمات
  .)ARDL(  الموزع الزمني لإلبطاء
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     Summary:   
         Many economists have dealt with the explanatory factors for economic growth, which is the 
capital accumulation and the level of user technology and the level of available knowledge that would 
raise the levels of investment in human capital, and the question that arises here: What is the role 
played by the development of the financial sector (banking sector as part of it ) in the interpretation of 
the variation in economic growth rates between countries? The answer to this question is: that the 
financial and banking sector plays an essential role in the development process through the basic 
services rendered in economy , it  is working as an accumulator of financial resources from the 
economic sectors of surplus and then convert them to finance its counterpart of deficit in a way that  
ensures the best  allocation of resources, and an observer of the work of companies that borrow from 
banks, and facilitator of trading, and as a provider mechanism to hedge and diversify risks. 
           In fact, banking systems have witnessed a wave of liberalization and globalization of the 
financial and banking activity, which cast a shadow over the roles of these sectors in financing the  
economic activities, it has also become a threat to the performance of those roles required to ensure 
the best allocation of resources. And this is what led the banking systems around the world to adopt 
strategies to ensure maximizing incomes, reducing risks, increasing competitiveness and raising the 
efficiency of performance, not to mention the promotion of good practices in the performance of 
banking activities. The most important of these strategies is reflected in the strategy of adopting the 
philosophy of the comprehensive banking activity, the two strategies of the integration and 
privatization of banks, and the strategy of adopting the decisions of the Basel Committee for Banking 
Supervision, and the strategy of  founding the bases for banking governance. 
            As it was axiomatic that the existence of a financial sector which involves a developed banking 
sector is essential to raise the economic growth rates of any country. The researcher has to examine 
the effect of the development of the banking system on economic growth in Algeria, and to determine 
the status of the banking system in  financing the Algerian economy. In this context, Algeria has 
carried out several economic reforms and development programs during the period of planned 
economy of the socialist orientation and the transition to a market economy, but it did not succeed to 
free the Algerian economy from the state of chronic dependence on the hydrocarbon sector. As 
hurried after its independence to build a national banking system, it has adopted a series of successive 
banking reforms, with the aim of reforming the financing function of this device. Perhaps the most 
important of these reforms Code of Money and Loan 90-10 and subsequent modifications. These 
reforms have taken on great importance because they came to cope with liberalization and 
globalization of the  financial and banking activity, and to fulfill the decisions of the Basel Committee 
for Banking Supervision, and to enhance the sound practices within the banking system. But 
nevertheless, there are still a number of internal and external challenges, such as the non-effectiveness 
of the financial and banking activity and others. However, this did not prevent the existence of some 
modern banking activities such as providing joint loans and banking insurance. 
        For the process of examining the impact of the development of the Algerian banking system on 
economic growth during the period (1980 - 2014) using a Autoregressive Distributed 
Lag Models (ARDL). Six variables have been chosen, the dependent variable represents the per capita 
share of the real GDP, while The independent variables are represented in the banking development 
matrix and the ratio of fixed capital accumulation, besides to changes in stock, and the government 
spending as well as the commercial openness to the GDP, in addition to the inflation in consumers’ 
prices. This is in order to try modeling the relationship between the development of the banking 
system and economic growth, and this is through two models, in which its second takes an imaginary 
variable that represents the phenomenon of banking liberalization. The results showed the existence of 
a long-run equilibrium relationship between these variables. It has reached several conclusions, most 
notably the positive impact of the logarithm of the banking development variable on the economic 
growth. In addition, the requirements of the updating process for the banking system and the 
economic activity in Algeria has been displayed. It calls for the cooperation of several requirements, 
including the role of the state, the Central Bank, the Algerian banks and the Algeria Stock Exchange. 
Keywords: economic growth, the development of the banking sector, banking liberalization, Algeria, 
Autoregressive Distributed Lag Models (ARDL). 
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       Résumé: 
          Beaucoup d'économistes prennent les facteurs explicatifs de la croissance économique, qui est 
l'accumulation de capital et le niveau de la technologie de l'utilisateur et le niveau de connaissances 
disponibles qui ferait passer les niveaux d'investissement dans le capital humain, et la question qui se 
pose ici: Quel est le rôle joué par le développement du secteur financier (du secteur bancaire dans le 
cadre de celui-ci ) dans l'interprétation de la variation des taux de croissance économique entre les 
pays? La réponse à cette question est: que le secteur financier et bancaire joue un rôle essentiel dans le 
processus de développement à travers les services de base rendus dans l'économie, il travaille comme 
le bassin de ressources financières provenant des secteurs économiques excédentaires et ensuite les 
convertir pour financer son déficit de contrepartie qui assurera une allocation optimale des ressources, 
et un observateur du travail des entreprises qui empruntent auprès des banques, et purgatif pour le 
commerce, et comme un mécanisme de fournisseur de couvrir et de diversifier les risques. 
       En fait, les systèmes bancaires ont vu une vague de libéralisation et de la mondialisation de 
l'activité financière et bancaire, ce qui jette une ombre sur les rôles de ces secteurs dans le financement 
des activités économiques, il est également devenu menacent la performance de ces rôles nécessaires 
pour assurer l'efficacité allocation optimale des ressources. Et voilà pourquoi les systèmes bancaires 
du monde entier à adopter des stratégies pour assurer maximiser les rendements et réduire les risques 
et accroître la compétitivité et augmenter l'efficacité de la performance, sans parler de la promotion 
des bonnes pratiques dans l'exercice des activités bancaires. Le plus important de ces stratégies se 
reflète dans l'adoption de la philosophie bancaire complète de la stratégie, et les stratégies 
d'intégration de la privatisation des banques, en adoptant les décisions du Comité de Bâle sur le 
contrôle bancaire, une stratégie, une stratégie et jeter les bases de la gouvernance bancaire. 
         Quand il était évident que l'existence d'un secteur financier qui implique d'un secteur bancaire 
sophistiquée est essentiel de relever les taux de croissance économique de tout pays. Le chercheur a eu 
à examiner l'effet de développement du système bancaire sur la croissance économique en Algérie, 
algérien et déterminer l'état du système bancaire dans le financement de l'économie algérienne. Dans 
ce contexte, l'Algérie a réalisé plusieurs réformes économiques et les programmes de développement 
au cours de l'économie planifiée à une phase d'orientation socialiste et la transition vers une économie 
de marché, mais ils n'a pas réussi à la sortie de l'économie algérienne de l'état de dépendance 
chronique sur le secteur des hydrocarbures. Aussi rapidement après l'indépendance pour construire 
un système bancaire national, il a adopté une série de réformes bancaires successives, avec l'objectif de 
la réforme de la fonction de financement de ce dispositif. Peut-être le plus important de ces réformes 
Code de la Monnaie et de prêt 90-10 et ses modifications ultérieures. Ces réformes ont pris une grande 
importance, car il est venu de faire face à la mondialisation et de la libéralisation de l'activité 
financière et bancaire, et de remplir les décisions du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, et de 
renforcer les bonnes pratiques au sein du système bancaire. Mais néanmoins, il ya encore un certain 
nombre de défis internes et externes, tels que le manque d'efficacité de l'activité financière et bancaire 
et d'autres. Mais cela n'a pas empêché l'existence de certaines activités bancaires modernes tels que 
l'octroi de prêts syndiqués et des Assurances. 
        Pour le processus d'examen de l'impact de développement du système bancaire algérien sur la 
croissance économique au cours de la période (1980 - 2014) en utilisant le modèle autorégressif à 
retards échelonnés (ARDL). A été choisi comme les six variables qui représente la part du PIB réelle 
par habitant, tandis que les variables indépendantes dans chacun de le développement matrice de la 
banque et la ratio de chacun de l'accumulation du capital, plus les variations de stocks fixe, les 
dépenses du gouvernement et de l'ouverture du commerce au PIB, ainsi que prix à la consommation 
de l'inflation. Ceci est dans le but d'essayer de la relation entre développement du système bancaire et 
de la modélisation de la croissance économique, et à travers les deux modèles, qui prennent une 
seconde variable imaginaire représente le phénomène de la libéralisation du secteur bancaire. Les 
résultats ont montré l'existence d'une relation d'équilibre à long terme entre ces variables, il a été 
atteint plusieurs conclusions, notamment l'impact positif du logarithme du développement bancaire 
variable sur la croissance économique. En outre, il a été le processus de mise à jour du système 
bancaire et l'activité économique en Algérie, qui appelle à concertés à plusieurs exigences, y compris le 
rôle des exigences de l'Etat, la banque centrale, les banques algériennes, la bourse et l'Algérie. 
Mots-clés: la croissance économique, le développement du système bancaire, libéralisation du secteur 
bancaire, l'Algérie, le modèle autorégressif à retards échelonnés (ARDL). 
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  تمهيد    
ولتحقیق هذا الشرط البد من توافر قطاع . یعتبر تكوین رأس المال شرطا أساسیا لتحقیق النمو االقتصادي

المدخرات وتخصیصها بشكل أمثل من خالل توجهیها نحو االستثمارات مالي ومصرفي متطور قادر على حشد 
اهتم األدب االقتصادي بدراسة العالقة بین القطاع المالي والمصرفي والنمو  ومن هذا المنطلق،. المنتجة

األساسیة مثل حجر الزاویة في العملیة التنمویة من خالل الخدمات یهذا القطاع والسبب في ذلك، أن . االقتصادي
كمجمع للموارد القطاع المالي والمصرفي یعمل  )ROSS LIVINE( ومن وجهة نظر .التي یؤدیها في االقتصاد

المالیة من القطاعات االقتصادیة ذات الفائض ومن ثم تحویلها نحو تمویل نظیرتها ذات العجز بالشكل الذي 
تقترض من البنوك، ومسهل للتداول، وكموفر یضمن التخصیص األمثل للموارد، ومراقب ألعمال الشركات التي 

وهي األدوار التي ینتظر منها تعظیم العائد االقتصادي متمثال في ارتفاع . المخاطروتقسیم آللیة التحوط وتنویع 
ولهذا، فإن وجود قطاع مالي ومصرفي متطور  .كافة المؤشرات االقتصادیة سواء على المستوى الكلي أو الجزئي

وهذا ما دفع العدید من االقتصادیین بالقیام بعدة . في أي بلد یعد مطلبا ضروریا لرفع معدالت نموه اقتصاده
 .J(ر المصرفي بالنمو االقتصادي، والتي یعتبالمالي و دراسات نظریة التي تطرقت إلى عالقة تطور القطاع 

SCHUMPETER( تجریبیة، والتي جاءت بعد الثورة في مجال استخدام على عدة دراسات عالوة  .رائدا لها
تقنیات االقتصاد القیاسي، والتي حرصت في مجملها على تقدیم الدالئل العملیة على وجود عالقة سببیة بین 

  .المصرفي والنمو االقتصاديالمالي و تطور القطاع 
هذا، وفي سبیل دعم تطور القطاع المالي والمصرفي المحلي لتعزیز دوره التمویلي، سارعت العدید من         

الدول من بینها الدول النامیة إلى تحریر هذا القطاع واالنخراط في ظاهرة تحریر وعولمة النشاط المالي 
التحریر المالي، خاصة فیما یتعلق بزیادة  والمصرفي، وذلك من أجل االستفادة من المنافع المترتبة على ظاهرة

 .كفاءة حشد المدخرات والتخصیص األمثل للموارد المالیة، وهذا من شأنه تسریع معدالت النمو االقتصادي

I. تحديد إشكالية البحث : 

ي في الجزائر على الجهاز ، وفي ظل ارتكاز تمویل النشاط االقتصادأعاله الوارد طرحعلى أساس الو        
أن یتم فحص األثر المصرفي، وذلك نظرا لهشاشة وضعف دور بورصة الجزائر، فإنه من األهمیة بما كان 

خاصة، أن هذا الجهاز كان عرضة للعدید من . زائري على النمو االقتصاديالمحتمل لتطور الجهاز المصرفي الج
، للبنوك الجزائریة وتعزیز بیئة عملهاویر الوظیفة التمویلیة تطاإلصالحات المصرفیة، والتي كان الغرض منها 

تحریر الجهاز المصرفي أمام الذي أعلن بدایة  .هو أبرز تلك اإلصالحات 10- 90قانون النقد والقرض لعل و 
   .االستثمار األجنبي المالي والمصرفي

  :یمكن طرح التساؤل الرئیسي التاليوهكذا،      
ما مدى تأثير تطور الجهاز المصرفي على النمو االقتصادي في الجزائر خالل 

   ؟)2014-1980(الفترة 
     

           



 

 ج 
 

 المقدمة

   :ئیسي األسئلة الفرعیة التالیةوتندرج تحت هذا التساؤل الر           
 المفسرة له؟ما هي أهم النظریات مصادره ومحدداته؟، و ؟، وما هي أهم ما المقصود بالنمو االقتصادي )1
؟ وما هي قنوات انتقال أثر التمویل إلى ما هي العالقة بین تطور الجهاز المصرفي والنمو االقتصادي )2

أهم وماهي  والمصرفي بشكل إیجابي على النمو االقتصادي؟هل یؤثر التحریر المالي و  النمو االقتصادي؟
 االستراتیجیات المعتمدة لتطویر أداء الجهاز المصرفي؟

أهم تداعیات مسار التطور واإلصالح الذي انتهجته الجزائر على كل من االقتصاد والجهاز هي ما  )3
 المصرفي؟

المصرفي یشكل قائدا لعملیة الجهاز لمعرفة ما إذا كان  ا هي المنهجیة القیاسیة التي یمكن اعتمادهام )4
 تحقیق النمو االقتصادي؟

 المصرفي في الجزائر؟ ما هي أبرز متطلبات تحدیث النشاط االقتصادي والجهاز )5
 

II. فرضيات البحث: 

  :بعد القیام بتحدید إشكالیة البحث یتم صیاغة الفرضیات الخاصة به على النحو التالي
 ال یوجد أي أثر معنوي لمؤشر التطور المصرفي على النمو االقتصادي في الجزائر  - 
 .الجزائرالنمو االقتصادي في على  المصرفي ال یوجد أي أثر معنوي لمؤشر التحریر - 

  
III.  المكاني والزمني للبحثتحديد اإلطار:  

بینما، یتضمن اإلطار  .یتضمن اإلطار المكاني للبحث، دولة الجزائر كدراسة حالةفي هذا اإلطار، 
 .2014إلى سنة  1980الممتدة من سنة الفترة الزمني 

  
IV.  أسباب اختيار الموضوع:  

  :إلى مجموعة دوافع نوجزها في النقاط التالیة اإلشكالیةیرجع انتقاء الباحث لهذه 
 .یدخل البحث ضمن صمیم التخصص وهو النقود والتمویل -

 .المصرفي على النمو االقتصاديتطور الجهاز األثر البالغ الذي یحمله  -

  .والنشاط االقتصادي في الجزائرالرغبة في البحث في سبل تحدیث الجهاز المصرفي  -
  

V. أهمية وأهداف البحث:  

معدالت النمو وجود جهاز مصرفي متطور في رفع إلى الدور الكبیر الذي یلعبه  ترجع أهمیة البحث  
وقع تحت تأثیر إفرازات ظاهرتي تحریر وعولمة النشاط المصرفي، والتي أجبرت ذلك الدور الذي االقتصادي، 

ومن بین هذه األجهزة نجد . أدائها بتطویراألجهزة المصرفیة عبر العالم على تبني جملة من االستراتیجیات الكفیلة 



 

 د 
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عدد من األهداف التي یمكن توضیحها تحقیق  إلىوعلى هذا األساس، یسعى الباحث  .الجهاز المصرفي الجزائري
   :من خالل ما یلي

 لنمو االقتصادياإلحاطة باإلطار النظري ل. 

 التأصیل النظري للعالقة بین تطور الجهاز المصرفي والنمو االقتصادي. 

  طور الجهاز المصرفي أهم اآلثار المترتبة إلفرازات ظاهرتي تحریر وعولمة النشاط المصرفي على تحصر
 .والنمو االقتصادي

  لتطویر أداء الجهاز المصرفي، ناهیك عن تحدید أهم اآلثار حصر أهم االستراتیجیات التي تم اعتمادها
 .المحتملة لهذه االستراتیجیات على النمو االقتصادي

  صالح االقتصاد الجزائري والجهاز المصرفيعرض مسا  .ر تطور وإ

 محاولة نمذجة العالقة بین تطور الجهاز المصرفي والنمو االقتصادي في الجزائر. 

 تحدید أهم المتطلبات الكفیلة بتحدیث الجهاز المصرفي والنمو االقتصادي في الجزائر. 

  
VI.  والمعلومات جمع البياناتواألدوات المستخدمة في البحث  منهج:  

تبعا للمتطلبات التي أملتها دراسة هذا الموضوع وطبیعـة المعلومـات التـي یتناولهـا كـان مـن الواجـب اللجـوء   
 :في ذلك على إلى مناهج مختلفة في معالجة هذه اإلشكالیة، حیث اعتمدنا

  صالح االقتتبع لتم االستعانة به والذي  :)اإلستردادي(المنهج التاریخي تصاد الجزائـري والجهـاز مسار تطور وإ
عـن تتبـع تطـور السالسـل الزمنیـة المشـكلة للمتغیـرات الداخلـة ، ناهیـك )2014-1962(المصرفي خـالل الفتـرة 

دراسـة المعلومـات التـي تتضـمنها الوثـائق خـالل وذلك مـن . )2014-1980(في النمذجة القیاسیة خالل الفترة 
ى أحـداث إلـباالسـتناد فهـم الحاضـر والتنبـؤ بالمسـتقبل مـن ذلـك هدف الللفترات الماضیة، و  والنشرات اإلحصائیة

 .الماضي

 ظـاهرتي تطـور الجهـاز المصـرفي  تـم االسـتعانة بـه كأسـلوب مناسـب لوصـف والـذي :المنهج الوصفي التحلیلـي
الكیفـي خصـائص كـل ظـاهرة، بینمـا یـوفر  تعبیـرال یـوفروالنمو االقتصادي، والتعبیـر عنهمـا كیفیـا ونوعـا، حیـث 

 .البعضبالتعبیر الكمي وصفا رقمیا لكل ظاهرة موضحا مقدارها ودرجة ارتباطها بعضها 

 وهـو األسـلوب الضـروري إلعطـاء البحـث جانبـه التطبیقـي، ویعـزى اسـتخدامه إلـى محاولـة  :منهج دراسة الحالـة
فــــي تحقیــــق النمــــو مســــاهمة هــــذا التطــــور الوقــــوف علــــى مــــدى تطــــور الجهــــاز المصــــرفي الجزائــــري، ومــــدى 

 .االقتصادي

 فحص ما إذا كان التطور المصرفي یقود إلى النمو االقتصادي في  وتم االستعانة به من أجل :المنهج القیاسي
، (ARDL)نمــوذج االنحــدار الــذاتي لإلبطــاء الزمنــي المــوزع منهجیــة حدیثــة وهــي وقــد تــم اســتخدام  .الجزائــر؟

فـي حصـة الفـرد مـن النـاتج ذج إلى معادلة تتضـمن متغیـرات أحـدها متغیـر تـابع، والـذي یتمثـل ویستند هذا النمو 
 .المتغیــرات األخــرى هــي متغیــرات مســتقلة، یــأتي مــن ضــمنها مؤشــر التطــور المصــرفيالــداخلي الخــام، بینمــا 

  .2014إلى غایة سنة  1980بدء من سنة تم ترتیبها تصاعدیا وتشكل هذه المتغیرات سالسل زمنیة 
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  :ما یليأما بالنسبة لمصادر جمع البیانات والمعلومات فهي تضمنت         
  الورقیة وااللكترونیـة المسح المكتبي من خالل الكتب، والرسائل واألطروحات والدوریات واألبحاث والتقاریر

 .، والمتعلقة بالموضوعباللغة العربیة واالنجلیزیة والفرنسیة المتوفرةو 
  الــــدیوان الــــوطني الجزائــــري بنــــك الجزائــــركــــل مــــن لإلحصــــائیات، فقــــد تــــم إجــــراء مســــح رقمــــي لبالنســــبة ،

 .لإلحصائیات، وبیانات البنك الدولي
  
VII. موقع البحث من الدراسات السابقة :  

نصیبا كبیرا من األبحاث  المصرفي والنمو االقتصادي العالقة بین تطور الجهازحتل موضوع ا  
  :ما یلي، ومن بین تلك األبحاث والدراسات وقع اختیار الباحث على اتوالدراس

 : (King and Levine, 1993 , PP: 717-736) دراسة )1

         تقدیم أدلة عبر عدة دول تتوافق مع رؤیة  (King and Levine, 1993) كل منول اح        
)11J. SCHUMPETER, 19 ( النظام المالي یستطیع تعزیز النمو االقتصادي، وذلك : والتي مفادها أن

دولة خالل  85وقد استخدما بیانات . "على حق شومبیتیرربما یكون : التمویل والنمو"ضمن دراسة بعنوان 
وقد بحثا ما إذا كانت المستویات األعلى للتطور المالي ترتبط بشكل ملحوظ وقوي ). 1989 - 1960(الفترة 

 .ع سرعة المعدالت الحالیة والمستقبلیة للنمو االقتصادي، تراكم رأس المال المادي، وتحسین كفاءة االقتصادم
للتطور المالي، والتي تجسدت في أربعة مؤشرات مصممة لقیاس ) مؤشرات(ولتحقیق هذا، قاما ببناء مقاییس 

 King)كل من بیانات الدراسة التي قام بها نتائج  تتضمن وقد .الخدمات المقدمة من قبل الوسطاء المالیین

and Levine, 1993) الخدمات المالیة تحفز النمو االقتصادي من خالل زیادة معدل تراكم رأس أن  حقیقة
، بأي حال، رابطة بین اكما لم یجد. المال من خالل تحسین الكفاءة لدى أي اقتصاد یستعمل رأس المال

ومع ذلك، ومن خالل  تدابیر السیاسات الحكومیة القابلة للتنفیذ . صاديسیاسات مالیة معینة والنمو االقت
       علیها، استخلصا أن وفي األخیر من خالل األدلة التطبیقیة التي تحصال .یمكن التأثیر على النمو

)11J. SCHUMPETER, 19 (كان محقا بشأن أهمیة التمویل بالنسبة للتنمیة االقتصادیة.  
 :(ROSS LIVINE et al, 2000, PP: 31-77) دراسة )2

: الوساطة المالیة والنمو": ورقة بحثیة بعنوان (ROSS LIVINE et al, 2000) كل من أعد        
والتي تدرس بدقة ما إذا كانت المكونات الخارجیة لتطور الوساطة المالیة تؤثر على النمو . "السببیة واألسباب

وذلك من . كما تقدم الدلیل على أن النظم القانونیة، والتنظیمیة، والمحاسبیة تحدد التطور المالي. ؟االقتصادي
وفحص  بناء مؤشرات للوساطة المالیة تم، وقد 1995 - 1960دولة خالل الفترة  71خالل دراسة بیانات 

لى وجود عالقة قویة جدا بین وقد أشارت نتائج االنحدار إ ،أثرها على النمو االقتصادي من النمذجة القیاسیة
في األخیر، قد فحص و  .المكونات الخارجیة لتطور الوساطة المالیة والنمو االقتصادي على المدى الطویل

الباحثون القنوات التي تؤثر من خاللها مؤشرات تطور الوساطة المالیة على النمو االقتصادي، والتي تتضمن 
كما كشفوا دور االختالفات في . االدخار وتراكم رأس المال خاللنمو اإلنتاجیة الكلیة للعوامل ولیس من 
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النظام القانوني لحقوق الدائنین، كفاءة إنفاذ العقود، ومعاییر النظام المحاسبي في تفسیر االختالفات في تطور 
  .الوساطة المالیة عبر الدول

 : )PP , 2000,HAY . M 01 :-30( دراسة )3

استعراض نقدي وتحلیل لوحة : البنوك والنمو": ورقة بحثیة بعنوان )2000HAY . M ,(أعد        
، والتي حاولت التشكیك في أهمیة البنوك في تحقیق النمو االقتصادي حسب ما أقرت به نماذج "البیانات

النمو الداخلي، من خالل استعراض نقدي لتحلیل العالقة بین البنوك والنمو، خاصة فیما یتعلق بوظائف 
 :ذكر منهایعتقد الباحث بأن البنوك یمكن أن تؤثر سلبیا على النمو االقتصادي وذلك لعدة أسباب، وی .البنوك

، التي من شأنها أن تساهم في انخفاض أسعار الفائدة، مما یؤدي إلى انخفاض كمیة "الكبح المالي"سیاسات 
. انخفاض النمو االقتصادي المدخرات المجمعة من قبل البنوك، وبالتالي انخفاض حجم االستثمارات ومن ثم

هذه الورقة البحثیة، وجد  لومن خال .وبالتالي یقلل الكبح المالي من أهمیة الخدمات المقدمة من قبل البنوك
), 2000HAY . M(  أنه یمكن للبنوك أثر سلبي على النمو، وذلك بسبب خصوصیة أعمالها، خاصة فیما

  .یتعلق باالئتمان وخلق النقود، غیر المراقبة

 : )194 -179: ص ص ،2011خلف،(دراسة  )4
قیاس تأثیر تطور الجهاز المصرفي على النمو االقتصادي ": ورقة بحثیة بعنوان) 2011خلف،(أعد        

، والتي تهدف تحدید طبیعة العالقة بین التطور المصرفي والنمو االقتصادي في العراق في الفترة "في العراق
وقد استنتج الباحث أن  .مؤشرات بهدف قیاس التطور المصرفي 6وقد استخدم الباحث ) 1970-2007(

الجهاز المصرفي العراقي غیر متطور، كما أنه لم یتمكن من لعب دور مؤثر وفعال في النمو االقتصادي في 
  ).2007- 1970(العراق خالل الفترة 

فحص أثر تطور الجهاز  محاولةوبالنسبة لهذه الدراسة أو البحث، فیسعى الباحث من خاللها           
والذي یستند إلى وصف وتحلیل ، )2014-1980(خالل الفترة على النمو االقتصادي في الجزائر  المصرفي

التطرق إلى أبرز متطلبات تحدیث الجهاز المصرفي السالسل الزمنیة الداخلة في النمذجة القیاسیة، ناهیك عن 
  .والنشاط االقتصادي في الجزائر
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VIII. لبحثهيكل ا :  

تطبیقي، اآلخر نظري و أحدهما إلى مقدمة، وبابین  تقسیمه تمإعطاء هذا البحث حقه من التفصیل  بهدف      
  :على النحو التالي ویمكن استعراض ذلك، خاتمةو 

 موجة تحرير العالقة بين تطور الجهاز المصرفي والنمو االقتصادي بين آثار  :الباب األول
ثالثة ) النظري(ویضم هذا الباب األول  ،ات المواجهةوالمصرفي واستراتيجينشاط المالي وعولمة ال

اإلطار النظري للنمو االقتصادي من خالل التطرق إلى المفهوم ومؤشرات عرض والتي تتضمن فصول، 
ومن ثم التطرق إلى أهم النظریات المفسرة لظاهرة النمو . القیاس، ناهیك عن أهم المصادر والمحددات

التأصیل النظري للعالقة بین تطور الجهاز المصرفي والنمو االقتصادي، بما باإلضافة إلى . االقتصادي
عرض أهم اآلثار المحتملة لظاهرتي تحریر وعولمة النشاط ناهیك عن . یحویه من دراسات نظریة وتجریبیة

اتیجیات المنتهجة االستر وفي األخیر، عرض أهم . المالي والمصرفي على الجهاز المصرفي والنمو االقتصادي
لتطویر أداء الجهاز المصرفي لتعظیم منافع وتخفیض تكالیف اآلثار المحتملة لظاهرتي تحریر وعولمة النشاط 

  .المالي والمصرفي
 تطور الجهاز المصرفي والنمو االقتصادي في الجزائر  بين  تداعيات مسار : الباب الثاني

) التطبیقي(، ویضم هذا الباب  الثاني تحديثالتطور واإلصالح ومحاولة النمذجة ومتطلبات ال
تحدید أبرز محطات مسار التطور واإلصالح لالقتصاد الجزائري والجهاز  انیتضمناللذان و فصلین اثنین، 

، بهدف الوقوف على نتائج اإلصالحات التي مست الجهاز )2014 - 1962(المصرفي خالل الفترة 
منهجیة عالوة على، تقدیم . الضعف والقوة التي تمیز هذا الجهازالمصرفي الجزائري وأهدافها، وتحدید نقاط 

وذلك  ،)2014 - 1980(خالل الفترة  قیاس أثر تطور الجهاز المصرفي على النمو االقتصادي في الجزائر
ناهیك عن تقدیم جملة . فحص ما إذا كان التطور المصرفي یقود إلى النمو االقتصادي في الجزائر؟ بهدف

  .من المتطلبات التي تكفل تحدیث هذا الجهاز وتعزیز دوره التنموي
IX. التعريف بمتغيري الدراسة: 

  :یقصد بمتغیر الدراسة المتغیر التابع والمتغیر المستقل، حیث
 تطور قدرة وحدات الجهاز  درجة، فیقصد به التطور المصرفيوالذي یتجسد في  ،بالنسبة للمتغیر التابع

ممارسة مراقبة الشراكات، تسهیل تخصیص الموارد المالیة بشكل أمثل، ، المدخرات حشدالمصرفي على 
  .وتسهیل تبادل السلع والخدمات والعقودإدارة المخاطر، 

 الزیادة : النمو االقتصادي یمثل ، فیقصد بهاالقتصادي نموال، والذي یتجسد في مستقلبالنسبة للمتغیر ال
في قیمة السلع والخدمات المنتجة من قبل االقتصادي الوطني، والتي ینجم عنها زیادة مستمرة في الدخل 
الوطني الحقیقي وبمعدالت أعلى من معدالت نمو السكان، بالشكل الذي یضمن زیادات مستمرة في 

  .الوطني الحقیقيمتوسط نصیب الفرد من الدخل 
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العالقة بين تطور الجهاز المصرفي 

موجة والنمو االقتصادي بين آثار 
تحرير وعولمة النشاط المالي 

 والمصرفي واستراتيجيات المواجهة
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موجة تحرير وعولمة النشاط المالي العالقة بين تطور الجهاز المصرفي والنمو االقتصادي بين آثار 
 والمصرفي واستراتيجيات المواجهة

 الباب األول   

               

  :تمهيد     
  :یليإلى عرض ما  هذا البابیهدف الباحث من خالل   

  اإلطار النظري للنمو االقتصادي من خالل التطرق إلى المفهوم ومؤشرات القیاس، ناهیك عن أهم
 ومن ثم التطرق إلى أهم النظریات المفسرة لظاهرة النمو االقتصادي؛. المصادر والمحددات

  ات التأصیل النظري للعالقة بین تطور الجهاز المصرفي والنمو االقتصادي، بما یحویه من دراس
باإلضافة إلى عرض أهم اآلثار المحتملة لظاهرتي تحریر وعولمة النشاط المالي . نظریة وتجریبیة

 والمصرفي على الجهاز المصرفي والنمو االقتصادي؛
  االستراتیجیات المنتهجة لتطویر أداء الجهاز المصرفي لتعظیم منافع وتخفیض تكالیف اآلثار

    .ط المالي والمصرفيالمحتملة لظاهرتي تحریر وعولمة النشا

  :ثالثة فصول، وهي) النظري(األول  یضم هذا الباب وعلى هذا األساس، 

 النظریات والنماذج  –المصادر والمحددات   –المفاهیم والقیاس ( النمو االقتصادي: الفصل األول(.   
 تحریر موجة العالقة بین تطور الجهاز المصرفي والنمو االقتصادي في ظل آثار : الفصل الثاني

 .وعولمة النشاط المالي والمصرفي
 التوجهات الجدیدة نحو تطویر أداء الجهاز المصرفي وانعكاساتها المحتملة على : الفصل الثالث

  .النمو االقتصادي
      

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  :الفصل األول
  النمو االقتصادي

     )النظريات والنماذج  –المصادر والمحددات   –المفاهيم والقياس (

:الباب األول  
العالقة بين تطور الجهاز المصرفي والنمو االقتصادي 

وعولمة النشاط المالي والمصرفي موجة تحرير بين آثار 
 واستراتيجيات المواجهة

 

  :الفصل الثاني
العالقة بين تطور الجهاز المصرفي والنمو االقتصادي في ظل 

موجة تحرير وعولمة النشاط المالي والمصرفيآثار   
 

: الفصل الثّالث  
التوجهات الجديدة نحو تطوير أداء الجهاز  المصرفي 

المحتملة على النمو االقتصاديوانعكاساتها   
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)            النظريات والنماذج  –المصادر والمحددات   –المفاهيم والقياس (النمو االقتصادي   الفصل األول    

  :تمهيد
من أبرز األهداف التي ، المجتمعاتمستوى رفاهیتهم داخل تحسین المستوى المعیشي لألفراد وزیادة یعتبر       

والذي ، وذلك ال یتحقق إال في إطار تحسن األداء االقتصادي سات االقتصادیة الكلیةتصبو إلى تحقیقها السیا
اإلمكانات المتاحة والتي تعتبر مصادرا وهذه الزیادة ال تتم إال إذا تم استغالل . تعكسه زیادة في معدالت النمو

والمؤسساتیة االقتصادیة المحددات مع التعامل بالشكل األمثل، ویدعم ذلك قدرة عالیة في  للنمو االقتصادي
نامیة متخلفة أو حكم في تباین درجات النمو بین الدول وتجعلها إما والسیاسیة واالجتماعیة التي من شأنها أن تت

  .أو متقدمة
 بموضوع النمو االقتصادي،  على اختالف أطیافهم وانتماءاتهم الفكریة المفكرون االقتصادیون وقد اهتم      
بأعمال ، ومرورا "Harrod-Domar" أعمال منج مفسرة للنمو االقتصادي بدایة اذیجاد نمإلمحاوالت عدة أتت 

"Solow–Swan " واعتبرت أن التقدم التكنولوجي خارجي المنشأ هو  نظرة جدیدة للنمو االقتصاديالتي أعطت
عند نماذج النمو داخلي المنشأ التي في تفسیر اختالف درجة الفقر والغنى بین الدول، ووصوال العامل األساسي 

وهي ، یأتي على رأسها رأس المال البشري والمعرفةداخلیة لعنصر التقدم التكنولوجي والتي حاولت إیجاد عوامل 
لرأس المال لضمان استمرار النمو تعزیز النمو االقتصادي، وتحد من العوائد المتناقصة العوامل التي من شأنها 

  .على المدى الطویل
براز مصادره ومحدداته، امفهوم من خالل هذا الفصل  سیتم عرضلصدد، ا وفي هذا      لنمو االقتصادي، وإ

  :مباحث هيثالثة وذلك، من خالل . عرض أهم األفكار والنظریات والنماذج المفسرة للنموباإلضافة إلى 
 المبحث األول  أدبیات الفكر االقتصاديماهیة النمو االقتصادي وعودة إلى لبناته األساسیة في.   
 خارجي المنشأ الالنمو  – في النمو االقتصادينیوكالسیكیة ال ةالنظری: المبحث الثاني- 
 شأننماذج النمو الداخلي الم –لنمو االقتصادي في االنظریات الجدیدة : المبحث الثالث - 
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)            النظريات والنماذج  –المصادر والمحددات   –المفاهيم والقياس (النمو االقتصادي   الفصل األول    

     األساسية لبناتهعودة إلى ماهية النمو االقتصادي و المبحث األول

  قتصادياال في الفكر

والتي تعنى أساسا  ،ألي دولة للسیاسة االقتصادیة الكلیة هدفا جوهریایعتبر تحقیق النمو االقتصادي      
الحقیقي والذي الفردي ته، وال یتأتى ذلك إلى من خالل زیادة الدخل وتحسین مستویات معیش رفاهیة اإلنسانب

المتبعة  االقتصادیةاسا للحكم على نجاح السیاسات یومق ،دولة أيیعتبر أهم مؤشر على مدى نمو اقتصاد 
 ،مفهوملت أدبیات الفكر االقتصادي بدراسة هذا اعنی ولذلك .االستثمار والتوظیفمجال خاصة فیما یتعلق ب

في ، ا األساسذوعلى ه. االقتصادیون نو فكر مالبها  قاموالتي  ،تفسیر ظاهرة النمو علیه محاوالت ما تؤكدوذلك 
عن ، ناهیك محدداتهمصادره و و  قیاسه، ، ومعدالتأنواعهمو االقتصادي و عرض مفهوم الن هذا المبحث سیتم

  .األساس الفكري لظاهرة النموالتطرق إلى 

     )القیاس –المفهوم واألنواع ( النمو االقتصادي المطلب األول       

كمعاییر لتحدید مفهومه، كما تتعدد  الكلیة االقتصادیة المؤشرات بعضالنمو االقتصادي مفهوم یتضمن  
  فیما یليوهذا ما سیتم توضیحه ومعدالت قیاسه، ، النمو االقتصادي أنواع

   النمو االقتصاديوأنواع مفهوم  الفرع األول 

  :النمو االقتصاديوأنواع مفهوم في هذا السیاق، یتم عرض 

  :مفهوم النمو االقتصادي - أوال

من أكثر المصطلحات االقتصادیة تداوال في أوساط المنظرین والمفكرین یعد مفهوم النمو االقتصادي        
 :من المفاهیم وضعت له لكن أكثرها شموال یتمثل فیما یليوحتى السیاسیین، وهناك العدید  االقتصادیین

  النمو االقتصادي على أنهیمكن النظر إلى یق زیادة مستمرة في الدخل القومي الحقیقي وزیادة یتمثل في تحق
    متوسط نصیب الفرد منه عبر الزمن، ووفقا لذلك فإن النمو االقتصادي یتضمن ما یلي

وهذا یتطلب أن یكون معدل نمو الدخل تحقیق زیادة في متوسط نصیب الفرد من الدخل القومي،   )1
  حیث أنالقومي أكبر من معدل نمو السكان 

	معدل	نمو	السكان − 	معدل	نمو	الدخل	القومي =   معدل		النمو	االقتصادي	

وهذا یتطلب أن یكون معدل الزیادة في تكون الزیادة في متوسط دخل الفرد حقیقیة ولیست نقدیة،  أن  )2
       دخل الفرد یفوق معدل التضخم، حیث إن

	معدل	التضخم − 		معدل	الزيادة	في	الدخل		الفردي =   معدل		النمو	االقتصادي		الحقيقي

وبالتالي،  أي تكون على المدى الطویل،أن تتسم الزیادة في متوسط دخل الفرد بصفة االستمراریة،   )3
 )1( .یمثل نموا بالمفهوم االقتصاديفالنمو العابر ال 

 

                                                           
  .339:، ص2008 ، الدار الجامعیة، مصر،، النظریة االقتصادیة الكلیةالوهابعلي عبد  –السید محمد السریتي  )1(



 

6 
 

)            النظريات والنماذج  –المصادر والمحددات   –المفاهيم والقياس (النمو االقتصادي   الفصل األول    

 یعرف "Simon Kuznets" على عرض ل زیادة قدرة الدولة في األجل الطوی: "أنه علىلنمو االقتصادي ا
التكنولوجي في القدرة اإلنتاجیة على التقدم الزیادة  السلع االقتصادیة لسكانها، وتعتمد مجموعة متنوعة من

تتمثل و تعد هامة  ویحتوي هذا المفهوم على ثالث مكونات ."اج الوضع إلیهاوالتعدیالت األیدیولوجیة التي یحت
هي مظهر من مظاهر النمو االقتصادي، أما القدرة على توفیر أن استمراریة الزیادة في الناتج القومي  )1( :في

الشرط الرئیسي  المتقدمة هو بالتكنولوجیا اإلمدادأن  )2(، والقدر الوفیر من السلع فهي إشارة للنضج االقتصادي
لتحقیق إمكانیة النمو المصاحب  )3(، وولیس كافیا، وهذا كشرط ضروري لنمو االقتصاديستمراریة اال

التكنولوجیا بدون االبتكارات مؤسسیة وأیدیولوجیة، حیث أن ت تعدیال للتكنولوجیا الجدیدة، البد من إجراء
  )1( .االجتماعیة المالزمة لن تصبح ذات جدوى، كما ینبغي ضرورة تحقیق التكامل بین المدخالت

، الزیادة في قیمة السلع والخدمات المنتجة من قبل االقتصادي الوطني: النمو االقتصادي یمثلهكذا، و       
وبمعدالت أعلى من معدالت نمو السكان، بالشكل  في الدخل الوطني الحقیقيزیادة مستمرة  ینجم عنهاوالتي 

دة في قیمة السلع زیاوتعتمد ال. متوسط نصیب الفرد من الدخل الوطني الحقیقيزیادات مستمرة في الذي یضمن 
تعزز ؤسساتیة والمجتمعیة، التي على التقدم التكنولوجي الذي یدعمه ویكمله تنمیة البیئة الموالخدمات المنتجة 

  .اإلنتاجتحسین وسائل من أجل  االبتكارالعمل و وتوفر المناخ المالئم الذي یساعد على 

  :أنواع النمو االقتصادي –ثانیا 

   :إلىاالقتصادي یمكن تصنیف أنواع النمو  

الذي حدث تاریخیا باالنتقال من مجتمع اإلقطاع إلى مجتمع الرأسمالیة، عبر  :النمو االقتصادي الطبیعي )1
التقسیم االجتماعي للعمل، التراكم األولي : مسارات تاریخیة اجتماعیة قادت عبر عملیات موضوعیة إلى

 . لعي بغرض المبادلة، تكوین السوق الداخلیة بحیث یصبح لكل منتج سوقلرأس المال، سیادة اإلنتاج الس
عن ظروف طارئة،  ألنه ناتجیملك صفة االستمراریة،  أي الذي ال: )غیر المستقر(النمو االقتصادي العابر  )2

في  للتحسنحالة الدول النامیة، حیث یأتي استجابة  كما یناسب. بزوالهیزول و عادة ما تكون خارجیة، 
تجارتها الخارجیة، كما یحصل في إطار بنى اجتماعیة وثقافیة جامدة، لذلك نجده غیر قادر على خلق 

 .الكثیر من آثار المضاعف والمعجل ویؤدي في أحسن حاالته إلى نمو بال تنمیة
غیر . مجتمع ومتطلباتهوهو الذي حصل نتیجة لعملیات تخطیط شامل لموارد ال: النمو االقتصادي المخطط )3

فعالیته ترتبط ارتباطا وثیقا بقدرة المخططین وبواقعیة الخطط المرسومة، وبفاعلیة التنفیذ والمتابعة، أن 
وهو نمو ذاتي الحركة إذا استمر خالل فترة طویلة تزید عن بضع عقود . وتفاعل المواطنین مع تلك الخطط

 )2( .میة اقتصادیةیتحول إلى نمو مضطرد، وبالتالي یتحول إلى تن
  .نمو الدخل بنفس معدل نمو السكان، أي أن الدخل الفردي ساكنویتسم ب: النمو االقتصادي الموسع )4
  .یفوق نمو السكان وبالتالي فإن الدخل الفردي یرتفع بقدرنمو الدخل ویتسم ب: النمو االقتصادي المكثف )5

                                                           
، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، )دراسة تطبیقیة مع إشارة خاصة إلى مصر(الحكومة االلكترونیة وأثرها على النمو االقتصادي  ،علي إبراهیم على عطا) 1(

دارة األعمال، قسم    .44: ، ص2011، جامعة حلوان، مصر، والتجارة الخارجیةاالقتصاد كلیة التجارة وإ
، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة )دراسة حالة الجزائر(المستدامة في االستجابة لتحدیات الحاضر والمستقبل التنمیة حدود ، حمدانيالدین  محي )2(

  .09 - 08 :، ص ص2008/2009الجزائر، ، ، جامعة الجزائرالتسییر، قسم العلوم االقتصادیةالعلوم االقتصادیة وعلوم 
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)            النظريات والنماذج  –المصادر والمحددات   –المفاهيم والقياس (النمو االقتصادي   الفصل األول    

یمثل نقطة االنقالب، أین المجتمع یتحول  وعلیه المرور من النمو الموسع إلى النمو المكثف         
  )1( .والظروف االجتماعیة تتحسن اتمام

  قیاس النمو االقتصاديمعدالت : نيالفرع الثا
 من یكون والذي االقتصادي، النمو عن یعبر والذي الوطني النشاط حجم في الحاصل التغیر قیاس إن

 )2( :أهمها ومن النشاط، ذلك عن تعبر التي الوطني االقتصاد مؤشرات دراسة خالل
 ذلك ویتم استنادا إلى التقدیرات النقدیة لحجم االقتصاد الوطني، هایتم حساب والتي :للنمو النقدیة المعدالت )1

 أفضل ذلك ویعتبر المتداولة، النقدیة بالعمالت یعادلها ما إلى والخدمیة العینیة المنتجات تحویل خالل
 ونسب والتضخم، التقدیر سوء االعتبار بعین واألخذ التعدیالت إجراء بعد خاصة للتقدیر المتاحة األسالیب
 نظام على االتفاق محاولة مع الدول بها تأخذ التي المحاسبیة واألسالیب العمالت، مختلف بین فیما التحویل
 قیم قیاس ویتم المنشورة، االقتصادیة البیانات مع التعامل یسهل مما الدول جمیع به تلتزم موحد محاسبي
 :ویتم التمییز بین .والدولیة والثابتة الجاریة منها األسعار أنواع مختلف باستخدام النمو معدالت

، المحلیة العمالت باستخدام الوطني االقتصاد قیاس یتم ما عادة :الجاریة باألسعار النمو معدالت  .أ 
 الخاصة النمو معدالت أو سنويال النمو معدالتقیاس  من والتي تمكن سنویا، خاصة بهال البیانات نشرتو 

ومن أهم . قصیرةزمنیة وهذا األسلوب یصح عند دراسة معدالت النمو المحلیة ولفترة . بفترات معینة
 .الوطني الدخل نمو ومعدل اإلجمالي الوطني الناتج نمو معدلمعدالت النمو المستخدمة 

 استنادامن الضروري تعدیل البیانات  أصبحو مع ظهور ظاهرة التضخم  :الثابتة باألسعار النمو معدالت  .ب 
 أو اإلنتاج في الزیادة عن ا صحیحار یتعب الجاریة األسعارتعبر  الحیث . لألسعار القیاسیة األرقام إلى

عن طریق قسمتها على الرقم القیاسي ألسعار ( التضخم أثر إزالة بعد الثابتة باألسعار تقدیرها ویتم. الدخل
  .عند دراسة معدالت النمو المحلیة لفترات زمنیة طویلةصلح هذا األسلوب وی .)الجملة

 استخدام یتم ال ،المقارنة الدولیة االقتصادیة الدراسات إجراء عند :الدولیة باألسعار النمو معدالت  .ج 
 یعادلها ما إلى ها، لذلك یلزم تحویلد آلخربل نظرا الختالف أسعار تحویل العمالت من المحلیة، العمالت

 الدوالر تكون ما عادة واحدة عملة استخدام یتمو  .التضخم أثر إزالة بعد دولیا الموحدة العملة تلك من
  .الخارجیة التجارة مجال في خاصةویستخدم هذا األسلوب . حسابها المطلوب المقاییس لحساب األمریكي

 الدول في السكان زیادة معدالت في الهائلة للزیادةمع التأثیر الكبیر  :االقتصادي للنمو العینیة المعدالت )2
 نمومعدالت  مؤشرات استخدامأصبح من المناسب  الناتجالدخل و  نمو معدالت زیادة تقارب والتي النامیة
ومنها على سبیل . حیث تقیس هذه المعدالت عالقة النمو االقتصادي بالنمو السكاني. الفرد نصیب متوسط
 مجال في أما الوطني، الدخل مننمو نصیب الفرد و  اإلجمالي، المحلي الناتج مننمو نصیب الفرد  :المثال

 النمو عن تعبر والتي أخرى مقاییس استخدام تم فقد النقدیة المقاییس استخدام دقة لعدم ونظرا الخدمات
 .الخ...من السلع الغذائیة الفرد نصیب، و نسمة ألف لكل األطباء عدد :مثل االقتصادي

                                                           
، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، قسم ، النمو والتنمیة والتجارة الدولیة في الدول النامیةصوایلليصدر الدین  )1(

  28 -27 :، ص ص2005/2006اقتصاد قیاسي، جامعة الجزائر، الجزائر، : العلوم االقتصادیة، فرع
  .120 – 118  :ص ص، 1999مصر، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنیة، النماذج الریاضیة للتخطیط والتنمیة االقتصادیة، سهیر عبد الظاهر أحمد،  –محمد مدحت مصطفى )2(
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)            النظريات والنماذج  –المصادر والمحددات   –المفاهيم والقياس (النمو االقتصادي   الفصل األول    

 مقیاس التقدم درجة حسب الدول هاترتیب في الدولیة والهیئات المنظماتتستخدم  :الشرائیة القوة مقارنة  )3
 قوةه بطریقة تعسفیة بین ربط ومن عیوب هذا المقیاس األمریكي، الدوالرسعر ب مقوما الوطني الناتج

فیه أسعار معظم ، في الوقت الذي تضطرب بالدوالر الوطنیة العملة تبادل معدل وبین ذاته حد في االقتصاد
ة مإلى أن هذا المقیاس یخفي القی الدولي النقد صندوق تنبه خبراء قدو  .العمالت في أسواق النقد الدولیة

 داخل الوطنیة للعملة الشرائیة القدرة على یعتمد مقیاس إعدادالحقیقیة القتصادات الدول النامیة، ولذلك تم 
 الوطنیة عملته من واحدة وحدة مقابل المواطن علیها یحصل التي والخدمات السلع حجم عنيبم( حدودها
  .)األخرى الدول في للعمالت الشرائیة بالقدرة مقارنة

  الفرق بین النمو االقتصادي والتنمیة االقتصادیة   : لثالفرع الثا         

المقام الثاني عدالت قیاس النمو االقتصادي في المقام األول، نأتي في بعد التطرق إلى مفهوم وم        
حیث یعتبر مصطلح التنمیة االقتصادیة أكثر شموال من مصطلح . إلیضاح أهم جوانب التفرقة بین النمو والتنمیة

تغیرات رئیسیة في : فعملیة التنمیة االقتصادیة هي عملیة متعددة األبعاد، حیث تتضمن"النمو االقتصادي، 
، إضافة إلى دفع عجلة النمو االقتصادي، وتخفیض مستویات الهیاكل االقتصادیة واالجتماعیة وأسالیب الحیاة

عدم المساواة، والقضاء على الفقر، وتوفیر مستویات أعلى في التغذیة والصحة والتعلیم، أي أن التنمیة تمثل 
سلسلة من التغیرات التي تدفع النظام االجتماعي بأكمله لیتوافق مع رغبات واحتیاجات األفراد والجماعات داخل 

تغیرات في كل من الهیكل والبنیان  :أنها تشملومن الخصائص التي تتمیز بها عملیة التنمیة . )1( "لنظاما
االقتصادي، والمتمثلة في اكتشاف موارد إضافیة جدیدة وتراكم رأس المال، مع إدخال طرق فنیة جدیدة لإلنتاج 

من حیث الحجم والسن، وتتمثل كذلك التنمیة تغیرات في تركیبة السكان ، وكذلك وتحسین المهارات ونمو السكان
  )2( .في إعادة توزیع الدخل، وفي تغییر األذواق مع إدخال تعدیالت مرفقیة وتنظیمیة

  )3( :كما تتمثل األهداف الجوهریة لعملیة التنمیة االقتصادیة فیما یلي          
 الغذاء والسكن والحمایة؛: زیادة إتاحة وتوسعة السلع األساسیة المقومة في الحیاة مثل   -
رفع مستوى المعیشة، وتوفیر فرص عمل أكثر، وتعلیم أفضل، كذلك االهتمام بالقیم الثقافیة والقیم  -

 دي؛اإلنسانیة، مما یؤدي إلى تحسین الرفاهیة المادیة، حیث تولد عزة النفس على المستوى الفر 
توسعة نطاق االختیارات االقتصادیة واالجتماعیة المتاحة لألفراد واألمم، وذلك عن طریق تخلیصهم  -

  .من االعتمادیة، ومساعدتهم على التحرر من قیود الجهل
وبعد هذا العرض الموجز حول ماهیة التنمیة االقتصادیة نأتي اآلن إلى تحدید أوجه االختالف بینها       

  :   وبین النمو االقتصادي، والتي یتم إیجازها في الجدول التالي
  
  
  

                                                           
  .45: ، صمرجع سابق ،علي إبراهیم على عطا  )1(
  .28 :، صمرجع سابق، صوایلليصدر الدین  )2(
  .59 -  58 :ص ص، 2006محمود حامد محمود، دار المریخ للطباعة والنشر، السعودیة،  –محمود حسن حسني : ترجمة ،التنمیة االقتصادیة، میشال تودارو)3( 
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)            النظريات والنماذج  –المصادر والمحددات   –المفاهيم والقياس (النمو االقتصادي   الفصل األول    

  أوجه االختالف بین النمو االقتصادي والتنمیة االقتصادیة   : )I-1(الجدول رقم 
  التنمیة االقتصادیة  االقتصاديالنمو   أوجه االختالف

  المضامین
  

 الحقیقي الناتج في زیادة إلى االقتصادي النمو یشیر
  .الدولة في والخدمات السلع من

 جنبا واالستثمار واالدخار الدخل في التغیرات تعني االقتصادیة التنمیة
 للدولة واالقتصادي االجتماعي الهیكل في تدریجیة تغییرات مع جنب إلى

  ).والتكنولوجیة المؤسسیة التغییرات(

  العوامل
 مكونات من واحدة في تدریجیة زیادةب النمو یرتبط
 الحكومي واإلنفاق االستهالك،: اإلجمالي المحلي الناتج

  .الصادرات وصافي واالستثمار

 إحصائیات نمو مؤشرات رأس المال البشري، انخفاض فيب تتعلق التنمیة
حیاة عدم المساواة، والتغیرات الهیكلیة التي تعمل على تحسین جودة 

  .عموم السكان

  القیاسات
لتنمیة ا للید  ،)HDI( البشریة التنمیة مؤشر: النوعیة  .الحقیقي اإلجمالي المحلي الناتج في الزیادات :الكمیة

 ،)HPI( البشري الفقر ومؤشر ،)GDI( االجتماعي عوبالن للمتصا
  الخ ...والكتابة  بالقراءة اإللمام ومعدل الرضع، ووفیات

  .االقتصاد في والكمیة النوعیة التغیرات یجلب  .االقتصاد في الكمیة التغیرات یجلب  اآلثار

  
  المالئمة

 في أهمیة أكثر للتقدم مقیاس هو االقتصادي النمو
 في واسع نطاق على یستخدم أنه بل. الدول المتقدمة

  .للتنمیة ضروري شرط النموأن  بسبب الدول جمیع

 في الحیاة ونوعیة التقدم لقیاس مالءمة أكثر هي االقتصادیة التنمیة
  .النامیة الدول

  االقتصاد في الهیكلیة بالتغییرات یهتم  االقتصاد الناتج في بزیادة یهتم النمو  النطاق

Source : http://www.diffen.com/difference/Economic_Development_vs_Economic_Growth (29/08/2014) 

    )المنافع والتكالیف – محدداتالمصادر و ال( النمو االقتصادي: ثانيالمطلب ال        

ناهیك عن  ،الرئیسیة هدداتمحاالقتصادي و  النمو) عوامل(الصدد، سیتم التطرق إلى مصادر هذا في          
  :، وذلك على النحو التاليمنافعه وتكالیفه

    مصادر النمو االقتصادي: الفرع األول        

إنتاج العدید من  عملیةمع بعضها البعض في  هامصادر النمو االقتصادي نتیجة  تفاعل تحدث عملیة         
  :هذه المصادروفیما یلي عرض ل. اد، ویرتفع بسببها الدخل الوطنيالسلع والخدمات من قبل االقتص

 :النمو السكاني ونمو القوى العاملة –أوال            

. الزیادة النهائیة في قوة العمل عامال موجبا تقلیدیا في حث النمو االقتصادي أویعتبر النمو السكاني          
ومن ناحیة أخرى زیادة السكان تعني زیادة في القوة . فزیادة قوة العمل تعني زیادة أكبر في عدد العمال المنتجین

النمو السكاني المتزاید له ومع ذلك هناك خالف على ما إذا كان . الشرائیة من خالل زیادة حجم األسواق المحلیة
حیث یتوقف تأثیر . تأثیر موجب أو سلبي على النمو االقتصادي في دولة تعاني من فائض في عنصر العمل

النمو السكاني على قدرة النظام االقتصادي على استیعاب وتوظیف العمالة اإلضافیة، وتتوقف هذه القدرة بصورة 
هذا، وتستطیع . ومدى توافر المرتبطة مثل مهارات اإلدارة والتنظیم كبیرة على معدل ونوع التراكم الرأسمالي

أشكال التعلیم وبرامج التدریب وغیرها من أشكال االستثمار في الموارد البشریة الـتأثیر على العملیة اإلنتاجیة، 
لحاسب مثل الكتب، وسائل العرض، ا(وكذلك أیضا االستثمارات المباشرة في المباني والمعدات واألدوات 

، وكذلك التدریب المتقدم والمناسب للمدربین )الشخصي، األدوات العلمیة والمهنیة، وكذلك اآلالت مثل المخارط
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)            النظريات والنماذج  –المصادر والمحددات   –المفاهيم والقياس (النمو االقتصادي   الفصل األول    

وعلى هذا فإن االستثمار في الموارد . كل ذلك یمكن أن یؤدي إلى االختالف في إنتاجیة القوى العاملة. الخ... 
      )1( .وبالتالي اإلنتاجیةالبشریة وخلق رأسمال البشري مشابه لتحسین الجودة 

  :الموارد الطبیعیة - ثانیا       

وما یحتویه من  ناعةسطح األرض المستخدم في الزراعة والص) أ: (تشمل الموارد الطبیعیة كال من        
) ج(، طاقة كالنفط والفحمباطن األرض بما یحویه من موارد معدنیة مختلفة ومصادر ال) ب(ومراعي، غابات 

الهواء والغالف الجوي المحیط ) د(حتویه من أحیاء مائیة، وتالموارد المائیة كاألنهار والبحار والمحیطات وما 
وحتى تكون الموارد سالفة الذكر موارد اقتصادیة، یجب أن تدخل دائرة . وما یحتویه من غازات باألرض

ین األول المعرفة والمهارة الفنیة التي تسمح االستغالل االقتصادي، وحتى یتسنى ذلك، یجب توفر شرطین هام
هذا وتصنف . باستخراج المورد واستخدامه، والثاني وجود الطلب على المورد ذاته أو على الخدمات التي ینتجها

، وهي الموارد ذات الرصید الثابت )األرصدة(الموارد غیر المتجددة ) 1: (الموارد الطبیعیة إلى نوعین وهما
. ها كالبترول والغاز الطبیعي والفحم، كما تشمل هذه الموارد مواد قابلة إلعادة التدویر كالمعادنوتفنى باستعمال

األراضي الزراعیة، الغابات : وهي الموارد القابلة للتجدد بصورة طبیعیة مثل: )التیارات(الموارد المتجددة ) 2(و
عیة المواتیة الستمرار تجدد هذه الموارد، عن لكن تغیر الظروف الطبی. والمراعي، والحیوانات واألسماك وغیرها

 ،هذا .)2(طریق التلوث مثال أو إساءة االستغالل واإلفراط في االستخدام، من شأنه أن یؤثر على استمرار تجددها
 عامالمنها  المحلیة للمواردیمثل العرض الوافر والمتعدد كما  ،اإلنتاجلعملیة  مدخالت الطبیعیة المواردمثل تو 

 الرغم علىلكن، و . تؤدي إلى خفض معدالت النمو وعلى العكس فإن ندرتها ،يلنمو االقتصادل امحفز و  امساعد
فهناك العدید من . والخدمات السلع إنتاجعلى  ذو قدرة عالیة لیكون لالقتصاد ضروریة لیست فهي ذلك من

نجاح  والتي عوضها ،الطبیعیة لمواردل افتقارها من الرغم علىوذلك  العالم، في دولال أغنى من الدول تعتبر
تصدر و  النفط، مثل ،ما تحتاجه من موارد هذه الدولتستورد حیث . الدولیة التجارةومنافع االنفتاح االقتصادي 

  .المواردتلك ب الغنیة االقتصادات إلى المصنعة السلع

  :تراكم رأس المال -ثانیا        

حتى یزداد نمو عندما یخصص جزء من الدخل الحالي كادخار لكي یتم استثماره ینتج التراكم الرأسمالي      
وبالتالي یمكن من . للدولةالمادي ، فالمصانع والعتاد واآلالت تزید من رصید المال يالمستقبل الدخل والناتج

البنیة في ستثمارات ، وتستكمل هذه االستثمارات المباشرة باخالله التوسع في مستویات اإلنتاج التي یمكن تحقیقها
والتي  )الخ...رصف الطرق، توفیر الكهرباء، والمیاه والصرف الصحي  المتمثلة في(االقتصادیة واالجتماعیة 

ویتعاظم تراكم رأس المال من خالل عملیة االستثمار . )3( وتكمل األنشطة االقتصادیةأن تسهل  امن شأنه
من ذلك  وبین ما یستهلك) الدخل االجتماعي ناقصا االندثار(الصافي الذي یمثل الفرق بین صافي دخل الدولة 

، ن مصطلح رأس المال أوسع من مصطلح السلع الرأسمالیة التقلیديكما أ. الدخل خالل فترة محاسبیة محددة

                                                           
  .168: ص، مرجع سابق میشال تودارو، )1( 
  .07  -  02: ص ص ،2002ماي ،الكویت، العربي للتخطیط المعهد،05: العدد ،01: المجلد ،جسر التنمیةمجلة ،الموارد الطبیعیة واقتصادات نفاذها، صالح العصفور) 2( 
  .168: ص، مرجع سابق میشال تودارو، )3( 
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)            النظريات والنماذج  –المصادر والمحددات   –المفاهيم والقياس (النمو االقتصادي   الفصل األول    

ذا ما تم تعریف رأس  .السلع التي ال تعطي منفعة آنیة لكنها تنتج سلعا تحقق هذه المنفعةبعبارة أخرى هو  وإ
وخدمات  قناة إضافیة في المستقبل للدخل القابل للقیاس في المجتمع، فإن سلعا المال بأنه الموجودات التي تخلق

ارها جزءا من التراكم الرأسمالي عدیدة جرى العرف على اعتبارها سلعا استهالكیة یجب أن تصنف تحدیدا باعتب
، لألفراد فضال على أنه تعطي اكتفاء مباشرا تعزز باستمرار القدرة الذهنیة للدولة مثالها النفقات على التعلیم التي

مثل المالبس، سلع االستهالك بعض بالنسبة ل، والشيء نفسه هذه النفقات یجب أن تعد جزئیا نفقات استثماریة
ومن الضروري أن  اإلنتاجیةالمنتج الزراعي لزیادة  د ضروریة لتحفیزالمعمرة وما شابه، تعسلع االستهالك 

ورفع مستوى دخل الفرد هي اإلنتاجیة الدولة اقات طالوحیدة لبناء فإن الطریقة وعلیه . تصنف كتراكم رأسمالي
ى إنتاج أنماط أخرى من رأس المال نما إلللسلع وال حاجة لإلنتاج المادي لرأس المال وإ توسیع الطاقات اإلنتاجیة 

وتوسیع المجال لالستثمار في رأس المال البشري وهذه جمیعها تساهم في زیادة  )المحفزة(سلع االستهالك مثل 
   )1( .اإلنتاجیة ورفع مستویات المعیشة

 : )I-1(رأس المال، أنظر الشكل رقم  من أنواع أربعة على ینطويالمال  رأس تراكمیمكن القول بأن  وهكذا
 المتفاعلة مع بعضها البعضتراكم رأس المال  مكونات :)I-1(الشكل رقم 

 
Source : Jean-François Freu, QUELS SONT LES FACTEURS QUI CONTRIBUENT A LA CROISSANCE?, P: 16  
 http://sesmassena.sharepoint.com/Documents/CHAP%201%20-%2011%20-%20La%20mesure%20de%20 
la%20croissance%20%C3%A9conomique%20(Cours%20Ter)%20(2012-2013).pdf (22 / 08 / 2014) 

   :وبالنسبة لمحتویات تراكم رأس المال فهي تشمل                
  .الخاصة في الشركات المدور المال ورأس الثابت المال ویشمل رأس :المادي الرأسمال )1
 عن طریق تراكم الفرد هایكتسب التي اإلنتاجیة القدرات من مجموعةمن  والذي یتكون :البشري رأسمالال )2

 التدریب مستوى في الرئیسیة جمیع الممیزات لیشمل المفهوم هذا تطویر تم وقد. المعرفة الخاصة أو العامة
  .الخ ...والصحة والمؤهالت،

 ....) والمطارات الطرق، ،المدارس( المحلیة والمجتمعات للدولة العامة البنیةوالذي یشمل  :العام الرأسمال )3
 إنتاجیة إجمالي التي تستغل في زیادة والتقنیة العلمیة المعرفة من مخزون وهو : التكنولوجي الرأسمال )4

 واألسرار االختراع براءات وتدمج في هذا النوع من رأس المال. جدیدة منتجات خلق أو اإلنتاج عوامل
 . المعرفة تقاسم ونظام البحث وثمار التجاریة

                                                           
 للعلوم االقتصادیةبغداد  كلیةمجلة  ، -) 2008 – 1970(المؤشرات األساسیة في االقتصاد العراقي  -النمو االقتصادي ، محمود جاسم عباس) 1(

  .61: ، ص 2011العراق، ،  27: ، العددبغداد، كلیة اإلدارة واالقتصاد ، جامعة الجامعة

الرأسمال 
الماّدي

الرأسمال 
البشري

الرأسمال 
العام

الرأسمال 
الّتكنولوجي
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 التكنولوجیا( رأس المال من المختلفة األشكال تراكم في یتجسد االقتصادي أن مصدر النمو وهكذا، نجد     
 ومختلف األعوان قبل من المستخدمة) الخ... العامة التحتیة والبنیة المهني، والتدریب والتعلیم والدرایة، والخبرة

  )1(.المال رأس تراكم على یعتمد النمو لذلك االقتصادیین

   :مكانة تراكم رأس المال كمصدر من مصادر النمو االقتصادي )I-2(ویظهر الشكل        
 مكانة تراكم رأس المال كمصدر من مصادر النمو االقتصادي :)I-2(الشكل رقم 

 
 
 

 
Source : Jean-François Freu, op-cit, p :16 

  :التقدم التكنولوجي – رابعا         

لمجتمع ما في لحظة معینة في مجال الفنون  مخزون المعرفة المتاحة: "على أنها كنولوجیاالتعرفت إذا        
 ،"االجتماعي، والتي تتجسد في األسالیب اإلنتاجیة واإلداریة عند المؤسسات واألفراد والدولةالصناعیة والتنظیم 

، كاكتشاف أسالیب مستوى ونوعیة التكنولوجیا المتاحة تحسن" :فإن التغیر أو التقدم التكنولوجي یتمثل في
التقدم : "بأنوهناك الیوم شبه إجماع ". إنتاجیة جدیدة وسلع غیر معروفة سابقا وتصامیم هندسیة مبتكرة

. "ل واحدا من أهم العوامل المسؤولة عن النمو االقتصادي، إن لم یكن أهمها على اإلطالقالتكنولوجي یشك
أن النتیجة التي ال مفر منها هي أن اإلسهام المباشر في " یرى "Simon Kuznets" االقتصاديفإن وهكذا 

وتراكم رأس المال یكاد ال یزید عن عشر معدل النمو في حصة الفرد من الناتج القومي،  لساعات العمل البشري
                                                                                                           )2(."أو أقل من ذلك

   محددات النمو االقتصادي: الفرع الثاني       

إلى تباین معدالت النمو بین ة بالنمو االقتصادي، واكتشاف العوامل التي تؤدي االقتصادیالنظریة  تاهتم       
والمؤسساتي التي تعتبر وسیتم عرض أهم متغیرات اإلطار االقتصادي . الدول وعبر الفترات الزمنیة المختلفة

  :على النحو التالي االقتصادي لنمولدات دبمثابة مح

  :معدل االستثمار -أوال        

إلیه كلیة تأثیرا في النمو االقتصادي وهذا ما توصلت یعتبر زیادة معدل االستثمار من أهم المتغیرات ال       
المستهلكون بزیادة معدل االدخار إلى أنه كلما قام  "Solow - Swan"فقد توصل . النمو المختلفة نظریات

في االقتصاد ویكون أثر زیادة ، فإن هذا یؤدي بالضرورة إلى زیادة معدل االستثمار انطالقا من حالة التوازن
هناك معدالت ادخاریة كبیرة، وبالتالي ا صدمة إیجابیة، أي أنه كلما كان معدل االستثمار على معدل النمو ذ

                                                           
 )1( Jean-François Freu, QUELS SONT LES FACTEURS QUI CONTRIBUENT A LA CROISSANCE?, P:16 

http://sesmassena.sharepoint.com/Documents/CHAP%201%20-%2011%20 %20La%20mesure%20 de %20 
la%20croissance%20%C3%A9conomique%20(Cours%20Ter)%20(2012-2013).pdf .  (22 / 08 / 2014) 

  .42-41: ص ص ،1982المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكویت، نوفمبر سلسلة عالم ، العرب أمام تحدیات التكنولوجیا ،أنطونیوس كرم )2(    

خراتزیادة المدّ   

المال رأس تراكم ةمكاسب في اإلنتاجیّ   االستثمار بشكله الواسع 

لّنمو االقتصاديا  ارتفاع المداخیل 
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)            النظريات والنماذج  –المصادر والمحددات   –المفاهيم والقياس (النمو االقتصادي   الفصل األول    

زیادة  من شأنه أن یرفع معدالت الزیادة في اإلنتاج والدخل وبالتالي، فإن ذلك ریة كبیرةستثمات اهناك معدال
والنمو االقتصادي المباشر أم عن عالقة االستثمار األجنبي  .معدل النمو االقتصادي في الدولة محل الدراسة

یشكل إلى أن االستثمار األجنبي المباشر یساهم في عملیة النمو االقتصادي ألنه فقد توصلت عدة الدراسات 
، ویقدم المعرفة التقنیة عنصرا هاما من عناصر تكوین الدخل الوطني إلسهامه في تكوین رأس المال الثابت

بي، فضال عن للصناعات التي یعمل فیها المستثمر األجنالمطلوبة التي تساعد على زیادة الكفاءة اإلنتاجیة 
   .األخرى مثل االستثمار الخاص ومیزان المدفوعات وسوق العملتأثیره على عناصر االقتصادیة 

  :االدخار المحلي اإلجمالي - ثانیا       

توافر قدر مالئم من المدخرات المحلیة، التي تكفي لتمویل یتطلب تحقیق معدالت نمو مطردة للنمو االقتصادي  
. في الدول النامیةلتحقیق التراكم الرأسمالي المطلوب، وتصبح هذه الحاجة أكثر إلحاحا االستثمارات الالزمة 

  .)1(من النمو هاما للنمو، وزیادته من الشروط األولیة الالزمة لتحقیق معدل مقبول دادر محبفاالدخار یعت
 :القطاع المالي – ثالثا          

 الرأسمالي التراكم تمویل محدد هام لعملیة أنه كما النمو، عملیة فيمركزیا  دورا المالي یلعب النظام        
 : متطور مالي نظام یعني وجودو . الجدیدة التكنولوجیات ونشر
 الوقت في مربحة، كبیرة استثمارات إلى الحالیة للقطاع العائلي األصول توجیه خالل من المدخرات تعبئة 

  السیولة؛ من عالیة درجة للمستثمرین فیه وفری الذي
 االستثمار؛ ویعبتن السماح خالل من المستثمرین یحمي  
 خالل من المثال سبیل على لها، المخطط المشاریع وتقییم المعلومات على الحصول تكلفة من یقلل 

  المتخصصة؛ االستثماریة ةطاالوس تدخل
 الموارد إدارة سوء مخاطر من للتخفیف االستثمارات راقبی . 
 یكون أن یمكن النظریة، الناحیة من ولكن. االقتصادي النمو في تساهمس الخدمات هذه أن المرجح ومن       

في االستثمار  تنویعال ألن الدخار أقل للقطاع العائلي حافزا یكون قد المثال، سبیل على. عكسي أثر أیضا لها
 )2( .أعلى أقل وعوائد مخاطریقود إلى 

  :التضخم -رابعا       

 المواد أسعار ترتفع عندما. االقتصاد في التشوهات من العدید یسبب التضخم أن ثبت قد نظریا،       
في  االقتصادیین عواناألرغبة  التضخم ثبطیأیضا، . لألسر الحقیقي الدخل وبالتالي ینخفض االستهالكیة،

 التضخم یقلل الطویل، المدى في وبالتالي،. الغد قبل الیوم یستحق المال أن حقیقة إلى ذلكعزى یو  االدخار،
 تحفز التي االستثماریة المشاریع لتمویل المدخرات من معین مستوى إلى یحتاج االقتصاد ألن االقتصادي النمو

                                                           
دارة األعمال، قسم المساعدات األجنبیة ومحددات النمو االقتصادي في مصر ،محمد الغندورتغرید ) 1( ، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة التجارة وإ

  .31 - 30: ص ، ص2013، جامعة حلوان، مصر، االقتصاد والتجارة الخارجیة
 )2( Jean-Philippe Cotis, Comprendre la croissance économique   ( Analyse au niveau : macroéconomique  -  sectoriel  -

de l’entreprise), Éditions de l’OCDE,  France, 2004, p :45 
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 ،ألنشطتهم لتخطیطعملیة ا المشاریع أصحابعلى  یصعب أنه هو لتضخمل مدمراآلخر ال تأثیروال. النمو
. اإلنتاج تكالیف ومتوسط الفعال الطلبب التنبؤ أین یصعب التضخم، فترات في إلنتاجا بكم یتعلق فیما وخاصة
 یثبط وكذلك واألسواق المالیة المؤسسات أداء فعالیة أیضا التضخم معدالت یضعف ارتفاع قد ذلك، على وعالوة
 مستوى زیادة عند ذروته التضخم معدالت ارتفاعما یبلغ  عادة الصدد، هذا فيو . العالمیة األسواق مع تكاملها

 بین مخاطرال یزید بدوره وهذا الصرف، وأسعار الفائدة، وأسعار المستقبلیة باألسعار یتعلق فیما الیقین عدم
 ،النشاط المصرفي یتعلق فیما. والخارجیة الداخلیة التجارة من كلیثبط  وبالتالي المحتملین، التجاریین الشركاء
 واالئتمانات المصرفیة القروض قیمة وكذلك عینالمود مدخرات قیمة تآكل إلى التضخم معدالت ارتفاعیؤدي 
قراضو  حفظ نحو المیل فإن وبالتالي، ،األخرى المالیة  عدمیزید  لذلك، وفقاو . كبیر حد إلى نخفضی المال إ
  )1( .األسواق أداء وكفاءة واإلنتاج االستثمارب المرتبطة المخاطر من التضخمالمرتبط ب الیقین

  :   اإلنفاق الحكومي –خامسا         

یعتبر اإلنفاق الحكومي محركا للنمو االقتصادي إذ یسهم في زیادة القدرات اإلنتاجیة لالقتصاد الوطني،         
ذلك فإن توجیه هذا اإلنفاق نحو  وذلك إذا ما وجه بصورة صحیحة نحو قطاعات االقتصاد المهمة، وبخالف

القطاعات االقتصادیة غیر الحیویة والتي ال تدر إیرادات لدعم المیزانیة العامة یؤدي لحدوث عجز في میزانیة 
، اإلنفاق العام األول: هذا، وینقسم اإلنفاق العام إلى شقین. ثم یتسبب في الركود االقتصاديالدولة، ومن 

التي تتولد ) المرتبات واألجور(یادة مباشرة في الدخل الوطني من خالل المكافآت االستثماري الذي یؤدي إلى ز 
، اإلنفاق الثاني. لعوامل اإلنتاج المشاركة في حدوث هذا الدخل، فضال عن الزیادة في المقدرة اإلنتاجیة للدولة

االجتماعي على الخدمات یمكن أن یؤدي اإلنفاق (العام االستهالكي یؤدي أیضا إلى زیادة المقدرة اإلنتاجیة 
المقدرة  الصحیة والتعلیمیة، والتدریب الفني للعمال إلى االرتقاء بمستوى العمالة وهذا ما ینعكس إیجابا على

 تمنح للمشروعات كما تؤدي إعانات الدولة التي. الناتج الوطني الجاري ، فضال عن إسهامها في زیادة)اإلنتاجیة
كما أن اإلنفاق العام التقلیدي على . وعات مما یؤثر في قدراتها اإلنتاجیةإلى زیادة معدل أرباح تلك المشر 

ومن ناحیة أخرى، یشكل اإلنفاق . خدمات الدفاع واألمن والعدالة یؤدي إلى االستقرار الضروري للعملیة اإلنتاجیة
ن یكون مستوى العام جزءا من مكونات الطلب الفعلي وهذا ما یؤثر مباشرة في حجم اإلنتاج، وذلك شریطة أ

النشاط االقتصادي أقل من مستوى التشغیل الكامل لعوامل اإلنتاج، وأن یتمتع الجهاز اإلنتاجي بالمرونة الالزمة 
  )2( .التي تسمح بانتقال عناصر اإلنتاج بین النشاطات االقتصادیة المختلفة

وفي هذا السیاق، قامت األدبیات التجریبیة على نطاق واسع بفحص انعكاس مستویات اإلنفاق العمومي        
فعلى سبیل المثال ال الحصر، قام كل من . هذه النفقات على النمو االقتصادي وتركیبة يالجاري واالستثمار 

"Devarajan, Swaroop and Zou 1996"  حالةإلى  اإلنفاق تركیبةغییر تقود فیها ت التي شروطالببحث 
 اإلنفاق من مختلفةال مكوناتلل المادیة اإلنتاجیة على فقط تعتمدال  شروطوهذه ال. لمعدل النمو أعلى مستقرة

                                                           
 )1( CHRISTIAN REGOBETH KOFI AHORTOR - DEODAT EMILSON ADENUTSI, INFLATION, CAPITAL ACCU-

MULATION AND ECONOMIC GROWTH IN IMPORTDEPENDENT DEVELOPING ECONOMIES, A Paper Prepared 
for the 14th Annual Conference on Econometric Modelling for Africa, Abuja, Nigeria , 8-10 July 2009, p :07 

دراسة تطبیقیة على دولة اإلمارات العربیة المتحدة خالل  –أثر اإلنفاق العام في الناتج المحلي اإلجمالي ، إلیاس نجمة –علي سیف علي المزروعي ) 2( 
  .621: ، ص 2012، سوریا، 01: العدد، 28: المجلد، دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیةمجلة جامعة  ، -) 2009 – 1990(سنوات 
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سنة،  20دولة نامیة لمدة  43 من أكثر بیانات استخداممن خالل ف. مشاركته المبدئیة على أیضا ولكن العام
 من النقیض على. على النمو إحصائیة داللة وذات إیجابیة آثار لها الجاریة النفقات حصة في زیادة أي أن تبین
أنه لما  یبدو وهكذا،. الفرد نصیبنمو و  العام لإلنفاق المال رأسمركبات  عنصر بینسالبة  توجد عالقة ذلك،

    )1( .منتجة غیر تصبح أن یمكن بشكل زائد عن الحاجة اإلنتاجیة تستخدم النفقات
  :سعر الصرف - دساسا         

حیث . أن تخفیض سعر الصرف سینعكس إیجابا على النمو االقتصاديأصحاب الفكر التقلیدي  یرى        
العملة المحلیة سیؤدي إلى تحسین الوضع التنافسي الخارجي، وذا ما یؤدي إلى تحویل قیمة أن تأثیر تخفیض 

وتبعا ألثر المضاعف، فإن هذا التحویل سیترتب . للوارداتالطلب في صالح السلع المنتجة محلیا والمنافسة 
علیه آثارا توسعیة على الناتج الحقیقي تستمر طالما توافرت الطاقات العاطلة، ألنه متى اقترب المجتمع من حالة 
التشغیل الكامل لطاقاته، فإن أثر التخفیض في قیمة العملة المحلیة سینصرف إلى ارتفاع المستوى العام 

ووفقا لفكر الهیكلیین الجدد، فإن التخفیض في قیمة العملة المحلیة سینعكس سلبا على النمو  .عارلألس
وهذا التأثیر االنكماشي للتخفیض في قیمة العملة المحلیة قد یحدث من خالل تخفیض الطلب . االقتصادي

فمع تخفیض قیمة العملة وبالنسبة لهذا ألخیر، ). جانب العرض(الكلي أو من خالل زیادة تكالیف اإلنتاج 
فإذا ما كانت الدولة تعتمد على استیراد نسبة كبیرة من عناصر . المحلیة یزید الطلب على عناصر اإلنتاج

وهو ما ینطبق بشكل كبیر على الدول (اإلنتاج وال تستطیع العناصر المتوافرة محلیا أن تحل محل الواردات منها 
  )2( .الناتج الحقیقي یة زیادة حادة في تكالیف اإلنتاج مما یؤثر سلبا على، ینتج عن تخفیض العملة المحل)النامیة

  :   التجارة الدولیة واالنفتاح االقتصادي –بعاسا        

یمكن للدول النامیة أن تستفید من حریة التجارة الدولیة التي بواسطتها یسهل الولوج إلى التكنولوجیات        
ومن الواضح، أن إمكانات اإلبداع، والتكنولوجیا، والمنتجات الجدیدة عالیة الجودة ومستویات . والمعارف الجدیدة

ها في الدول النامیة، وتبعا لذلك، ومن منطلق نقل البحث والتطویر هي أكثر توفرا في الدول المتقدمة عن
التكنولوجیا یمكن التحسین من نوعیة وجودة منتجات الدول النامیة، مما یسمح لها بتطویر هیاكل اإلنتاج، 

أما . واكتساب المیزة النسبیة، وقد ترتقي المنتجات إلى األسواق العالمیة، وبهذا یمكن معرفة أدائها االقتصادي
لق بعنصر االنفتاح االقتصادي، فإن األدبیات واألبحاث التي بحثت في هذا المحدد، رأت أنه كلما زاد فیما یتع

وفي نفس . وتسارع النمو نصیب الفرد من الناتج الحقیقياالنفتاح على التجارة، وحركة رؤوس األموال، ارتفع 
  :المحلي الخاماتج اإلطار، یقاس مستوى التحریر التجاري من خالل نسبة الصادرات إلى الن

  
كما یدعم االنفتاح على التجارة كفاءة تخصیص الموارد، ومنه على المدى القصیر، تتم عملیة تحفیز       
أن  "Sachs & Warner  1997"  لوهذا ما أكدت علیه البحوث الحدیثة، حیث تبین دراسة . النمو

                                                           
 )1( Shantayanan Devarajan et al, The Composition of Public Expenditures and Economic Growth,  Journal of Mone-

tary Economics , Vol 37, Issue 02, Elsevier, USA, April 1996, p :313 
  .27: ، صمرجع سابق ،تغرید محمد الغندور) 2(
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نسبة إلى دول أخرى حیث یتم قیاس االنفتاح التجاري من  %2.5و %2 باالقتصادات األكثر انفتاحا تنمو 
معدل الصرف ) ب(، مستویات الرسوم، والحواجز غیر الجمركیة) أ: (خالل مؤشر أعد باعتماد على شروط هي

تقوم  وفي هذا السیاق، .وجود االحتكار العمومي من عدمه للسلع الموجهة للتصدیر) ج(، في السوق الموازي
النمو  بتحفیزباعتبارها أحد مركبات الطلب الكلي ولها أثر المضاعف على اإلنتاج الوطني لصادرات ا

 ماراتیخفض من قیود الصرف، ویدعم الخزینة العامة مما یمكنها من تمویل االستث ها،  كما أن نمو االقتصادي
وات التقدم التكنولوجي واستغالل اقتصادیات الحجم وزیادة العائد، وهذا یحسن عبر عدة قن وتوسیع اإلنتاج،

المرتبط فعلیا بالنمو االقتصادي من منطلق هذه الحجة النظریة عمدت عدة دول إلى صناعة مستقبلها من الثروة 
  )1( .البترولیة والفرص المتاحة من ذلك

       :رأس المال البشري –ثامنا        

ركزت الدراسات على أهمیة تراكم رأس المال البشري بصورة مشابهة لتراكم رأس المال المادي، إضافة          
أو التي ترفع من مستوى ) التعلیم والمهارات(إلى تركیزها على العوامل التي تزید من كفاءة رأس المال البشري 

أو بصفة عامة، تكوین رأس المال (ل دور التعلیم تم تحلی وفي هذا السیاق، قد ).االبتكارات(التقدم التقني 
 Nelson and Phelpsأنظر(في عملیة النمو االقتصادي، على نطاق واسع في األدبیات النظریة ) البشري
1966 ،Lucas 1988 ،Romer 1990وقد حددت هذه الدراسات طریقتین یستطیع من خاللهما )، وآخرین ،

، یستطیع رأس المال البشري المشاركة مباشرة في اإلنتاج كعامل األولى. االستثمار التعلیمي المساهمة في النمو
س المال ، یستطیع رأالثانیة. ، یستطیع تراكم رأس المال البشري مباشرة تولید نمو الناتجالمعنى بهذا. إنتاجي

وفي . تكنولوجیات جدیدة واعتماد نشرالبشري المساهمة في زیادة التقدم التقني حینما یسهل التعلیم االبتكارات، 
      )2( .هذه الطریقة، یؤثر مستوى رأس المال البشري على اإلنتاجیة

    :االستقرار االقتصادي الكلي  -  تاسعا       

 واالستثمار النمو یتطلب الكلي االقتصادي االستقرار أنالقائل ب االفتراضیسود  الحاضر، الوقت في        
كما  .الكلي االقتصادي االستقرار عدمب االقتصادي للنمو الضعیف األداء یرتبط بحیث االقتصاد، في واإلنتاجیة

 الخاص واالستثمار الوطني االدخار یزید ألنه المستدام، االقتصادي للنمو أساسیة ركیزة هذا األخیریعتبر 
 المستدام االقتصادي النمو یتطلبكما . التنافسیة القدرة وأیضا یحسن ،المدفوعات ومیزان الصادرات نیحسو 

قامة ،ألسعارل وتنافسیة حرة وظیفة  الصدد، هذا وفي. الخاص القطاع استثمارات لتشجیع آمنة اقتصادیة بیئة وإ
مطلبا  الكلي االقتصاد استقراریعتبر  أخرى، جهة ومن .فعالجد  دور الكلي االقتصاد ستقرارال یكون أن یمكن

 توصف على أنها  التي العوامل من العدید وهناك .والتعدیلالمالي  اإلصالح وسیاسات التحرر لنجاحضروریا 
 غیر المالیة والسیاسة التضخم، معدالت في االستقرار عدم مثل الكلي االقتصاد استقرار لعدم ةالمحتمل اتالمحدد

                                                           
دراسة تحلیلیة قیاسیة حالة الجزائر والمملكة العربیة  –دراسة النمو االقتصادي في ظل تقلبات أسعار البترول لدى دول المینا ، حاج بن زیدان )1(

، قسم العلوم االقتصادیة، والعلوم التجاریة ، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر -)2010 -  1970(السعودیة ومصر 
  .20 - 18 :، ص ص2012/2013الجزائر، تلمسان، ، جامعة اقتصاد: فرع

 )2( María Jesús Freire-Serén, Human capital accumulation and economic growth, Investigaciones Economicas, Fun-
dación SEPI Quintana, Spanish Economic Association ,Vol 25, Issue 03, Spain, September  2001, p :585 -586. 
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 أمام خطیرة عقبات هي المذكورة العواملإن . الصرف وعالقة الحقیقي الصرف سعر استقرار وعدم صحیحة،ال
 المترتبة النتائج أو التكالیف تحلیل توثیقب قامت األدبیات االقتصادیةوفي نفس السیاق،   .)1(االقتصادي النمو
 على والعائد المخاطر بین اإلیجابیة العالقة أن من الرغم علىف. جید بشكل الكلي االقتصاد استقرار عدم على
 والنمو، االقتصادي االستقرار عدم بین إیجابیة عالقة وجود تفسر أن یمكن معینة ظروف ظل في المال رأس
 الواقع، في. االجتماعیة والرعایة األجل طویل النمو على الظاهرة لهذه السلبي األثر على الدراسات معظم تتفق
نتاجیة واالستثمار االستهالك مستوى تخفیض إلى االستقرار عدمیؤدي المطاف  نهایة في  اإلنتاج، عوامل وإ

وتكون هذه . المؤسسیة البیئةفي  والتدهور االقتصادیة بالسیاسات التنبؤ على القدرة وعدم االستقرار عدم وزیادة
 الصدمات من مزید األحیان من كثیر في تواجه التي النامیة، للدول االقتصادي األداءعلى  أعظم أثرا النتائج

  )2( .الستیعاب آثارها مواتیة الداخلیة الظروف أن تكون دون الخارجیة

  : سیاسياالستقرار ال - عاشرا           

 مفاهیم خمسة "Hurwit" ستشفقد ا لكنو  السیاسي، االستقراربغموض مفهوم من الكتاب  عدیدال قدیعت       
 شرعي، دستوري نظام وجود) 3( الحكم، مدة) 2( العنف، غیاب) 1: (السیاسي الستقرارل استخدامها یشیع التيو 
 أساس على إضافي تعریف "Gur" اقترحكما . األوجه متعددة اجتماعیة سمة) 5(و الهیكلي، التغییر غیاب) 4(

 في تغییر لحدوث المیلعلى انه " السیاسي ستقرارالال" ببینما یقصد  .)3(التكیف على والقدرة النظام استمرار
 المیل كان إذا ما یجب دراسة وبالتالي،". ةدستوری غیر" أو" دستوریة"وسیلة  طریق عن إما التنفیذیة، السلطة
 هذه وراء الكامنة النظریةبهذه تتعلق  قویة حجةهنا  قوموت. النمو من الحد إلى یؤدي التنفیذي لالنهیار المرتفع
 أو نتاجاإلو  االستثمار، مثل اإلنتاجیة، االقتصادیة القرارات على الیقین عدم آثارأساس  على، وذلك العالقة
 ،الجدیدة للحكومةالمحتملة  السیاسات بشأن الیقین عدم مع الحكومة لتغییر العالي المیل ویرتبط العمالة؟ تورید

 ربما یقررون أو االقتصادیة المبادرات اتخاذ في المخاطر من نفورااألكثر  االقتصادیین عواناألوقد یتردد 
 مستقرة سیاسیة بیئة األجانب المستثمرین كما یفضل. الخارج في االستثمار خالل من القتصاد،من ا" الخروج"

   .)4( الملكیة حقوق بشأن الیقین عدمومع انخفاض في سیاسة  اغموض أقل
المحلي بشقیه یحفز االستثمار الذي الحد الكافي والالزم من االستقرار السیاسي توفر  ال بد منوهكذا،         

وكثرة االنقالبات على فمن المعلوم، أن االضطرابات والحروب واألزمات . واألجنبي، ویدفع معدالته نحو االرتفاع
یساعد على النهوض  المناسب الذي یمكن أنلعملیة خلق المناخ االستثماري كل عوامل مثبطة أنظمة الحكم، تش

    .االقتصادي بمعدالت النمو

                                                           
 )1( Hassan Karnameh Haghighi et al, The Effect of Macroeconomic Instability on Economic Growth in Iran, Re-

search in Applied Economics, Vol 04, Issue 03, USA, 2012, p :40 
 )2( Alberto Alesina et al, POLITICAL INSTABILITY AND ECONOMIC GROWTH, NATIONAL BUREAU OF  

ECONOMIC  RESEARCH (NBER), Cambridge, USA, Working  Paper  No.  4173, September 1992, p :03  
 )3( Arthur A. Goldsmith, Does Political Stability Hinder Economic Development? Mancur Olson's Theory and the 

Third World, Comparative Politics, Ph.D. Program in Political Science of the City University of New York, USA, Vol. 
19, No. 4, Julay 1987, p :472  

 )4( Joël Cariolle, Mesurer l’instabilité macroéconomique Applications aux données de recettes d’exportation 1970-
2005, fondation pour les études et recherches sur le développement international (FERDI), Document de travail, France 
, Mars 2012, p :03  
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  : اإلطار المؤسساتي – إحدى عشر        

 األداء تشكیل في هاما دوراتلعب  المؤسسات أن من الرغمعلى صعید األدبیات االقتصادیة، فعلى       
فحص  قریب وقتإال أنه لم یتم حتى إلى  ".Lewis 1955, Ayres 1962"به  أقر قد ، وهذا مااالقتصادي

 على الضوء طیسلبت "Rodrik 1999"في هذا اإلطار، قد قام . اتساقا أكثر بطریقة تجریبیا بعض العوامل
 االقتصادي االستقرار تحقیق مؤسسات، التنظیمیة المؤسسات، الملكیة حقوق( رئیسیة یةمؤسساتمفاتیح  ةخمس

 النمو على المباشر التأثیر تمارسال  التيو  ، )تعاالمناز  إدارة ومؤسسات االجتماعي التأمین مؤسسات الكلي،
 واالستثمار، والبشري، المادي المال رأس :مثل للنمو األخرى المحدداتفي  تؤثر أیضا ولكن ،فحسب االقتصادي
 أي یكونلن  هبأن "Easterly 2001 "أقر  ،األسس هذه وعلى. االقتصادي النمو وعملیات التقنیة والتغیرات

 وجدیرة مستقرة مؤسساتیة بیئة تطویر هناك یكن لم إذا االقتصادي األداء على التقلیدیة العوامل منألي  تأثیر
 عقودمن ال حكومةال تنصل ،المؤسسات نوعیة هامنو  التجریبي األدب في استخداما األكثر التدابیر وتشمل. بالثقة

  )1( .البیروقراطیة ونوعیة القانون وسیادة الملكیة، وحقوق والفساد، الملكیة نزع ومخاطر

یحتوي على بیئة قانونیة تستطیع حمایة حقوق  وهكذا، یصبح من الواضح أن وجود إطار مؤسساتي         
الملكیة وحل المنازعات بین المتقاضین أمر مشجع على تطور بیئة األعمال واالبتكار، ألن هذا من شأنه زرع 

ومربحة وذلك اقتصادیة الثقة في أنفس المستثمرین المحلیین واألجانب فیما یتعلق بالقیام باستثمارات ذات جدوى 
كما یدعم . قانونیة تعرض ممتلكاتهم من األصول المادیة لمخاطر نزعها من غیر وجه حق دون وجود مخاطر

هذا وجود قوانین تحمي براءات االختراع وتحارب التقلید وهذا األمر من شأنه تعزیز االبتكار والتطورات 
ادرة على تحقیق ومن جهة أخرى، یحتوي كذلك مؤسسات ق. التكنولوجیة المعززة للنمو االقتصادي هذا من جهة

االستقرار االقتصادي الكلي، والذي یشمل السیاسات النقدیة والمالیة الصحیحة والمعتدلة التي تحارب التضخم 
وتشجع االدخار واالستثمار وقادرة على تولید مناصب العمل، وأنظمة صرف مستقرة تعزز منافع االنفتاح 

ن فئات المجتمع بصفة أكثر عدالة والتي تشمل مؤسسات التجاري، وأنظمة قادرة على إعادة التوزیع الدخل بی
التأمین على البطالة والتأمین االجتماعي، ومن الضروري أن تتوفر البنیة التحتیة التي تشمل النقل واالتصاالت 

  .فكل ما ذكر یعد محفزا لعملیة النمو االقتصادي. والتي تعزز األنشطة االستثماریة والتجاریة

  

  

                                                           
  وتشمل. الناقصة والمعلومات الحجم، وفورات الخارجیة، العوامل مع تتعامل أي ،السوق تنظیم) 1( :المهام التالیةبتقوم هذه العوامل المؤسساتیة  أن یمكن 

 من والحد التضخم، معدالت انخفاض تضمن أي ،السوق استقرار تحقیق) 2( .المالیة والخدمات والنقل، االتصاالت، مجال في التنظیمیین األعوان :األمثلة
 في الشرعیة إضفاء) 3(و .والمالیة المیزانیة والقواعد الصرف، أسعار نظم المركزیة، البنوك :األمثلة وتشمل. المالیة األزمة وتجنب الكلي، االقتصاد تقلبات
دارة التوزیع، إعادة على تنطوي والتأمین، االجتماعیة الحمایة توفر أي ،السوق  البطالة، ضد التأمین وخطط التقاعد، أنظمة :األمثلة وتشمل. المنازعات وإ

  :نظر في ذلكأ  .األخرى االجتماعیة والصنادیق
Dani Rodrik  - Arvind Subramanian, The Primacy of Institutions (and what this does and does not mean), Finance 
& Development, a quarterly magazine of the of  International Monetary Fund, Vol 40, N°: 02 , U.S.A, June 2003. 

 )1( George Petrakos et al, Determinants of Economic Growth: The Experts’ View , DYNREG Research Project – 
Dnamic Regions in a Knowledge-Driven Global Economy: Lessons and Policy Implications for the European Union, 
WORKING PAPERS , N°: 20, 2007, pp :09-10 
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  منافع وتكالیف النمو االقتصادي: الفرع الثالث 

  )1( :والتي یتم ذكرها فیما یلي. یرافق عملیة النمو االقتصادي جملة من المنافع والتكالیف     
 فالبنسبة للمنافع تتجسد فیما یلي: 
 تحسین المستوى المعیشي للسكان من خالل زیادة السلع والخدمات الموفرة من قبل الجهاز اإلنتاجي ،

الكمالیة التي من المنتظر أن  على السلعبشكل أكبر بالتالي زیادة الدخل الذي سیمكن األفراد من اإلنفاق 
 .یرجونهاتحقق لهم الرفاهیة التي 

 مكافحة ، وأیضا زیادة العمر المتوقع للسكان من خالل توفیر الرعایة الصحیة لهم وتحسین بیئة عملهم
زیادة اإلیرادات الضریبیة لي امختلفة كزیادة الدخول واألرباح، وبالت تخاذ تدابیر حكومیةالفقر بواسطة ا

عم القطاعات الصحیة والتعلیمیة التي تستهدف الطبقة التي تمكن الدولة من توفیر مناصب العمل ود
 .وتحسین مستوى الخدمات العامة كما ونوعا الفقیرة

 تتجسد فیما یلي تكالیفلل النسبةوب: 
 تشویه المناظر الطبیعیة، واإلخالل بالتوازن البیئيالتلوث، االزدحام، الضجة جراءیط حاإلضرار بالم ، ...

 .الخ، ناهیك عن التعجیل بندرة الموارد الطبیعیة نتیجة االستغالل غیر العقالني
  بحیث تتحمل بعض الفئات االجتماعیة تكالیف ال تطاقزیادة الفوارق الطبقیة في أغلب الدول . 
 سواء عند تخزینها أو التخلص منهابعملیة النمو مكلفة  النفایات المتعلقة. 
  تشغیل األطفال، غیاب الحمایة زیادة معدالت : الصناعیة التي تولد عدة تكالیف منهاظهور الرأسمالیة

 .ساعة في بعض الدول 16زیادة عدد ساعات العمل، والتي قد تصل إلى االجتماعیة، 
في حالة الدول المتقدمة أكثر منها أن الحاجة إلى النمو یمكن أن تطرح التساؤل حولها  وتجدر اإلشارة،       

كما یمكن التفكیر جدیا في منافع في حالة الدول النامیة، ففي حالة الدول المتقدمة هناك مستوى معیشي جید 
أما في  .اظ على البیئةوتكالیف النمو االقتصادي خاصة في ظل التوجه إلى االقتصاد األخضر الذي هدفه الحف

بغض النظر عن تكالیفه ووجود حالة الدول النامیة فیعتبر مطلب تحقیق النمو االقتصادي ملحا وضروریا 
    .الحاجة إلى تحسین المستوى المعیشي

  
  
  
  
  
  
  

                                                           
منشورة، كلیة العلوم ، أطروحة دكتوراه غیر  -)2012 - 1970(دراسة حالة  –النمو االقتصادي تأثیر النفقات العمومیة على، طاوش قندوسي )1(

  .98 - 97 :، ص ص2013/2014الجزائر، تلمسان، ، قسم العلوم االقتصادیة، جامعة والعلوم التجاریة االقتصادیة وعلوم التسییر
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)            النظريات والنماذج  –المصادر والمحددات   –المفاهيم والقياس (النمو االقتصادي   الفصل األول    

   النمو االقتصادي في ضوء أفكار وتحلیالت قادة الفكر االقتصادي  : لثثاال مطلبال          

على  وائلاأل االقتصادیینالمنظرین وكتابات ضمن أفكار شغل موضوع النمو االقتصادي حیزا كبیرا        
حسب معطیات  كما حاول كل واحد من هؤالء تحلیل وتفسیر ظاهرة النمو، طیافهم وانتماءاتهم الفكریةاختالف أ

رواد الفكر رؤى وأفكار  إلى التطرق یتم وفي هذا السیاق،. ا على منهجه الفكريالمرحلة التي عایشها وتأثیراته
   :لياحول النمو، وذلك على النحو التدي االقتصا

  حول النمو االقتصاديالنیوكالسیكیة الماركسیة و رس الكالسیكیة و االمد قادةتحلیالت : الفرع األول
  :في هذا الصدد، یتم التطرق إلى

   حول النمو االقتصادي "Adam Smith " أفكار  - أوال
معنیا بمشكلة النمو  )ثروة األمم( هكتاب كانو  من رواد المدرسة الكالسیكیة، "A. Smith"یعتبر 

 .في الصناعة والتجارة ل الحكومة، وكان ضد تدخرشد آلیة السوقتأن هناك ید خفیة بوقد اعتقد  ،االقتصادي
أي الفارق بین الدخل الناتج ( عن فائض اإلنتاج جالنات التراكم الرأسماليأساس التنمیة االقتصادیة هو  وأقر بأن

فإذا ما توفر السوق الكافي، فإن تقسیم العمل  ،في استثمارات جدیدةیستعمل  والذي )والتكالیف األولیة
االدخار  وزیادة فيالسوق، م حجفي ع توسعنه  وذلك ما ینجرالدخول، تزاید في  یساهمانخصص والت

كما  .)1(أن التجارة الخارجیة تعد مصدرا مهما للتقدم االقتصادي رأىو  المبادالت التجاریة شجع كما .واالستثمار
حریة التجارة الذین تدفعهم عناصر النمو تتمثل في كل من المنتجین المزارعین ورجال األعمال و بأن   رأى

تحقیق یتمثل المحدد لتنفیذ االستثمارات في التوقعات حول كما  ،النشاط االقتصاديوالعمل والمنافسة إلى توسیع 
   .)2(األرباح المستقبلیة من طرف الرأسمالیین، والمتوقف بدوره على مناخ االستثمار في االقتصاد الوطني

عملیة النمو عملیة داخلیة، یؤثر فیها تراكم رأس المال على إنتاجیة العمل،  "A. Smith" كما اعتبر 
ة، بحث في أسباب تحسن هذه اإلنتاجیالوهذا ما دفعه إلى البحث في نمو الدخل الفردي بدرجة أولى، ومن ثم 

 ئیسیةالر  ته وحلل بشكل مفصل خصائصهأهمی، ولهذا شدد على أكبر مساهم في زیادتها تقسیم العمل واعتبر
التحسن في براعة العاملین، واالدخار بالوقت الذي ربما یخسره العامل في حالة عدم وجود تقسیم : في ةتمثلوالم

وقد اهتم  .وسائل وأنظمة یدار بها العمل، وابتكار آالت محددة أو للعمل والتحول من نوع من العمل إلى آخر
 .ناعیة الجدیدةالتصمیمات الصمن خالل في النمو االقتصادي، والبحث والتطویر بمساهمة التقدم التكنولوجي 

غیر الكافي العرض ( :ثالثة قیود محتملة أو ممكنة تقید النمو، وهي دو وجب "A. Smith" اعتقد وفي األخیر،
    )3( .)تآكل حوافز التراكم -شح الطبیعة  -من العمال 

           
  
  

                                                           
االقتصادیة وعلوم التسییر، ، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة العلوم أزمة التنمیة والتخطیط في ظل التحوالت االقتصادیة العالمیة، رابح حمدي باشا) 1(

    .08: ، ص2006/2007قسم العلوم االقتصادیة، جامعة الجزائر، 
  . 63-64دار أیلة للنشر والتوزیع، األردن، ص ص التنمیة االقتصادیة سیاسیا في الوطن العربي، فارس رشید البیاتي،  )2(
  .77 - 79 ص شر والتوزیع، األردن، ص، دار إثراء للنعلم اقتصاد التنمیةمحمد صالح تركي القریشي،  )3(
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)            النظريات والنماذج  –المصادر والمحددات   –المفاهيم والقياس (النمو االقتصادي   الفصل األول    

  النمو االقتصادي  حول " Robert Malthus"  أفكار  - ثانیا         
 ازعیم باعتباره ،"R. Malthus" ل كانو من رواد المدرسة الكالسیكیة،أیضا  "R. Malthus"یعتبر         

 السكان عدد إن": على تنص التي" للسكان مالتس نظریة" باسمه المعروفة السكانیة نظریته، التشاؤمیة لمدرسةل
 وفق الطعام إنتاج یتزاید ال حین في) سنة 25( قرن ربع كل هندسیة بمتوالیة سیتزاید فإنه  -یضبط لم إذا -

 رأس زیادة ضرورة في للتنمیة المالتسیة النظریة وتتمثل ."الفترة نفس خالل حسابیة بمتوالیة إال الظروف أحسن
 زیادة لتحقیق كوسیلة الزراعي اإلصالح أسالیب إتباع مقترًحا والصناعي، الزراعي القطاعین في المستثمر المال

 ربحیة فرص یوفر مما للزراعة، الصالحة األراضي جمیع لزراعة االستثمارات من أكبر جزء وتوجیه اإلنتاج،
 والتقدم المتزایدة الغلة فیه تتضح والذي الصناعي للقطاع المال رأس من الباقي توجیه ویتم هذا .فیه االستثمارات
 القطاعین تقدم أهمیةعلى  "R. Malthus" شددوی .النمو عجلة دوران مع القطاع هذا أهمیة لتزید التكنولوجي،

ا،       )1( .اآلخر دون أحدهما على التركیز وعدم معً
  النمو االقتصادي  حول " David  Ricardo"  أفكار -ثالثا       

األرض تزرع عرض األرض ثابت، وكل أن ) أ( :یلي افترض ما أفكاره، "D. Ricardo"لكي یوضح        
محصوال واحدا في ظل سریان قانون تناقص الغلة، كما أن الطلب على الذرة عدیم المرونة مع سیادة ظروف 

ثبات المعامالت الفنیة، مع اعتبار كل من العمل ورأس المال مدخالت  )ب(المنافسة الكاملة في السوق، 
یوزع  )د(، )2( العمال یتقاضون أجور الكفافكما أن  كل  ،أن الربح هو مصدر تراكم رأس المال) ج. (متغیرة

  .ریع وربح وأجور على مالك األراضي والرأسمالیین والعمال على الترتیب: إجمالي عائد المحصول على شكل

 األراضي مالك وفئة العمال فئة الرأسمالیین، فئة فئات، ثالث إلى المجتمعقسم للفرضیة األخیرة فقد  النسبةوب
 واستثمار العمال وتشغیل المصانع بتشیید قیامهم خالل منالنمو االقتصادي  نو الرأسمالیحیث یقود  .الزراعیة
 ذلك عن األجور رفع أن إذ الكفاف، أجر مستوى عند تحدیدها یتم وأن البد العمال أجور وأن الخ،...األرباح

 والطعام بالغذاء المجتمع بإمداد الزراعیة األراضي مالك فئة وتقوم هذا .العمل عرض زیادة على یعمل المستوى
أهمیة للعوامل غیر االقتصادیة في عملیة النمو االقتصادي،  "D. Ricardo"كما أعطى . مأراضیه تنتجه الذي

وكذلك یركز  ،بما في ذلك كل من العوامل الفكریة والثقافیة واألجهزة التنظیمیة في المجتمع، واالستقرار السیاسي
كعامل ممول للنمو االقتصادي، من حیث تصریف الفائض الصناعي وتخفیض أسعار المواد   على حریة التجارة

 إلى "D. Ricardo"سعى كما  .)3( الغذائیة، مما یسمح لها من المساعدة على نجاح التخصص وتقسیم العمل
حیث  ،"A. Smith" باالستناد إلى أفكار، وذلك النمو الصفري أي الركودظاهرة ظهور وانتشار  كیفیة توضیح

 أنحیث  .متناقصةبالعوائد ال تمیزیالذي  القطاع الصناعي بل القطاع الزراعي هذه الظاهرة لیس أن منشأ عتقدا
ج نوعیة األراضي غیر متساویة، وبمقابل الزیادة المرتفعة للمواد الغذائیة، الناتجة عن تزاید النمو االقتصادي، ینت

جودة المرتفعة، مما یترتب عنه استغالل أراضي ذات نوعیة أقل، وهذا ما یؤدي الارتفاع الریع في األراضي ذات 

                                                           
  :أنظر  .32: عة الملك سعود، السعودیة، صجام ،االقتصادیة والتنمیة النمو نظریات :االقتصادي والتخطیط التنمیة -الثالث الجزءبخاري،  الحمید عبد عبلة)  1(

www.kau.edu.saFiles0002132SubjectsED3.pdf  17/06/2012 
  .64 – 63  :سهیر عبد الظاهر أحمد، مرجع سابق، ص ص  –محمد مدحت مصطفى  )2(
  32: ، صمرجع سابقبخاري،  الحمید عبد عبلة)3(
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)            النظريات والنماذج  –المصادر والمحددات   –المفاهيم والقياس (النمو االقتصادي   الفصل األول    

إلى انخفاض النصیب النسبي للرأسمالیین والعمال، والذي ینتج عنه تناقص معدالت األرباح وكذلك تناقص 
المحرك ومصدر تراكم رأسمال، یستمر مستویات األجور حتى تصل إلى حد طبیعي، ونظرا لكون األرباح هي 

الرأسمالیون في عملیة التراكم والتي تبدأ بالتناقص حتى تقترب معدالت الربح إلى الصفر، وبالتالي تسود حالة 
یرى  "D. Ricardo" فإن -األقل ىأو تأجیلها عل - وللحیلولة دون الوصول إلى حالة الركود هذه  .)1(الركود

إضافة إلى أنه حینما یأخذ الرأسمالیون فرصا كاملة  تفادي قید ندرة الموارد الطبیعیة في إطار التجارة الخارجیة،
تعمل على توزیع  - في ظل غیاب أیة أوضاع احتكاریة - فإن الید الخفیة لجهاز الثمن  ،للبحث عن األرباح

   .)2(ى حالة الركود إلى أقصى حد ممكنالموارد المتاحة بكفاءة ومن ثم فإنها تؤخر الوصول إل
  " Karl Marx" المدرسة الماركسیة  قائدالنمو االقتصادي في ضوء أفكار   -رابعا       
االقتصادیون الكالسیك حول أسباب انخفاض معدل الربح على رأس المال مع نمو االقتصاد، اختلف       

أن السبب هو  "D. Ricardo"أن السبب یعزي إلى التنافس بین الرأسمالیین، اعتقد  "A. Smith"فبینما اعتقد 
فإن األزمات الدوریة التي  "K. Marx" ناقص العوائد على األرض وارتفاع حصتي األجور والریع، وبالنسبةت

فحسب هذا . یستمر إلى األبدال واالضطراب االجتماعي هي التي تجعل النمو  ترافق حالة فائض اإلنتاج
االقتصادي تتحدد األجور بالحد األدنى لمستوى الكفاف، ومع زیادة الكثافة الرأسمالیة لتكنولوجیا اإلنتاج فإن 

الفرق بین كمیة إنتاج (حصة رأس المال الثابت ترتفع وتخفض معها معدل الربح بموجب قانون تناقص القیمة 
، كما أن فائض العمل یدفع األجور لالنخفاض، وأن أي تراكم رأسمالي یقود )العامل والحد األدنى ألجر العمل

الجیش االحتیاطي للعمال إلى االختفاء، مما یدفع األجور إلى أعلى واألرباح إلى أسفل، وكل محاولة للرأسمالیین 
ال عن لعكس العملیة یجب أن تحل رأس المال محل العمل، مما یؤدي إلى انتشار البطالة، ویعجز العم

استهالك كل المنتجات، فیعجز الرأسمالیون عن تصریفها، فتظهر االضطرابات االجتماعیة وتتحول معها 
الرأسمالیة  بخصوص أداء "K. Marx"إن تحلیالت  كما. السلطة ووسائل اإلنتاج إلى العمال، فتنهار الرأسمالیة

كانت محاولة جیدة لفهم المیكانیزمات التي تعتمد علیها في تحقیق النمو االقتصادي، إال أن تنبؤاته بخصوص 
انهیار ذلك النظام لم تكن صحیحة، حیث زیادة األجور النقدیة ال تؤدي حتما إلى زیادة األجور الحقیقیة، بل 

العمل، كما یمكن تحقیق ذلك باستخدام التقدم التكنولوجي  یمكن أن یعوض الرأسمالیون ارتفاعها برفع إنتاجیة
  )K. Marx".)3"الذي أهمله 

 "J. SCHUMPETER" لمدرسة النیوكالسیكیة ا قادةتحلیالت أبرز النمو االقتصادي  - خامسا        
، 1911في سنة ) نظریة التطور االقتصادي(تأثیر كبیر بعنوان  يكتابا ذ "J. SCHUMPETER"قدم 

أوال، االبتكار بما فیه من طرح لمنتجات وطرق إنتاج جدیدة، وفتح : موضوعین رئیسیینالذي تطرق فیه إلى و 
یجاد أشكال تنظیمیة جدیدة في الص ثانیا، ال تأتي االبتكارات لوحدها . ناعةأسواق أخرى وتطویر موارد جدیدة، وإ
 .للتخلص من رتابة القواعد االقتصادیةلكن تتطلب مجهودا رائدا من أصحاب المشاریع وهو مجهود ضروري 

                                                           
  33-32: ، ص صمرجع سابق، صوایلليصدر الدین ) 1(
    .09: مرجع سابق، ص، رابح حمدي باشا)  2(
، أطروحة دكتوراه غیر دراسة تحلیلیة وقیاسیة: أثر النمو االقتصادي على عدالة توزیع الدخول في الجزائر مقارنة بالدول العربیة، سیدي أحمد كبداني )3(

    .37 - 36: ، ص ص2012/2013، قسم العلوم االقتصادیة، جامعة تلمسان، الجزائر، وعلوم التسییر كلیة العلوم االقتصادیةمنشورة، 
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)            النظريات والنماذج  –المصادر والمحددات   –المفاهيم والقياس (النمو االقتصادي   الفصل األول    

المبتكرات الناجحة تطیح بالتقنیات األدنى والتي مفادها أن  )عملیة الهدم الخالق( بإلى ما یعرف تطرق  كما
 النظام ظل في التطور أنوقد رأى  .)1(مستوى وتتوزع من خالل التقلید والنشر في كل النظام االقتصادي

 قصیرة والرواج الكساد من فترات تصاحبها متسقة غیر واندفاعات متقطعة قفزات صورة في یحدث الرأسمالي
 ودفع اإلنتاج زیادة شأنها من والتي المنظمون، یحدثها التي واالبتكارات التجدیدات بسبب وذلك متعاقبة، األجل
 الذي المصرفي االئتمان هو والثاني المنظم، هو األول أساسیین عاملین على ویتوقف هذا األخیر .النمو وتیرة
 مفتاح بأنه ووصفه خاصة أهمیة المنظمأعطى   وفي هذا السیاق، .واالبتكار التجدید إمكانیات للمنظم یقدم

 بعض تأخذ والتي المستهلكین، وأذواق والتقالید العادات في تؤثر المنظم یحدثها التي التطورات ، واعتبرالتنمیة
 أسواق فتح - جدیدة إنتاج أسالیب استحداث -  جدیدة سلع استحداث - جدیدة موارد استغالل( :التالیة الصور
 بوار :التالیة األسباب نتیجة الرأسمالیةیحدث  قد انهیار كما اعتقد أن . )الصناعات بعض تنظیم إعادة -  جدیدة
 للمجتمع التنظیمي اإلطار زوال ،بها والباحثین الخبراء وقیام والتجدید االبتكار روتینیة نتیجة المنظم وظیفة

 النشط العداءوأخیرا، . تحمیها كانت التي السیاسیة الطبقة انحالل، والكارتالت االحتكارنتیجة  الرأسمالي
    .والعمال المثقفین جانب من الرأسمالیة ضد المستحكم
 یكرر ساكن توازن حالة في القتصاد الكامل توظیفوال المنافسة سیادة "J. SCHUMPETER"افترض  كما

ال یعتبر النمو ظاهرة خطیة، ولكنه یتبع تطور حیث  ،)2(سكانیة زیادة أو استثمار صافي وجود دون دائما نفسه
االبتكارات التقنیة، حیث أنه یتحقق عن طریق سلسلة من التغیرات، تتمثل في الكساد في فترة معینة ثم 

 موجة فتتولد جدیدة استثمارات لتمویل ةالمربح الفرص بإیجاد المنظم یقوم حیث، االزدهار، وذلك بصفة دوریة
 تبدأف .)3(األسواق إلى طریقها السلع وتجد جدیدة مصانع تشغیل فیتم واالبتكار، التجدید نتیجة االستثمارات من

 عكسالویحدث . )4(الرواج ویعم والدخل اإلنتاج في فزیادة المصرفي، االئتمان زیادة تغذیها االزدهار من موجة
تالي یصبح من الصعب توقع بصفة الاالبتكارات في القطاعات المهمة، مما یشكل لها عدم التوازن، وبلما تنتشر 

والذي یؤدي بدوره  ،محددة للتكالیف واإلیرادات، باإلضافة إلى ذلك انخفاض نسبة االبتكارات مما ینتج عنه كساد
إلى تقریب االقتصاد من وضعیة جدیدة من التوازن، یتمیز بدالة جدیدة لإلنتاج وناتج إجمالي مرتفع ذات هیكل 

فإن كل دورة  "J. SCHUMPETER"فإن حسب  ، وباإلضافة إلى ذلك .منخفض لألسعار مختلف، ومستوى
 بابتكارات التحسن إلى األمور لتعود وجیزة فترة إال الكساد یلبثال و  تمثل في إنشاء مجموعة من االبتكارات،

إن التطورات التي قدمها   .وهكذا االقتصادي للنشاط وتوسع فاستثمار أفضل، إنتاجیة أسالیب واستحداث جدیدة
"J. SCHUMPETER"  فیما یخص النمو تبقى صالحة في یومنا الحاضر؛ حیث حسب هذا األخیر فإن النمو

یأتي عن طریق الدافع الذي یقدمه االبتكار، ولیس عدد السكان ورأس المال، وهذا الدافع یأتي كذلك عن طریق 
   )5( .وبفضل هذا التحلیل فتح المجال لنظریات النمو في القرن العشرین ،دوریةالالتطورات 

                                                           
  .47 – 45: ص ص ،2001،السعودیة على أبو عمشة، مكتبة العبیكان،: ، ترجمةنظرة جدیدة للنمو االقتصادي وتأثره باالبتكار التكنولوجيشرر، . فریدیریك م )1(     

    37 -  35: عبلة عبد الحمید بخاري، مرجع سابق، ص ص) 2(
   33: الدین صوایللي ، مرجع سابق، ص صدر)  3(
  38 -  37: الحمید بخاري، مرجع سابق، ص ص عبلة عبد) 4(
    35-33: ص الدین صوایللي ، مرجع سابق، ص صدر) 5(
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  التحلیل االقتصادي الكینزيالنمو االقتصادي في ضوء   :الفرع الثاني

نها بالتوازن تعلق م ظهر التحلیل الكینزي مخالفا للكثیر من اآلراء والتحالیل التي سبقته، خصوصا ما        
احتمال حدوث التوازن االقتصادي عند مستوى أقل من التشغیل ویوضح النموذج الكینزي  .واالستقرار االقتصادي

التي تتخلل النظام الرأسمالي ال تكمن في جانب من خالل الطلب الكلي، كما أن المشكالت التام، والذي یتحدد 
الطلب الفعال، وحیث أن االستثمار دالة في سعر الفائدة، وأن االدخار هو العرض بل هي بسبب عدم كفایة 

خطط باالدخار المخطط، وحیث فإن التوازن في اإلنتاج والدخل یحدث عندما یتوازن االستثمار الم لدخل،دالة ل
لحكومیة، وهي إتحاد االستثمارات اإلنتاجیة الخاصة وا أن أساس تكون الدخل الوطني في المدى القصیر، هو

اجیة، ورفع معدالت النمو في المدى ؤشر الرئیسي في توسیع الطاقة اإلنتالعمل الرئیسي المضاد لألزمات، والم
ذا. الطویل بزیادة اإلنتاج الذي ال مستهدفة فیه ال تتحقق إال  ، فإن أي زیادةكان الدخل عبارة عن الناتج الكلي وإ

الالزمة لتحقیق توسع في الطاقة اإلنتاجیة الالزمة  وزیادة الطاقة اإلنتاجیة یتحقق إال بزیادة االستثمار العیني،
التسلسل المنطقي التالي لعملیة النمو " Keynes"توسع في قیمة وكمیة اإلنتاج الكلي، ولهذا وضع لتحقیق 

  )1( :االقتصادي في الدول المتقدمة
، وعند بیعها یدفع یقوم المصنع بإنتاج كمیة من اإلنتاج تعادل قیمة معینة من الوحدات النقدیة) أ(       

لألفراد مثلما یمثل الربح دخال لمالك رادات یوریع وفائدة، والتي تمثل إالمصنع تكالیف اإلنتاج في شكل أجور 
لتبیع جمیع فإنه  ،لهذا، المصنع، فإنه البد أن تتساوى قیمة اإلنتاج مع قیمة الدخول المتولدة من هذه العملیة

ستویاتها كل ما حصلوا علیه من دخول لتحافظ  األرباح على ماألفراد أن ینفق المصانع كل ما أنتج یجب 
أو أكثر في الفترة التالیة، وحیث أن النقود التي لد لدى المصنع الرغبة في إنتاج نفس الكمیة و العالیة، مما ی

في شكل أجور وریع وفائدة وأرباح، تعود لتتدفق في تیار عكسي مرة تتدفق من رجال األعمال إلى أفراد المجتمع 
    . ، مما یضمن تتابع واستمرار المراحللسلع والخدمات منهمأخرى إلى رجال األعمال عندما یشتري األفراد ا

عادة في (غیر أن ذلك ال یحدث بشكل آلي، فاألفراد قد ال ینفقون كل دخلهم بل یدخرون نسبة منه ) ب(
ولیس ) الواردات(، ولذلك ال یحدث تراجع في تیار اإلنفاق، أو یتم إنفاق جزء منه على السلع األجنبیة )البنوك

 شكلیدفع بعض األفراد جزءا من دخلهم إلى الحكومة في شكل ضرائب، وكالهما یعلى السلع المحلیة، كما 
ثالثة تیارات عكسیة تمثل ) لوارداتا -  الضرائب –االدخار(التسریبات  یمكن أن یقابل) ج(. اإلنفاقتراجعا في 

، االقتراض من البنوك لزیادة رأس مال المنشآت لتمویل االستثمار في سلع رأس المال :اإلنفاق، مثل تیارحقنا ل
السلع  منوالصادرات التي یطلبها األجانب  ،سابقا واإلنفاق الحكومي الممول عن طریق الضرائب المحصلة

سرب والحقن یكون عندها اإلنفاق مساویا لإلنتاج، ومع افتراض وبالتالي فإن تساوي التیارات الثالثة للت .الوطنیة
الصناعات المختلفة لدرجة أن یكون الطلب مساویا أن التركیب الهیكلي لكل األسعار النسبیة یوزع الطلب على 

رخاء في المجتمع، وفي هذه الحالة ما ینتج یباع ومن ثم یسود الللعرض في كل صناعة مما یعني أن كل 
المنظمین ورجال بالطلب الكلي هو السبب في حدوث األزمة، مما یدفع  وبتوفر السلع والخدمات فإن تخلف

ال یعاودون نشاطهم إال بتزاید الطلب  لزیادة تشغیل الموارد إلى اإلحجام عن التوسع في النشاط و  األعمال

                                                           
    .41 -  39: مرجع سابق، ص ص، سیدي أحمد كبداني )1(
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قتصاد الوطني بتوازن الطلب الكلي مع العرض الكلي بغض النظر عن حجم وأخیرا، یتم توازن اال) د(. العاطلة
، أي عند مستوى التشغیل الناقص ولیس التام، مما یحقق النمو االقتصادي في مع وجود البطالة الموارد المشغلة

  .في الدول الرأسمالیة مراحله ىحدإ

  " Harrod-Domar "نموذج   -في النمو االقتصادي  النموذج النیوكینزي :لثثاالفرع ال     

لیجري تعدیالت على النموذج الكینزي الذي عانى قصورا في تفسیر  "Harrod-Domar"نموذج جاء         
. الدولالمتقدمة، ویبحث في متطلبات النمو المستقر في هذه  الدولعلى تجربة  نموذجهذا الستند او . ظاهرة النمو
التساؤل  "Roy Harrod"  وقد طرح. لالستثمار دورا رئیسیا في عملیة النموإلى استنتاج مفاده أن وقد توصل 

فما هو معدل نمو الدخل لكي یتساوى االدخار ) المعجل(إذا كان التغیر في الدخل یحفز االستثمار  :التالي
كن وبعبارة أخرى هل یم واالستثمار المخططین لكي یتم تأمین التوازن المتحرك القتصاد ینمو مع الزمن؟

الظروف التي یمكن أن في  "Evesy Domar"ومن جهة أخرى بحث  .لالقتصاد أن ینمو بمعدل مستقر لألبد؟
   .)1(تجعل االقتصاد الذي ینمو أن یحافظ على حالة االستخدام التام

أن مستوى الدخل متناسب مع التشغیل التام، فإن الحفاظ على التوازن من  أوال نموذجهذا الویفترض          
المتصاص الناتج الذي یتزاید بسبب سنة إلى أخرى، یتطلب أن یكون حجم اإلنفاق الذي یولده االستثمار كافیا 

الدخل  االستثمار، فإذا كان المیل الحدي لالدخار معطى، فإنه كلما ازداد تجمیع رأس المال، وكلما ارتفع
الوطني، كان من الضروري تزاید الحجم المطلق لالستثمار الصافي باستمرار، وهذا ما یتطلب بدوره نموا مستمرا 

ویمكن عرض ذلك من خالل تصور وضع ال ینمو فیه الدخل الوطني الحقیقي، بل یظل . في الدخل الحقیقي
 ثمار الصافي هو تكوین لرأس المال، وبما أناالستثمار الصافي عندئذ، وبما أن االست ثابتا، والبحث عن أثر

 یؤدي إذا ظل الدخلرأس المال یزید من القدرة اإلنتاجیة لالقتصاد الوطني، فإن خلق المعدات الرأسمالیة العدیدة 
أن یتم استخدام رأس  - أن یظل رأس المال الجدید بدون استخدام ( یؤدي إلى أحد النتائج التالیةالحقیقي ثابتا 

أن یقل استخدام "أن یستخدم رأس المال الجدید محل العمل  -جدید على حساب رأس المال القدیم المال ال
رأس المال في وهكذا فإن تكوین رأس المال إن لم یرافقه ارتفاع في مستوى الدخول أدى إلى بطالة . )"العمل

   .)2(والعمل، أي أن نمو الدخل ضروري لتالفي فائض سلع رأس المال وبطالة في العمل
النموذج العالقة بین النمو والبطالة في المجتمعات الرأسمالیة، إال أنه اتخذ بشكل مكثف في یوضح هكذا، و   

للحفاظ  على أنهویؤكد النموذج . ومتطلبات رأس المالبین النمو ة كوسیلة مبسطة للنظر في العالقة النامی الدول
من الضروري أن ینمو الدخل الحقیقي واإلنتاج  أخرى، الذي یضمن من سنة إلىعلى مستوى توازن الدخل 

تعیین الظروف  إلىهدف النموذج ی كما .)3(بنفس المعدل الذي بموجبه تتوسع الطاقة اإلنتاجیة لخزین رأس المال
قام و  .أي تعیین معدل النمو في الدخل الذي یتطلبه ذلك ،الالزمة للحفاظ على االستخدام التام في األمد الطویل

، یبدأ بمستوى دخل یتناسب ودخل التشغیل التاماالقتصاد  )أ( :أن على أساس افتراضات وهي "Domar"نموذج 
 .المیل المتوسط لالدخار والمیل الحدي لالدخار متساویان) ب( .لیس هناك قطاع حكومي أو تجارة خارجیةو 

                                                           
  . 74مدحت القریشي، مرجع سابق، ص ) 1(
  . 147  - 148فلیح حسن خلف، مرجع سابق، ص ص ) 2(
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 .تباطؤ في حدوث التعدیالتلیس هناك فترة انتظار أو ) ج(. المیل لالدخار ومعامل رأس المال ثابتانو 
 وأخیرا .)1( )االهتالك(مصطلحات الدخل واالستثمار واالدخار على أنها صافیة أي بعد حسم االندثار تستعملو 
  )2( .أن المستوى العام لألسعار یبقى ثابتا، وكذلك أسعار الفائدة تبقى ثابتة) د(

أن ینمو بشكل في االستثمار حتى یمكن للدخل   إلى توضیح معدل الزیادة "Domar"هدف نموذج كما         
یعادل الزیادة في القدرة اإلنتاجیة، بحیث یظل االستخدام تاما باعتبار أن االستثمار یزید من القدرة اإلنتاجیة 

ذا عرفنا معدل رأس المال الناتج  .)3(ویولد الدخل یكون ثابتا عند  (s)وافترض أن معدل االدخار الوطني   (k)بوإ
  .)S( واالستثمار الكلي الجدید تحدد بمستوى االدخار الوطني 6الوطني تعادل ) الدخل(مستوى الناتج 

  )4(نستطیع أن نكون النموذج البسیط التالي للنمو االقتصادي         
  المعادلة البسیطة التالیة نكتبوبالتالي  ،)Y(من الدخل الوطني  (s)نسبة ) S( االدخار الوطنيیكون  .1

푺 = 풔	풀																																																																																																																					(퐈 − ퟏ)  
 أي أن) K( ر الحاصل في رصید رأس المالبأنه التغی) I(االستثمار الوطني یعرف  .2

푰 = 푲																																																																																																																				(퐈 − ퟐ)  
وفقا لمعامل ) Y(الوطني اإلجمالي ) الناتج(له عالقة مباشرة بالدخل ) K(الرصید الكلي لرأس المال وألن 

  األخیر یكونفهذا ،  (k)الناتج  /رأس المال 
 				푲	 = 풌	풀					(ퟏ − ퟓ) 			 ∶ 				أي 푲

풀
= 	풌					(ퟏ − ퟒ)		أو				 푲

풀
= 	풌										(퐈 − ퟑ)						 

یمكننا كتابة ) I(یجب أن یتساوى مع االستثمار الوطني اإلجمالي ) S(ألن االدخار الوطني اإلجمالي أخیرا  .3
   هذه المتساویة على النحو التالي

푰 = 푺																																																																																																																						(퐈 − ퟔ)   
2)ولكن من خالل المعادلتین       − I) 5)و − I) یمكن أن نعرف أن  
 푲	 = 푰 = 풌	풀																																																																																																	(퐈 − ퟕ)  
1)خالل المعادلتین  ومن       − I) 7)و − I) 6)المعادلة  یمكن كتابة − I)  كما یلي    

푺 = 풔	풀 = 푲	 = 풌	풀 = 푰																																																																													(퐈 − ퟖ)  
  أو ببساطة تكون كالتالي       

풔	풀 = 풌	풀																																																																																																									(ퟏ − ퟗ)  
9(جانبي المعادلة وبقسمة  − I ( علىY  ثم علىk فإننا نحصل على المعادلة التالیة  

풀/풀 = 	풔/풌																																																																																																							(퐈 − ퟏퟎ)  
مقسوما على معامل رأس المال  (s) االدخارمعدل  یساوي) Y/Y(فإن معدل النمو في الناتج وعلیه          

ذا رمزنا  .(k)الناتج  / 10(المعادلة  ، فإننا نستطیع أن نكتب)g( ب) Y/Y(معدل النمو في الناتج وإ − I ( 
  :ليكما ی

품 = 	풔/풌																																																																																																															(퐈 − ퟏퟏ)  

                                                           
  .   148فلیح حسن خلف، مرجع سابق، ص ) 1(
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11(المعادلة تمثل        − I ( ترجمة بسیطة لمعادلة"Harrod-Domar"  ،المشهورة في النمو االقتصادي
ومعامل  (s) معدل االدخاریكون محددا باالرتباط بین ) g(معدل النمو في الناتج الوطني فهي تقرر ببساطة أن 

معدل نمو الدخل الوطني وبشكل أكثر تحدیدا فإنها تقول أنه في غیاب الحكومة فإن ، (k)الناتج  /رأس المال 
كلما زادت قدرة االقتصاد على االدخار واالستثمار ( (s) معدل االدخارمع ) طردیة(بعالقة موجبة  سوف یرتبط
مع معامل رأس ) عكسیة(ویرتبط كذلك بعالقة سالبة  )نمو هذا األخیرالدخل الوطني زاد بالتالي كنسبة من 

فإن بناء على ذلك، و . )1( )الدخل الوطني سوف یؤدي إلى انخفاض معدل نمو kفاالرتفاع في (الناتج  /المال 
رأس  دخارات في الدخل الوطني، أو بتخفیض معاملمیمكن أن یزداد إما من خالل رفع نسبة المعدل النمو 

11(كما أن المنطق االقتصادي في المعادلة  .)2( )أي زیادة الكفاءة اإلنتاجیة لرأس المال(الناتج  /المال  − I( 
بسیط جدا والذي یقر بأنه لكي یحدث النمو ینبغي على االقتصادات أن تدخر وتستثمر نسبة معینة من ناتجها 
الوطني اإلجمالي فزیادة ما یمكنهم ادخاره واستثماره یسرع النمو، حیث أن المعدل الحقیقي الذي یمكن أن یحدث 

أي  الكمیة المضافة إلى الناتج التي یمكن أن تأتي من  –به النمو عند أي مستوى من االدخار واالستثمار 
   .)k/1( )3(الناتج  /یمكن أن تقاس بمقلوب معامل رأس المال  –وحدة استثماریة مضافة 

11(المعادلة یمكن أن نستنتج من و         − I(  أو المیل الحدي لالدخار – معدل االدخارأن- (s)  یساوي

. )4(، إذا كان على النمو أن یكون مستقرا)g(ي معدل النمو في الناتج مضروبا ف (k)الناتج  /معامل رأس المال 
  .)5(وهو الشرط الذي یكفل المحافظة على حالة االستخدام التام

3)ومن خالل المعادلتین       − I) 4)و − I)  10)والمعادلة − I) 6( :نستطیع أن نكتب(  
풀/풀 = (푲/풌)/(푲/	풌) = 푲/푲																																																															(퐈 − ퟏퟐ)  

12)نستطیع أن نكتب المعادلة بالتالي      − I) على النحو التالي:  
품 = 풀/풀 = 푲/푲 = 		풔/풌																																																																												(퐈 − ퟏퟑ)  

13)وهكذا یتضح من المعادلة         − یساوي معدل النمو في ) g(معدل النمو في الناتج الوطني أن  (1
بین اإلنتاج ورأس المال، فإذا  1إلى1 تناسبیة أو بعبارة أخرى، هناك عالقة). K/K(رصید رأس المال الكلي 

یتبین من  ومنه  .%10 ب مقدر ، فإنك تتحصل على معدل نمو في اإلنتاج%10 بدت استثماراتك الرأسمالیة از 
ذا، لم یكن كافیا فان البطالة سوف تظهر إذاأن االستثمار  "Domar"تحلیل  حدث االستثمار الكافي في السنة  وإ

، وبحیث تستعمل القدرة السنة الثانیة لكي یتزاید الطلب األولى فسیكون من الضروري وضع استثمار أكبر في
ال، و المال رأسالتي جرى توسیعها لتفادي وجود فائض في تراكم  اإلنتاجیة هبوط  إلىفان الفائض سیؤدي  إ

                                                           
  .127ص ، میشیل تودارو، مرجع سابق )1(
  . 76ص ، مرجع سابق، مدحت القریشي ) 2(
  .128ص ، مرجع سابقمیشیل تودارو،  )3(
  . 76ص ، مرجع سابق، مدحت القریشي ) 4(
  .   150ص ، مرجع سابق، فلیح حسن خلف )5(

)6( Introduction to Economic development ,  Basic Growth Models: Harrod-Domar (HD) Model, P:07   
www.pauldeng.comteachingdevelopmentlectnotes_4_econ175a.pdf (22 / 01 / 2012) 
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یمكن أن  ،بالحسبان وتجدر اإلشارة أنه إذا أخذنا إهتالك رأس المال .)1( اديكساد اقتص إلىاالستثمار ومن ثم 
  )2( :النحو التاليفي هذه الحالة على ) g(معدل النمو في الناتج الوطني  نحصل على عبارة 

  التغیر الصافي في مدخلة الرأسمالفبالتعریف لدینا )K ( یساوي االستثمار)I ( منقوصا منه إهتالك رأس
   :، وبذلك فإننا نحصل على)معدل إهتالك رأس المال :d (، حیث  )d K(المال 

푲 = 푰 − 풅	푲																																																																																																							(퐈 − ퟏퟒ)  
6(إلى استثمارات، وذلك من خالل المعادلة جمیع المدخرات  بافتراض تحولو        − I ( حیث )S = I( وبما ،

1(وذلك ما تدل علیه المعادلة ) Y( من الدخل (s)یكون نسبة ) S(أن االدخار  − I ( حیث )S	 = 	sY( ،
	Y	/	K) (3(باإلضافة إلى أننا نستنتج من المعادلة  = 	k ( أن)K	 = 	k	Y( فإننا نستطیع كتابة المعادلة ، وهكذا

)14 − I ( ليكما ی:   
 푲 = 풔	풀 − 풅	푲 = 풔	풀 − 풅	풌	풀 = 풔	– 풅	풌	 풀																																									(퐈 − ퟏퟓ) 

13(فإننا نستطیع كتابة المعادلة  في هذه الحالة،) g(معدل النمو یجاد إلو     − I (باستخدام المعادلة    
)15 − I ( كما یلي:  

품 = 풀
풀
= 푲

푲
=	 (풔	 풅	풌	)풀

풌풀
= 풔

풌
− 풅																																																																			(퐈 − ퟏퟔ)  

16)وتشیر المعادلة       − I)  معدل النمو في الناتج الوطني أن)g ( معدل االدخاریساوي (s)  مقسوما على
فإنه للحفاظ على  ، وبالتالي)d(معدل إهتالك رأس المال  ومنقوصا من الكسر (k)الناتج  /معامل رأس المال 

   . نمو مستقر یتعین استبدال المهلك من رأس المال
في بحثه للشروط الالزمة لتوفر معدل مستمر في النمو ویبین " Domar "فانه یشبه " Harrod "أما         

ي السبل المختلفة التي یرجح أن یسیر االقتصاد فیها ولكنه یقیم تحلیله على أسس تجاوب اإلنفاق االستثمار 
الجاري مع التغیر الذي یطرأ على اإلنتاج أو على مستوى الدخل الحقیقي، وهو یسعى لیحدد ما إذا كان معدل 

كما أن المعجل هو األداة التحلیلیة األساسیة الذي  .نمو الدخل في الماضي القریب مرتفعا بالقدر الجاري للدخل
إلى نسبة ) K(تطرأ على الموجودات الرأسمالیة  ، ویعرف المعجل بأنه نسبة التغیر التي"Harrod"یستعملها 

عندما ) Y /K(وبما أن التغیر في الموجودات الرأسمالیة هو االستثمار الصافي، فإن ) Y(التغیر في الناتج 
تعرف بأنها المعجل تمثل معامال سلوكیا، وبما أنها تعبر في صورة معامل تجاوب االستثمار لدى رجال األعمال 

في مستوى اإلنتاج ویذهب أسلوب المعجل إلى اعتبار االستثمار الجاري أو جزء في مستوى اإلنتاج مع التغیر 
والتي یمثل كل  األساسیة،سلسلة من المعدالت  "Harrod "كما یفترض  .)3(لمعدل التغیر في الناتجمنه دالة 

وعن طریق المقارنة بین هذه المعدالت یمكن تحدید الشروط التي  ،واحد منها معدال للنمو معرفا ومحددا بدقة
  ) 4( :وهذه المعدالت هي یمكن معها تحقیق معدل ثابت ومستقر من التقدم في االقتصاد

                                                           
  .   148فلیح حسن خلف، مرجع سابق، ص ) 1(

)2( Introduction to Economic development ,  Basic Growth Models: Harrod-Domar (HD) Model, OP cit, P:08 
  .   150 -151فلیح حسن خلف، مرجع سابق، ص ص) 3(
  . 36 - 38صمرجع سابق، ص صوالیلي صدر الدین،  )4(
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یتمثل هذا األخیر في النمو الفعلي في كل من الناتج أو الدخل الوطني، والذي یتحدد  :معدل النمو الفعلي .1
أي هو ذلك . )الناتج/رأس المال(عن طریق كل من نسبة االدخار ومعامل متوسط رأس المال أي نسبة 

ퟏퟏ)المعدل المشار إلیه آنفا في المعادلة  − 푰)والذي نذكر بعبارته التالیة ،: 품 = 	풔/풌.  
الذي یسمح لالقتصاد أن یتبع مسار نحو التوازن، وتقوم  المعدلیعبر عن و : رغوبالنمو الممعدل  .2

المؤسسات في هذا المسار بتخصیص مبلغ معین من االستثمارات بصفة مستمرة والذي یتناسب مع نسبة 
ة نسب sمبدأ المعجل، نستعین بنظریة المضاعف و  ،المعدلومن أجل تحدید هذا  ،الدخل التي ادخرته

المعامل الحدي لرأس المال الالزم للمقاول  kاالدخار في حالة التشغیل الكامل والتي تدخل في المضاعف، و
   :حصل علىلتوازن بین االستثمار واالدخار نمع األخذ بعین االعتبار او  .والذي یدخل في المعجل

 풔	풀ퟎ	 = 풌	(풀ퟏ	 −	풀ퟎ	)풀																																																																												(푰 − ퟏퟕ) 
	(풀ퟏ	풌حیث         −	풀ퟎ	)و، یمثل االستثمار المرغوب فیه والذي یعتبر نسبة ثابتة ، 풔풀ퟎ،  یمثل

  .االدخار المحقق
ퟏퟕ) السابقة معادلةومن ال − 푰) ىنحصل عل:  

품풘	 =
풀ퟏ	–	풀ퟎ	
풀ퟎ	

= 풔
풌
																																																																																				(ퟏ − ퟏퟖ)   

ퟏퟖ)المعادلة  یتبین من    − 푰)  معدل النمو المرغوب فیه والمستخدم لكامل مخزون رأس المال، أن
 sحیث المعامل  ،دف أو المرغوب فیهوالذي یحقق توفیر االستثمارات الالزمة لضمان معدل النمو المسته

  .یمثل سلوك المقاولین في البحث عن أعظم ربح kیمثل السلوك االستهالكي، و
ومعدل نمو اإلنتاجیة  nهذا المعدل في الجمع بین معدل نمو القوة العاملة ویتمثل  :معدل النمو الطبیعي .3

وهو عبارة عن أقصى معدل للنمو تسمح به كل من التطورات الفنیة، حجم  ،gn ب، ویرمز له aالعاملة 
 . السكان، التراكم الرأسمالي، ودرجة التفضیل بین العمل ووقت الفراغ

یتكلم  "Harrod" واألدق أن نصف معدل النمو هذا بأنه المعدل الممكن أو أقصى معدل ممكن للنمو، ألن     
كل  لتوظیف قوة عاملة متزایدة توظیفا كامال، ویتوقف معدل النمو هذا على الالزمفي الحقیقة عن معدل النمو 

متوسط المعدل ) ب(، وزیادة العملالذي یبین : متوسط المعدل السنوي للزیادة في القوة العاملة) أ: (من
لسكان والقوى العاملة یعكس الثاني التحسینات التقنیة، مثاله إذا تزاید االذي : السنوي للزیادة في إنتاجیة العمل

سنویا یكون معدل النمو الالزم  %3بینما تزاید ناتج كل عامل یبلغ في المتوسط  %2بمعدل سنوي متوسط یبلغ 
، gnیتطلب استمرار التشغیل الكامل، أن ینمو اإلنتاج بمعدل طبیعي كما  .)1( %5للحفاظ على االستخدام التام 

품풘)لالقتصاد أن یساوي كل من معدل النمو المضمون  gمما یتطلب على معدل النمو  	= 	풔	/	풌)  ومعدل
هي  품풏 و 품풘خارجیة ومستقلة، فإن المساواة بین  n ،a ،cمادام أن المعامالت الثالث  ،النمو الطبیعي

   :ونواجه في هذا الصدد حالتین .مفاجئة، هذا ما یؤدي إلى استحالة الحصول على تشغیل كامل بصفة مستمرة
  في حالة ما إذا كان معدل النمو الطبیعي أقل من معدل النمو المضمون، یظهر انكماش متتالي، وعلیه

	품سیكون معدل النمو المضمون أكبر من معدل النمو الفعلي  < 	품풘 ،ومن أجل تفادي ظهور فائض ،

                                                           
  .   150 -151فلیح حسن خلف، مرجع سابق، ص ص) 1(
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المضمون، وهذا ما ال یمكن أن یقع بسبب حاجز فیجب على االقتصاد أن ینمو بنفس مقدار معدل النمو 
والذي یؤدي إلى اقتراب معدل النمو الفعلي من  ،التشغیل الكامل، المفروض من طرف معدل النمو الطبیعي

حیث التوازن بین  ،품풘قل من أ 품 المعدل الطبیعي، ومنه االتجاه المستمر نحو الكساد بصفة مستمرة مادام
لطبیعي، یمكن احترامه بتخفیض معدل االدخار نظرا للكساد، وبالتالي قیمته تقل النمو المضمون وا يمعدل

   .ویعود التوازن عن طریق النقص في التشغیل الناتج عن العجز في الطلب ،		풔	عن قیمة التشغیل الكامل
  عكس ذلك إذا كان품풘 	< 	품풏   إلى أخذفإن قوى السوق تؤدي  품  قیم أكبر من품풘 ،نقص في  وبالتالي

هذا ما ، بالرغم من اقتراب معدل النمو الفعلي من المعدل النمو الطبیعي، عن طریق التضخم ،رأس المال
       )1( .یؤدي إلى وقوع االقتصاد في حالة البطالة الهیكلیة المتزایدة

  )2( :نذكر من بینها "Harrod-Domar"نموذج قد وجهت عدة انتقادات ل نشیر إلى أنهوفي األخیر، 
غفال أن الدخل نفسه متفاوت، باإلضافة إلى أن االدخار  .1 افتراض أن االدخار نسبة ثابتة من الدخل، وإ

  .یتوقف على عوامل غیر دخلیة، وذلك الختالف دوافع تفضیل االدخار عن السیولة النقدیة
همال تأثیر التقدم التكنولوجي على هذین  والعمل إلى الناتج رأس المال نسبة كل منافتراض أن  .2 ثابتین، وإ

النسبتین من خالل تأثیره على اإلنتاجیة، عالوة على افتراض أن دالة اإلنتاج وحیدة ومتجانسة والذي یعني 
دي إلى زیادة مكوناتها بنفس النسب، وهذا أمر افتراضي ال یمكن ؤ ست نتاجمستهدفة لدالة اإلأن أي زیادة 
 .قعتحقیقه في الوا

إذ أنه لو كان االقتصاد مفتوحا على إغفال وجود القطاع الخارجي بسبب األخذ بفرضیة االقتصاد المغلق،  .3
العالم الخارجي، سیؤدي نقل التكنولوجیا من هذا األخیر إلى تغییر تركیبات عناصر اإلنتاج وكذلك 

على الدخل وحده ولكن على حجم ) استثمارها( ات الدول النامیة ال یتوقف ادخارهااقتصاد كما أن .اإلنتاجیة
االقتصاد  وهذا ما یجعل .معدل النمو االقتصادياالستثمار و  ارتفع معه، ارتفعكلما  والذي ،الصادرات أیضاً 

  .األصح واألكثر واقعیة الفرضیةالمفتوح هو 
عدم استقرار النمو المتوازن بمعنى أن أي انحراف عن " Harrod-Domar"هذا، ویعاب على نموذج       

وقد أخذ هذه النتیجة . مسار معدل النمو المحدد سوف یؤدي إلى انحرافات طویلة األجل عن المسار الصحیح
الناتج لیس  –واللذین افترضا بأن معدل رأس المال  ،"Trevor Swan"و" Robert Solow" كل من 

الناتج على أنه معدل التعدیل الهیكلي للعودة إلى معدل  –معدل رأس المال  یعتبر كما اقترحا نموذجا. خارجیا
وذلك بعد أبحاثهما التي نشرت سنة  "Solow–Swan"النمو الطبیعي وأصبح هذا النموذج یعرف بنموذج 

1956.   
  
  
  

                                                           
  .   37، مرجع سابق، صصوالیلي صدر الدین) 1(
، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، قسم العلوم االقتصادیة،  االستثمار األجنبي في الجزائر، تقییم مناخ یحي سعیدي) 2(

  23: ، ص2006/2007جامعة قسنطینة، الجزائر، 
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  النظرية النيوكالسيكية في النمو االقتصادي: المبحث الثاني
  -النمو الخارجي المنشأ   –

في الخمسینات : ، إذ یقول"Harrod-Domar"جهت او تقدیم حل للمشكلة التي  "Solow"كان هدف         
، وقد شعرت بعدم "Harrod-Domar"سعیت إلى تتبع الخط الذي تم تحدیده في شأن مسألة النمو بواسطة 

متى : أنهما یجیبان بشكل مباشر "Harrod-Domar"االرتیاح في هذا شأن هذا الخط فقد بدا على كل من 
یكون االقتصاد الوطني قادرا على تحقیق النمو المتواصل عند معدل ثابت؟ حیث وصال بطرق مختلفة إلى 

معدل نمو القوة  ×معدل رأس المال الناتج = معدل النمو االدخار الوطني: إجابة تقلیدیة بسیطة مؤداها أن
إلى تحدید األثر الذي یتركه التطور التقني في معدل النمو  "Solow–Swan" نموذج هدف كما .)1("العاملة

االقتصادي عبر الزمن، ویحاول هذا النموذج قیاس معدل النمو في التطور التقني، حیث یعرف التطور التقني 
 التغیر في حجم اإلنتاج الكلي مطروحا منه مجموع مساهمة كل من العمل، ورأس المال، مرجحة" على أنه

الحسابي، وعلیه " المتبقي"بتعبیر  نموذجالویقیس الفرق الناتج عن عملیة الطرح هذه ما یشیر إلیه ". بأوزان معینة
فإن المقدار المتبقي هذا یقیس التغیر في حجم اإلنتاج الكلي، الذي ال یمكن تفسیره على أساس التغیر في 

أن  )أ( :وهي فرضیات عدة أساس علىني النموذج كما ب .)2(المقدار المستخدم من العمل، أو من رأس المال
التغیر التكنولوجي  )ب( .اإلنتاج یتم في ظل المنافسة التامةكما أن  .الدول تنتج وتستهلك سلعة متجانسة وحیدة

نیوكالسیكیة بداللة رأس  إنتاجلعنصر التكنولوجي یمكن تمثیله بدالة ، كما أن عنصر خارجي یتغیر بمعدل ثابت
فإن  nمستوى التشغیل في االقتصاد ثابت، وهذا یعني أنه إذا زاد عدد السكان بنسبة  )ج( .المال المادي والعمل

یمثالن جزءا ثابتا من  )I(واالستثمار الصافي ) S(االدخار الصافي  )د( .عرض العمل سیزداد بنفس النسبة
 .)3(متغیر سلوكي یستخدم في السیاسة االقتصادیة بوصفه متغیر خارجي ، أي أن االدخار )Y(اإلنتاج الصافي 

 اإلنتاج النیوكالسیكیة دالة شكل على "Solow–Swan"في نموذج  االقتصادي النمو تعتمد عملیةو 
		퐹(퐿, 퐾, 푇)4(: ، والتي تلبي الخصائص التالیة(  

، والعمل المال رأس المتنافستین المدخلتین فقط یتضمنالحجم  تعریف هنا ،الحجمبالقیاس إلى عوائد ثبات ال .1
إذا ف عوائد ثابتة بالقیاس إلى الحجم،تعطي لذا فإنها  ،L و K فيمتجانسة من درجة واحدة   Fكما أن الدالة 

  :من الناتجλ  نحصل على كمیةس،  λالقیمة الموجبةنفس في ضربنا رأس المال والعمل 
푭(훌푳, 훌	푲, 푻) = 	훌	푭(푳,푲, 푻)																																																																																																									(퐈 − ퟏퟗ)  

퐾(، فلكل العوائد المتناقصة والموجبة للمدخالت الخاصة .2 > 퐿(و  )0 > عوائد ذات  Fتعرض الدالة   )0

  : إنتاجیة حدیة متناقصة وموجبة فیما یتعلق بكل مدخلة
흏푭
흏푲

> 0		; 	 흏
ퟐ푭

흏푲ퟐ
< 0				; 					흏푭

흏푳
> 0		; 	흏

ퟐ푭
흏푳ퟐ

< ퟎ																																																																																					(퐈 − ퟐퟎ)  

                                                           
  .109 - 108 :، ص صمرجع سابق، طاوش قندوسي )1(
  .371:، ص 2007األهلیة للنشر والتوزیع، األردن، ، )المقوالت النظریة ومناهج السیاسة االقتصادیة(البطالة والتضخم ، أسامة بشیر الدباغ ) 2(
أطروحة دكتوراه علوم غبر منشورة، كلیة مقاربة نظریة ودراسة تقییمیة لحالة الجزائر، : االستثمار التعلیمي في رأس المال البشريمحمد دھان،  ) 3(

  .211  - 210: ، ص ص2010 – 2009العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، قسم العلوم االقتصادیة، جامعة قسنطینة، الجزائر، 
(4) Robert J. Barro  - Xavier Sala-i-Martin, Economic Growth, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, 
England , 2nd edition, 2004, p p: 26 - 27 
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فإن كل مستویات التكنولوجیا والعمل، وهكذا، یفترض النموذج النیوكالسیكي أنه عند أرصدة ثابتة من       
وحدة إضافیة من رأس المال تقدم إضافات إیجابیة لإلنتاج، ولكن هذه اإلضافات تنخفض عند ارتفاع عدد 

  .ویفترض نفس الخاصیة بالنسبة للعمل. اآلالت
أو (المال  هو أن الناتج الحدي لرأس ،كالسیكیةنیو إلنتاج الادالة الثالثة لالسمة الممیزة : Inadaشروط  .3

ما یقترب رأس ل 0لى ، كما یؤول إ0لى إ) أو العمل( رأس الماللما یؤول ما ال نهایة  من یقترب) العمل
 :ما ال نهایة لىإیذهب ) أو العمل(المال 

퐥퐢퐦푲→ퟎ
흏푭
흏푲

	=	퐥퐢퐦푳→ퟎ
흏푭
흏푳

	= 	∞	; 			퐥퐢퐦푲→
흏푭
흏푲

	=	퐥퐢퐦푳→
흏푭
흏푳

	= 	ퟎ																						(퐈 − ퟐퟏ)  
إلنتاج ادالة  لتعریف األساسیة االستخدامات افتراض یضیف االقتصادیین بعض ،األساسیة االستخدامات .4

 الناتج من كمیة إلنتاج منها موجب مقدار إلى حاجة هناك كان إذا أساسیة فتكون المدخلة. كالسیكیةنیو ال
19) ینتالمعادل والموضحة في كالسیكیةنیو إلنتاج الادالة ل الكالسیكیة فالخصائص الثالثة. الموجب − I)     

20) و − I) والتي هي لإلنتاج، ضروریة المدخالت كل أن تعني 퐹(0, 퐿) = 퐹(퐾, 0) =  كما ،.0
 .نهایة ال ما إلى المدخلةؤول عندما ت نهایة ال ما إلى ؤولی الناتج أن أیضا تعني

  :في النمو االقتصادي على النحو التالي Solow–Swanنموذج  هذا، وسیتم التطرق إلى 

  :  - بدون تقدم تكنولوجي  -  في النمو االقتصادي "Solow–Swan" نموذج  :ولالمطلب األ       

      :على النحو التالي ویتم التطرق إلى هذا الشأن         

   البیاني للنموذجالتمثیل التحلیل الریاضي و   :الفرع األول      

  :نقاط وهيالبد من توضیح  البدایةوفي     
   ولتبسیط التحلیل یتم االفتراض أن االقتصاد مغلق وأن اإلنفاق الحكومي یبقى لدالة االستثماربالنسبة ،

یساوي  اإلنتاج على اإلجمالي الطلبوباستخدام المصطلحات لكل عامل واحد هذا یعني . مستقرا عند الصفر
  :االستهالك زائد االستثمار للعامل الواحد

풚 = 풄 + 풊																																																																																																													(퐈 − ퟐퟐ)  
  :هو ادخار العامل الواحد تاليوبالخالل كل سنة،  sفتراض أن المستهلكین یدخرون نسبة ثابتة من دخلهم با   

풚 − 풄 = 풔	풚																																																																																																												(퐈 − ퟐퟑ) 
22)ومن المعادلة رقم       − I) لدینا 풚 − 풄 = 풊  أي أن:  

풊 = 풔	풚																																																																																																																					(퐈 − ퟐퟒ)  
   .وهي معادلة مألوفة تفید بأن االدخار یساوي االستثمار في االقتصاد المغلق 

  للعامل الواحد -أي التغیر في مخزون رأس المال  –بالنسبة لتراكم رأس المال풌̇ = 풌ퟏ − 풌ퟎ		 ، یساوي  فهو
  : ، وبالتالي)휹풌(مطروحا منه الخسارة في رأس المال القدیم، أو االهتالك ) 풊(رأس المال المستثمر الجدید 

풌̇ = 풊 − 휹풌																																																																																																												(퐈 − ퟐퟓ) 
)1( .وهكذا فإن تراكم رأس المال للعامل الواحد یساوي النسبة المستثمرة من الدخل مطروحا منها االهتالك  

                                                           
(1) S. Mishkin, MACROECONOMICS (POLICY AND PRACTICE), Pearson Education, Inc., publishing as Addi-
son-Wesley,  Boston , United States of America ,2012, p: 152. 
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 من أن ذلك عند القول أن الدولة غنیة أو فقیرة، هناك من یمیل إلى االعتقاد فإنه ، تغیرات نصیب الفردبالنسبة ل
أغنى من هولندا، على  عتقد أن الهند هيیال  هوبعبارة أخرى، فإن. لشخص الواحدحیث الناتج أو االستهالك ل

ألنه یقسم مرة واحدة على عدد المواطنین،  نظرا الرغم من الهند تنتج أكثر بكثیر من الناتج المحلي اإلجمالي
اللتقاط هذه . أصغر كثیرا في الهند مما كان علیه في هولندادخل من الویحصل كل شخص على مقدار متوسط 

الخاصیة، یمكن بناء نموذج من حیث نصیب الفرد ودراسة السلوك الدینامیكي لكمیات نصیب الفرد من الناتج 
، فإنه λ  ثبات عوائد الحجم ینطبق على جمیع قیم تعریفوبما أن . ك، ورأس المالالمحلي اإلجمالي، االستهال

1	على  ینطبق أیضا 퐿⁄ 	= λ .1( :هنا، یمكن كتابة دالة اإلنتاج بالشكل التالي ومن(  
풀	 = 	푭(푲, 푳, 푻	) = 	푳	 · 	푭 푲

푳
, ퟏ, 푻	 = 	푳	 · 	풇	(풌)																																																	(퐈 − ퟐퟔ)  

풌)من رأس المال ة العامل حصعلى اعتبار أن وهكذا، فإنه          = 푲/푳)  اإلنتاج العیني من  تهحصو
(풚 = 풀/푳)	 ،وعلى اعتبار أن풇(풌) = 푭(풌, ퟏ, 푻)	 اإلنتاج، وبأخذ دالة Cobb-Douglas الشكل التالي           :

		풀 = 	푲휶	푳ퟏ 휶  حیث		0	 < α	 <  بالشكل المكثف وذلك  أعاله إلیها كتابة دالة اإلنتاج المشاریمكن إعادة 1	
   :بحیث تصبح كالتالي من رأس المال عامللحصة ا أساس على

풚 = 풇(풌) = 	풌휶																																																																																																						(퐈 − ퟐퟕ)  
هي زیادة في معدل االدخار الفردي ) 풌(زیادة في معدل االدخار سترفع قیمة رأس المال الفردي أي إن          

)풔	풚(  كما أن أي اهتالك سیتسبب في انخفاض قیمة ،)풌 ( هو ارتفاع نسبة اهتالك رأس المال الفردي)휹풌 .(
یكون  .)풏풌(بمعدل سنوي ) 풌( باإلضافة إلى ذلك، وفقا لكون الزیادة في معدل النمو السكاني ستخفض قیمة

  :بذلك مقدار معدل الزیادة الصافیة في رأس المال الفردي محصلة ثالثة قوى، والذي یعطى بالمعادلة التالیة
풌̇ = 	풔풇(풌) −	(휹 + 풏)풌																																																																																	(퐈 − ퟐퟖ)  

28)المعادلة  تمثل       − I)  وتعني أن تغیر )عامل(معادلة تراكم رأس المال بداللة رأس المال لكل فرد ،
النسبة المستهلكة ، )풀	풔(النسبة المستثمرة من الدخل  :رأس المال لكل فرد یتحدد بثالثة متغیرات هي

   )풏(. )2(معدل النمو السكاني ، و )휹푲(رأس المال من ) المتناقصة(
27)هما  "Swan–Solow"المعادلتین األساسیتین لنموذج  نأ كما      − I) 28)و − I)  تسمحان واللتین

ولتفسیر ذلك  .من فترة زمنیة إلى أخرى) عامل(لنا بتفسیر وتحلیل نمو وتطور الناتج الداخلي الخام لكل فرد 
منحنیات بیانیة، ، والذي یتكون من ثالثة - )I-3(الشكل رقم أنظر  - "Solow–Swan"بمخطط  نستعین

풚(منحنى دالة اإلنتاج المكثفة  :وهي = 풇(풌)( منحنى دالة االستثمار لكل فرد ؛(풔풚) ، وهو منحني له نفس
منحنى الكمیة الالزمة من ؛ )풔(شكل دالة اإلنتاج المكثفة، لكنه مسحوب نحو األسفل بفعل معدل االدخار 

휹)( االستثمار لیبقى الرأسمال ثابتا لكل فرد + 풏)풌.( )3(   
  
  
  

                                                           
(1)  Robert J. Barro  - Xavier Sala-i-Martin, op.cit, p: 28. 

)2(  Philippe Aghion - Peter Howitt; ENDOGENOUS GROWTH THEORY ;The MIT Press; Cambridge, Massachu-
setts, England ,1997, P: 13 

  .214  - 213: ، ص صمرجع سابقمحمد دهان،  )3( 
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 "Solow–Swan"التمثیل البیاني لمخطط ): I-3(الشكل رقم 

  
Source : Frederic S. Mishkin, MACROECONOMICS (POLICY AND PRACTICE), Pearson Educa-
tion, Inc., publishing as Addison-Wesley,  Boston , United States of America ,2012, p: 153. 

  ).النمو السكاني بعین االعتبار مع أخذ معدل ( 

، والتي تعرف »الحالة المستقرة« :هيو نقطة أساسیة إلى  اإلشارةبد من  قبل تفسیر المخطط أعاله ال         
تعرف الحالة نموذج الوفي  .)أو ربما صفري(على أنها الوضعیة الذي تنمو فیها الكمیات المختلفة بمعدل ثابت 

푘̇(المال الفردي ثابتا أي أن التي یكون عندها رأس  المستقرة =   مع الخط 푠푓(푘)، وهي نقطة تقاطع المنحنى )0
(휹 + 풏)풌 ب ، ویتم الرمز)풌		 ( لمخزون رأس المال الفردي) ویجب التركیز هنا بشأن قیمة풌  عند التقاطع على

همال الواحد عند  풌أنها أكبر من الصفر وإ = ퟎ(وجبریا تفي ،풌		 بالشرط :  
풔풇(풌		) = 	 (휹 + 풏)풌																																																																																		(퐈 − ퟐퟗ)  

∗풚القیمتین عند  ثابتین 	푦	و	푐في الحالة المستقرة فإن كل من 풌 ثبات عند = 풇(풌		)  و풄∗ = (ퟏ − 풔)풇(풌		) 
، ویعني ثبات الحالةهذه ال تنمو في  	،푘	푦	و	푐النموذج فإن كمیات نصیب الفرد هذا وهكذا في . على التوالي

   )풏. )1	ینمو في الحالة المستقرة بسبب معدل نمو السكان  	،퐾	푌	و	퐶هذه المقادیر أن مستوى المتغیرات

ینطلق اقتصاد دولة ما من مخزون رأس مال  لو :یمكن تفسیر المخطط أعاله على النحو التاليهكذا و       
، كما هو موضح على محور الفواصل، فعند هذه )풌( )االستقراري(من المستوى التوازني أقل ) 	풌ퟎ(أولي 

풀	풔االستثمار لكل النقطة نالحظ  = 풔풇(풌ퟎ	)،  أكبر من الكمیة الالزمة من االستثمار لیبقى الرأسمال ثابتا لكل
휹)فرد  + 풏)풌،  وأن استهالك كل فرد في هذه النقطة هو الفرق العمودي بین المنحنیین(휹 + 풏)풌ퟎ	 

ویحصل . )풌) (االستقراري(إلى أن یصل إلى المستوى التوازني ) 	풌ퟎ(ومع مرور الزمن یزداد ، )	풔풇(풌ퟎو
 یبینوبعبارة أخرى، ). 풌(أكبر من ) 	풌ퟎ	(دولة من هذه الاقتصاد  قینطل أي لمافي الحالة المعاكسة  العكس
مخزون رأس القاعدي أن نمو الناتج الداخلي الخام لكل فرد في أي اقتصاد مهما كان  "Solow–Swan"نموذج 

مال األولي الذي ینطلق منه یتقارب مع الحالة المستقرة، كما یبین كذالك على أن معدل النمو یتقارب مع ال
  ).풔( معدل االدخارأو تغیر كذلك ) 푛(السكاني  الحالة المستقرة، حتى ولو تغیر معدل النمو

  وهكذا، فإنه للحصول على مستوى عنصر رأس المال لكل فرد یكفي حل المعادلة التفاضلیة)풌̇ = ퟎ( ،
  :نموذج كالتاليال في التوازن والتي تعبر عن

풌̇ = 풔	풌휶 −	(휹 + 풏)풌 = ퟎ      풔	풌휶 =	 (휹 + 풏)풌 
                                                           

)1( Robert J. Barro   - Xavier Sala-i-Martin,; op. cit, p: 33-34  
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                                   					 풔
휹 풏

=	풌ퟏ 휶 
                                       풌∗ = ( 풔

휹 풏
)

ퟏ
ퟏ 																																		(퐈 − ퟑퟎ)	  

 یلي كما یعطى هذه التوازنیة للحالة الفردي اإلنتاج فإن وبالتالي:  
      풚∗ = 풇(풌∗) = 풌휶     풚∗ =	 ( 풔

휹 풏
)


ퟏ 																																																						(퐈 − ퟑퟏ)  

ویستخدم االقتصادیون المعادلة األخیرة في تفسیر سبب فقر أو غنى الدول، وفي الغالب الدول الغنیة هي     
   )1( .معدل سكان مرتفع الدول التي یكون لدیها مستوى استثمار أكبر من غیرها، والدول الفقیرة التي لدیها

  التوازن الدینامیكي للنموذج :الفرع الثاني       

      :"Solow–Swan"دینامیكیة نموذج  )I-4(الشكل رقم یظهر       
  "Solow–Swan"دینامیكیة االنتقال في نموذج ) : I-4(الشكل رقم 

 
Source : Robert J. Barro  - Xavier Sala-i-Martin, Economic Growth, The MIT Press, Cambridge, Massachu-
setts, London, England , 2004 , 2nd edition, pp: 26 - 27 

풔풇(풌)بالمسافة العمودیة بین منحنى االدخار  풌حیث یعطى معدل نمو رأس المال الفردي     풌⁄ وخط  	
풏االهتالك الفعلي  + 휹	،  وهكذا فإنه إذا كان	풌 < 풌∗	  فإن معدل نمو الرأسمال الفردي풌  موجب، وسترتفع풌 

풌 بینما إذا كان .∗풌باتجاه الرأسمال الفردي للحالة المستقرة  > 풌∗	  فإن معدل نمو الرأسمال الفردي풌  ،سالب
ثابتة،  풌وهكذا، فإن الحالة المستقرة للرأسمال الفردي  . ∗풌باتجاه الرأسمال الفردي للحالة المستقرة 풌وستنخفض 

وممكن مالحظة أن االنتقال في المدى الطویل یتم حسب رأس مال فردي مبدئي منخفض، وانخفاض معدل 
 )풌. )2واألسهم الموجودة على المحور األفقي تدل على اتجاه  . باتجاه الصفر 풌	نمو

 من الفرد ماذا یحدث لنصیب: ، وهمامهمینیطرح تساؤلین  "Solow–Swan"فإن نموذج  ،اإلطاروفي هذا 
وذلك إذا ما قرر األفراد زیادة النسبة ( رأس المال والناتج حینما تحدث زیادة مفاجئة في معدل االدخار؟ 

من رأس المال والناتج حینما تحدث زیادة  الفرد ماذا یحدث لنصیبو ).المقتطعة من دخولهم بغرض االدخار
  )3( :التالیتینواإلجابة عن هذین السؤالین تتم من خالل الفقرتین . مفاجئة في معدل النمو السكاني؟

                                                           
  .216 – 215:  ، ص ص سابق مرجعمحمد دهان،  ) 1(

)2( Robert J. Barro   - Xavier Sala-i-Martin,; op. cit, p: 38. 
(3) S. Mishkin, op.cit , pp: 157   158- . 
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 أقر نموذج  :زیادة معدل االدخار بالنسبة ألثر"Solow–Swan"  بوجود أثر لزیادة معدل االدخار على تراكم
رأس المال ومستوى اإلنتاج، حیث ینتج عن زیادة معدل االدخار ارتفاع في مستوى الحالة المستقرة لنصیب 

  : یوضح ذلك) I-5(والشكل رقم . والناتج من رأس المال الفرد
  أثر زیادة معدل االدخار ): I-5(الشكل رقم 

 
Source : Frederic S. Mishkin ,op.cit, p: 157. 

لى ارتفاع نصیب       الرأسمال  من الفرد تؤدي زیادة معدل االدخار إلى ارتفاع دالة االستثمار كخطوة أولى، وإ
أن الزیادة في معدل  )I-5(ویظهر من الشكل رقم . كخطوة ثانیة ∗푘الحالة المستقرة إلى  ∗푘من الحالة المستقرة 

푠تنقل دالة االستثمار إلى أعلى وذلك من  푠إلى  푠	االدخار من  푓(푘 푠إلى ( 푓(푘 عند رأسمال .   	(
 أین ∗푘	حتى یصل  ∗푘رأس المال من  من الفرد نصیب، االستثمار أكبر من االهتالك وهكذا یرتفع  ∗푘مبدئي 

وبالرغم من أن تحلیل النموذج  .الحالة المستقرة یكون االستثمار مساویا لالهتالك وبالتالي یصل االقتصاد إلى
إلى الحالة المستقرة، لكنه لم یشر إلى أن هذا الرأسمال والناتج أثناء االنتقال  من الفرد نصیبیشیر إلى ارتفاع 

الرأسمال  من الفرد نصیب حالما یصل االقتصاد إلى الحالة المستقرة یعود معدل نمو. النمو یرتفع بشكل مستمر
الرأسمال والناتج، لكنه لم یؤثر نمو  من الفرد نصیبوالناتج إلى الصفر، فالتغیر في معدل االدخار أثر على 

 إلى عودت الخاصیة هذه، نمو مفعولولیس  تأثیر مفعولبعبارة أخرى، للنموذج . ت في األمد البعیدهذه المتغیرا
بعد تغیر معدل االدخار،  :إنتاجیة أقل یصبح المال، رأس ارتفاع مع. المال لرأس المتناقصةة الحدی یةجاتاإلن

 مالالع نسبة أن افتراض علىو  .ثابتة تزال ال العمل إلى المال رأس نسبة حیث مستقرة حالة في االقتصادیثبت 
 مستوى في ارتفاع ثم ومن لبلد،ل الوطني االدخار معدل ارتفاع توقعیمكن  ،الدول عبر متشابهة السكان إلى

   .الفرد دخل في ارتفاعو  الدخل، إلى نسبة االستثمار
 مال رأس لدیه وكل عاملتعني هذه الزیادة زیادة في عرض قوة العمل،  :زیادة النمو السكاني بالنسبة ألثر 

ارتفاع معدل ویشیر النموذج إلى أن . كل عامل إنتاجیستخدمه في العملیة اإلنتاجیة، وبالتالي ینخفض  أقل
  : هذه النتیجة) I-6(ویظهر الشكل رقم  ،یقلل المستوى المعیشي األشخاص النمو السكاني

  لنمو السكانيأثر زیادة معدل ا): I-6(الشكل رقم 

 
Source : Frederic S. Mishkin ,op.cit, p :161. 
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훿)، یتأرجح خط االهتالك نحو األعلى من 푛إلى  푛 عندما یرتفع معدل النمو السكاني من      + 푛 )푘 
훿)إلى  + 푛 )푘 ، عند푘∗  االهتالك ومخفف رأس المال وهكذا تنخفض نسبة رأس المال االستثمار أقل من

.	إلى العمل لتنتقل في نهایة المطاف إلى   푘∗  

   التكنولوجي التقدم بوجود "Solow–Swan"نموذج  : نيالمطلب الثا              

  :على النحو التالي یتم توضیح هذا الشأن ،وعلى نفس المنوال       
  والتمثیل البیاني للنموذج التحلیل الریاضي :الفرع األول       

 االقتصاد یقود - التكنولوجي التغیر االعتبار بعین األخذ بدون – النموذج أن السابق التحلیلمن  یتضح        
 مستوى عند ثابتا ویظل الفرد دخل متوسط ینمو ال حیث الطویل المدى على المستقر التوازن لحالة تدریجیا
 الفرد دخل متوسط وفي اإلنتاجیة في الكبیر االرتفاع یفسر كیف هو هنا یطرح الذي والسؤال .المستقرة الحالة
푑퐴/퐴		التكنولوجي  التقدم أن اعتبر السابق التحلیل إن .المتقدمة؟ الدول عبر =  سلوك فهم تبسیط بهدف0	

 إدخال المعلوم من أنه إال .الطویل باألجل المتعلق النمو من الجزء ذلك استبعد حیث لالقتصاد، المستقرة الحالة
 .الطویل المدى على المحلي الناتج من الفرد نصیب متوسط نمو زیادة إلى یؤدي النموذج في التكنولوجي التقدم
   )1( .النموذج في التكنولوجي التقدم مفهوم إدخال في تكمن السابق السؤال على اإلجابة فإن ولذلك

العمل أو  ةأو ما یطلق علیه تفعیل مدخل(التكنولوجي والعمل في دالة اإلنتاج تفاعلیا ویتم إدخال التقدم          
  )2( :التالي الشكل اإلنتاج دالة تأخذ وعلیه) زیادة فعالیة العمل

풀 = 풇	(푲, 푨	푳) = 	푲휶(푨	푳)ퟏ 휶																																																																	(퐈 − ퟑퟐ)   
푔وعلى فرض أن         = 푑퐴/퐴	  ، یطلق على)푔 (بواقي اسم "Solow–Swan" ویشیر إلى أن عامل ،

یقیس في الواقع جمیع التغیرات في المخرجات  –في دالة اإلنتاج ) 퐴( بوالمشار له  –) TFP(اإلنتاجیة الكلیة 
 التقدممع وجود نموذج  الویقر  .)3(التي ال نستطیع حسابها من خالل التغیرات في المدخالت اإلنتاجیة) الناتج(

كل سنة، ونتیجة لذلك سینمو كل من الناتج ورأس المال لكل فرد ) 푔(أن دالة اإلنتاج سترتفع بمعدل  التكنولوجي
)푦 (و)푘 ( على التوالي بنفس النسبة)푔( والتي نعود ونذكر بأنها تلك النسبة التي تقیس التغیر في حجم ،

  .العمل ورأس المالمن  اإلنتاج الكلي، الذي ال یمكن تفسیره على أساس التغیر في المقدار المستخدم
 التقدم التكنولوجي والذي تزید فعالیته عن طریق لشمل العمتأن دالة اإلنتاج  واآلن یتم االفتراض 푨كما ، 

 :موضح في المعادلة التالیةهو 
풀 = 푭(푲,푨 ∙ 푳)																																																																																																						(퐈 − ퟑퟑ)  

  .هو مدخلة قوة العمل 퐿	و التكنولوجیا، هو مؤشر 퐴المادي، و المال رأس من المخزون إجمالي 퐾أین یمثل  

                                                           
اإلداریة، ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة االقتصاد والعلوم )2010-1995(تحلیل مصادر النمو في االقتصاد الفلسطیني بدر شحدة سعید حمدان،  (1)

  .35: ، ص 2011/2012قسم االقتصاد، جامعة األزهر، غزة، فلسطین، 
  : ، متوفر على الرابط االلكتروني التالي 09: ، بحث منشور في الموقع االلكتروني للمعهد العربي للتخطیط، صنظریة سولوأحمد الكواز،  (2)

www.arab-api.orgcourse34pdfp34-3.pdf  )10/03/2012 (  
  .35: ، ص مرجع سابقبدر شحدة سعید حمدان،   (3)
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تشمل  حین في اإلنساني، للعمل) الفیزیولوجیة( بالسمات المادیة 퐿وفي اإلطار النیوكالسیكي، تتسم قوة العمل  
  )1( .العمل على اإلنتاج قدرة من تعزز التي دوالیك وهكذا والمعرفة، والقدرات المهارات على التكنولوجیا

  :هي) معادلة تراكم رأس المال( المال رأس مخزون في التغیر كما أن شرط
푲	̇ =	s	.	푭(푲, 푨 ∙ 푳) − 휹K																																																																																		(퐈 − ퟑퟒ)  

34) وفي المعادلة          − I) تنمو قوة العمل كعنصر خارجي بمعدل품푳 = 푳̇ ⁄ 퐋	 كما أن التقدم ،
품푨التكنولوجي یعد أیضا عنصر خارجي المنشأ نمو بمعدل  = 푨̇ 푨⁄.   

  34)وبقسمة طرفي المعادلة − I)  على퐿 یستمد التعبیر عن التغیر في  ، یمكن أن푘 على مر الزمن: 
풌̇ = 		풔	. 푭(풌, 푨	)–	(풏+δ)풌																																																																											(퐈 − ퟑퟓ)  

35)الفرق الوحید بین المعادلتین یتمثل   − I) 28)و − I)  أن الناتج بالنسبة للفرد یعتمد اآلن على هو
  . 푨مستوى التكنولوجیا 

  35)وبقسمة طرفي المعادلة − I)  على푘 النمو معدل لحساب:  
풌̇ 풌⁄ = 	 	풔	. 푭(풌, 푨	) 풌⁄ − (풏+δ)																																																																			(퐈 − ퟑퟔ)  

,퐹(푘	المال  لرأس الناتج متوسطحیث یزید        퐴	) 푘⁄ نمو التقدم التكنولوجي بمعدل عبر الزمن نتیجةg ،
.	푠		االنخفاض  نحو یتحول المنحنى المنحدرو  퐹(푘, 퐴	) 푘⁄3(رقم الشكل  جهة الیمین من إلى باستمرار-I(. 

. ، یتحول باستمرار نحو الیمین푛+δوالخط   المنحنى هذا بین التقاطع مع یتوافق ، الذي푘 مستوى فإن وبالتالي،
36)تشیر المعادلة كما . إلى الحالة المستقرة 푘ویتم اآلن حساب معدل نمو  − I) لرأس أن الناتج المتوسط  إلى

,퐹(푘		المال  퐴	) 푘⁄الحجم، إذا نمى كل من  عوائد ثابت في الحالة المستقرة وذلك بسبب ثبات푘 و	퐴  بنفس
푘̇:المعدل، أي أن 푘⁄ = g			.   

 بواسطة المعادلة التالیة الناتج من الفرد نصیب یعطى:    
풚 = 	푭(풌, 푨	) = 풌	[		푭(풌, 푨	) 풌⁄ ]																																																													(퐈 − ퟑퟕ)   

푔 بمعدل المستقرة الحالة إلى 퐴	و 푘 حینما ینمو 	=	푔 = 푔 ، لالمستقرة  الحالة نمو معدل فإن 푦  كذلك
푔	푔=  یساوي  = 푔 = 푔 	

  :على النحو التاليهذا  إثباتیمكن و  .)2(
  تراكم رأس المال التالیةلدینا معادلة:  

풌̇ = [풔풚 −	(휹 + 풏)풌]																																																																																									(퐈 − ퟑퟖ)  
 لدینا:  

	품풌 =		
풌̇
풌
									품풌 = 풔	 풚

풌
− (휹 + 풏)																																																					(퐈 − ퟑퟗ)   

  32)بقسمة طرفي المعادلة − I)  على푳  لكل فردالمكثفة معادلة دالة اإلنتاج نجد: 
풚 = 풌휶. 푨ퟏ 휶																																																																																										(퐈 − ퟒퟎ)  

  40)بإدخال اللوغاریتم على المعادلة − I)نجد ، : 
풚̇
풚
= 	휶	 풌̇

풌
+	(ퟏ − 휶)	 푨̇

푨
																																																																												(퐈 − ퟒퟏ)  

 
                                                           

(1) Andreas Savvides - Thanasis Stengos, HUMAN CAPITAL AND ECONOMIC GROWTH, Stanford University 
Press , USA, 2009 ,p: 33 

)2(   Robert J. Barro   - Xavier Sala-i-Martin,; op. cit, p: 54.  
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 41)المعادلة  تكتب − I)  بداللة معدالت النمو)푔(  كالتالي: 
품풚 =	

풚̇
풚
		품풚 = 휶		품풌 + (ퟏ − 휶)품																																																				(퐈 − ퟒퟐ)  

42)تعني المعادلة        − I)  أن معدل نمو رأس مال لكل فرد ال یكون ثابتا إال إذا كانت النسبة)풚/풌 (
  :ثابت، وعندها یصبح) 휹(ثابتة ألن 

 품풚 = 	품풌																																																																																																			(퐈 − ퟒퟑ)  
  42)وبتعویض المعادلة − I)  43)في المعادلة − I) نجد: 

품풚 = 	품풌													  		품풌 = 	휶		품풌 + (ퟏ − 휶)품 
 (ퟏ − 휶)	품풌 = (ퟏ − 휶)품  
 품=	품풌 = 품풚 = 품푨																																																																(퐈 − ퟒퟒ)		 

فرد یزداد في المدى الطویل بنفس زیادة معدل نمو التقدم التكنولوجي لالقتصاد، وقد رأینا  كلج لناتأن الأي    
푔(ج یؤول إلى الصفر ناتأن نمو ال تقدم تكنولوجي في النموذج القاعدي بدون = 	푔 = في المدى ) 0

  )1( .الطویل
  )2( :یليكما  ،التكنولوجي التقدم مع للنموذج النمو دینامیكیة تحلیلوهكذا، یتم 

عندما . في الحالة المستقرة ثابتة تظل التي بالمتغیرات یتعلق فیما النظام كتابة إعادة من المالئم سیكون        
푘النسبة مع العمل یمكن المعدل، بنفس المستقرة الحالة في 푨	و 푘كل من ینمو  = 푘 퐴⁄ = 퐾 퐿. 퐴⁄   ،

퐿	والمتغیر  = 퐿. 퐴 للعمل المادیة الكمیة -العمل الفعال كمیة یسمى ما غالبا 퐿 في كفاءتها  مضروبة퐴 – 
 푘المتغیرة  ثم ومن). 퐿العمل  مدخلته كانت لو كما یعمل االقتصاد ألن المناسب المصطلح هو الفعال العمل(

        الفعال العمل من وحدة لكل الناتج وتعطى كمیة .الفعال العمل من وحدة لكل المال رأس من هي كمیة
푦	 = 	푌 퐿. 퐴⁄   :بالمعادلة التالیة ، 		

 풚	 = 푭 풌	, ퟏ ≡ 풇 풌 																																																																										(퐈 − ퟒퟓ) 
على  푘و 	푦 ب 푘و  yما تم استبدال  إذا مكثف شكل في اإلنتاج دالة أخرى مرة تكتب وبالتالي،         

30)المعادلتین  على للحصول قبل فعل من كما التوالي، یتم االنطالق − I) 31)و − I)یتم اآلن ، ولكن 
 المعادلة یمكن اشتقاق 푘، ومن خالل القسمة على 품بمعدل   푨	نمو التقدم التكنولوجي شرط استخدام

  :الدینامیكیة التالیة
풌̇ 풌 = 풔풇(풌) 풌⁄ −	(품 + 풏 + 휹)  풌̇ = 풔풇 풌 − (품 + 풏 + 휹)	풌								(퐈 − ퟒퟔ) 

46)وتمثل المعادلة " − I) التقدم نمو معدلالتي یضاف فیها  معادلة تراكم رأس المال لكل فرد 
 التكنولوجي التقدمكما ینقص . 훅ومعدل اهتالك رأس المال  nمثله مثل معدل النمو السكاني g  التكنولوجي

كما تمثل . منتجفهو بكل تأكید یؤدي إلى انخفاض حجم العمالة لكل وحدة  .طبیعیا كمیة رأس المال عن العمال
	훿푘في قیمته العظمى،  اهتالك رأس المال الضروري الستقرار رأس المال푛푘 س المال الضروري تمثل رأ

المرصود لزیادة فعالیة العمال، والتي تعتمد على حجم  حجم رأس المال اإلضافي 푔푘الستیعاب السكان الجدد، 

                                                           
  .221 - 220: ، ص صمرجع سابقمحمد دهان،  ) 1(

)2( Robert J. Barro   - Xavier Sala-i-Martin,; op. cit, pp: 54  55- .  
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)            النظريات والنماذج  –المصادر والمحددات   –المفاهيم والقياس (النمو االقتصادي   الفصل األول    

46)كما أن الفرق الوحید بین المعادلتین  .)1("النفقات على التعلیم والصحة − I) 28)و − I) - وبصرف 
푔، واآلن العبارة 푔هو أن العبارة التي في الجانب األیمن تتضمن  -القبعات  عن النظر + 푛 + 훿 معدل 

푘 لالفعال  اإلهتالك = 	퐾 퐿⁄  جزئیا ذلك ویرجع 푘یساوي صفر، سوف تنخفض  푠االدخار معدل كان ، إذا  
푔بمعدل  퐿نمو  إلى جزئیا ذلك ویرجع 훿بمعدل  퐾 اهتالك إلى + 푛 . وعن طریق حجة مماثلة لما تم رؤیته

هو صفر، وقیمة الحالة  푘 لفي النموذج بدون تقدم تكنولوجي، یمكن تبیین أن معدل نمو الحالة المستقرة 
  :هي التي تفي بالشرط التالي ∗푘المستقرة 

풔풇 풌∗ = (품 + 풏 + 휹). 풌∗																																																																						(퐈 − ퟒퟕ)  
47) المعادلةیمكن من خالل و  − I)  تحدید قیم الحالة المستقرة لكل من풚 و풌 أي 풚∗ و풌∗ )2(، ليی كما:  
  بتعویض푳. 푨  بالقیمة 푲 ⁄ 풌	  26)في دالة اإلنتاج الممثلة في المعادلة − I)  ما یلي نجد: 

풀 = 	푲휶(푨	푳)ퟏ 휶   풀 = 	푲휶	. 푲
	풌

ퟏ 휶
 

	풀 = 	 푲
풌ퟏ 휶 																																																																				(퐈 − ퟒퟖ) 

  48)نقسم طرفي المعادلة − I)  كمیة العمل الفعال  على퐿. 퐴  ما یلي نجد: 

풀
푨.푳

= 푲
푨.푳
	 . ퟏ
풌ퟏ 휶      풚 = 	 풌

풌ퟏ 휶 = 풌	. 풌휶 ퟏ			  
   						풚 = 풌휶																																																																		(퐈 − ퟒퟗ) 

  49)تمثل المعادلة − I) دالة اإلنتاج لكل فرد بالشكل المكثف، وفي الحالة المستقرة نستطیع أن نكتب :  
풚∗ = 풇 풌∗ =	풌∗

휶
																																																																																															(퐈 − ퟓퟎ) 

 بتعویض )풌∗
휶

47)المعادلة في ) ∗풚(عوضا عن )  − I)  لللحصول على قیمة الحالة المستقرة  풌 نجد: 
 풔풇 풌∗ = (품 + 풏 + 휹). 풌∗       풔	. 풌∗

휶
= (품 + 풏 + 휹). 풌∗ 

     풔
품 풏 휹

= 풌∗
ퟏ 휶   

                                        풌∗ =	 풔
휹 	풏 품

ퟏ
ퟏ 휶 																																			(퐈 − ퟓퟏ)	 

  لأن نستنتج قیمة الحالة المستقرة وهكذا أصبح بإمكاننا 풚 حیث : 

풌∗ =	 풔
휹 	풏 품

ퟏ
ퟏ 휶  풚∗

ퟏ
휶	 =	 풔

휹 	풏 품

ퟏ
ퟏ 휶  

                              	풚∗ =	 풔
휹 	풏 품

휶
ퟏ 휶 																																																(퐈 − ퟓퟐ) 

هو مستوى الحالة المستقرة  ∗푦	حیث  .الوحدات فعالیة حیث من أعاله الواردة صیغت المناقشة قد         
هو مستوى الحالة المستقرة لنسبة رأس المال إلى العمل الفعال، كما أن  ∗푘لدخل العامل الواحد الفعال، في حین 

푦الوطني، أو الدخل حسابات بواسطة للقیاس قابلة 푦الواحد  للعامل متغیرة الدخل = 푌 퐿⁄  أیضا یمكن ، 
푦تبیین أن  ها بواسطةإیجاد = 퐴	푘 	 .  

 
      

                                                           
René Teboul, Macroéconomie, enseignement supérieur Fouccher, France, 2006, p : 268    )1 (   

)2( Robert J. Barro   - Xavier Sala-i-Martin,; op. cit, p: 54  55- .  
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)            النظريات والنماذج  –المصادر والمحددات   –المفاهيم والقياس (النمو االقتصادي   الفصل األول    

51)ومن خالل المعادلتین  − I) 52)و − I)، 1( :هو) مباللوغاریت( الواحد للعامل المستقرة الحالة دخل(   
풍풏	풚∗ = 풍풏푨∗ +	

휶
ퟏ − 휶 풍풏	 풔 −

휶
ퟏ − 휶 	풍풏 (휹 + 	풏 + 품)																																						(퐈 − ퟓퟑ) 

51)وتجدر اإلشارة هنا إلى تعقیبین مهمین على كل من المعادلتین  − I) 52)و − I)2( :، حیث(  
51)  المعادلة متقد      − I) التكنولوجي  للتقدم الفردي المال رأس لنسبة صریح تعبیر)푘( الزمني المدى في 

g	  التكنولوجي التقدم نمو معدل كان إذا البسیط النموذج المعادلة في شكل تأخذ نفس وهي الطویل، =  كما ،0
 تعطي بینما .المعادلة یمین على المعامالت لثبات وذلك الزمن مع تتغیر ال أنها بمعنى ثابتة، 	∗푘نالحظ

52)	المعادلة − I) ا  الدول بعض أن إذ تعطي نتیجة مفادها الدول، بین والفقر الغنى في للفارق قیمة أكثر تفسیرً
تقدم  أو/و نمو دیموغرافي ضعیف معدل أو/و مرتفع المال لرأس استثمار بمعدل تتمتع ألنها وذلك وغنیة متطورة

معدل  انخفاض إلى یرجع الدول هذه في الفقر أسباب فإن الفقیرة للدول بالنسبة نقوله والعكس قوي، تكنولوجي
   .لوجيالتكنو  التقدم ضعف أو/و الدیموغرافي النمو معدل في مفرطة زیادة أو/و االستثمار

   :التكنولوجي التقدم مع "Solow–Swan"نموذج ل التمثیل البیانياآلن یتم إدراج 
  التكنولوجي مع التقدم"Solow–Swan"نموذج التمثیل البیاني : )I-7(الشكل رقم 

  

  .مع األخذ بعین االعتبار التغیر في معادالت النموذج) I-3(من إعداد الباحث بناء على مصدر الشكل رقم : المصدر

الذي یتغیر هو میل محدد . )I-3(مقارنة بالتمثیل البیاني في الشكل رقم  )I-7(الشكل رقم  ال یتغیر       
휹)،	 الذي یصبح   االستثمار الموازن + 풏 + 	품)إضافة عن إحالل كل من (푦)   و)푘(  عوضا عن)풚 (و)풌( 

   .على التوالي، وذلك نظرا لالعتبارات المذكورة أعاله
ذا          أقل من ) 푘ퟎ(ولي أ) التقدم التكنولوجي/رأس المال(افترض أن اقتصاد دولة ما ینطلق من معدل وإ

푘(قیمة الحالة المستقرة 
، وبعبارة أخرى  - )I-7(رقم  كما هو موضح على محور الفواصل في الشكل –) ∗

푦	풔(مستوى استثمار  ینطلق من = (휹 + 풏 + 품)푘ퟎ ( الضروري لجعل رأس المال أكبر من مستوى االستثمار
푘(یرتفع إلى أن یصل مستوى الحالة االستقراریة  )푘ퟎ(لكل فرد ثابت، ولهذا فإن 

، وبعدها یدخل االقتصاد في )∗
     )3( .نمو متوازن

                                                           
(1) Andreas Savvides - Thanasis Stengos, op.cit ,p: 35 

مقدمة إلى  ورقة بحثیة ،-الجزائري االقتصاد حالة-االقتصادي  النمو على التكنولوجي التطور أثر قیاسسمیر،  بواعلي دحمان - الكریم  عبد البشیر (2)
  ،  05 -  04: تطورات نظریات النمو االقتصادي، ص ص: المغاربة حول االقتصادیین منتدى

   222: ، صمرجع سابق، محمد دهان ) 3(
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)            النظريات والنماذج  –المصادر والمحددات   –المفاهيم والقياس (النمو االقتصادي   الفصل األول    

   :مع وجدود التقدم التكنولوجي "Solow–Swan"دینامیكیة االنتقال لنموذج   :الفرع الثاني         

 -  شكل تكوین یمكن. السابق النموذج في 푘 بالتي تتعلق  لتلك كیفیا 푘 لاالنتقال  دینامیكیةتتشابه          
  : -)I-8( الشكل رقم مثل

  مع وجدود التقدم التكنولوجي "Solow–Swan"دینامیكیة االنتقال لنموذج ): I-8(الشكل رقم 

  
Source : Robert J. Barro  - Xavier Sala-i-Martin,op.cit, p : 56 

푓(푘)	푠اآلن  االنخفاض هو نحو المائل ، والمنحنى푘األفقي قیم  محوره یتضمن      푘⁄هو األفقي ، والخط 
훿المستوى  + 	푛 + 푔  من  بدال훿 + 	푛4(رقم  الشكل الجدید في البناء ، یظهر-I (لتقدیر والذي یمكن استخدامه 

푘̇النمو  ومعدل 푘األولیة  القیمة بین العالقة 푘⁄  . وفي الحالة المستقرة، المتغیراتc	و		y	،	k	 هي ثابتة اآلن .
نمو التقدم التكنولوجي الخارجي  بمعدل المستقرة الحالة في اآلن تنمو  k	،	y	و	c لكل فرد فإن المتغیرات ولذلك،

푔 . ووفقا لذلك ینمو مستوى المتغیراتC	و	Y	،	K  في الحالة المستقرة بالمعدل푛 + 푔. هو كما أنه، نالحظ 
 في اإلنتاج مستوى دالة أو االدخار معدل في تؤثر التحوالت التكنولوجي، التقدم أهمل لما التحلیل في الحال
 السابق، في وكما. لمعدل النمو المستقرة على الحالة لیس ولكن ∗k	∗،	y		و	∗cعلى مستویات  الطویل المدى

إلى وضع الحالة  푘االنتقال من الوضع األولي  خالل النمو معدالت على تؤثر االضطرابات من األنواع هذه
푘فعال عامل لكل المال رأس نمو یعطى معدل حیث  .∗k	 المستقرة = 퐾 퐿. 퐴⁄ بین  العمودیة المسافة بواسطة

푓(푘)	푠المنحنى  푘⁄ الفعال اإلهتالك وخط휹 + 	풏 + 품 حینما یكون  مستقرة حالة في االقتصاد، و푘  ،ثابتا
  )푔. )1أیضا  شخص ینمو بمعدل یساوي لكل المال رأس فإن معدل 푔ثابت  بمعدل A حینما ینمو

  القاعدة الذهبیة لتراكم رأس المال :ثالثالمطلب ال         

في إیجاد معدل االدخار الذي یعظم الكمیة المستهلكة لكل فرد  القاعدة الذهبیة لتراكم رأس المالتتمثل         
 إلى المختلفة تؤدي االدخار نمو معدالت وعلى اعتبار أن ،-  )I-9(أنظر الشكل رقم  -)2(في كل الفترات

 على االقتصادي الرفاه یعتمدبما أن فكیف یتم تحدید الحالة المستقرة األفضل؟ . مختلفةمستقرة  حاالت
   ).∗푪(مستقرة هي التي تتحدد مع أكبر حصة للفرد من االستهالك  حالة أفضل فإن لذلك .االستهالك

 푪∗ = (ퟏ − 풔)풇(풌∗)																																																																																														(퐈 − ퟓퟒ)		 
                                                           

)1( Robert J. Barro   - Xavier Sala-i-Martin,; op. cit, p:  55 – 56.  
  . 09: ، ص مرجع سابقصوالیلي صدر الدین، )  2(
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)            النظريات والنماذج  –المصادر والمحددات 

  
Source : S. Mishkin, 

 خفضو  ).∗푪(قیمة  من ترفع
  
 رأس نسبة الذهبیة القاعدة لتحدید
 الستهالك المستقرة الحالة مستویات

ه نظرا ألن بأن التسلیم خالل

풄∗ =	풚∗ −	풊∗					
푐 والذي یظهر في المنطقة ،

 (훿 + 푛 في ) أ(في الجزء
تأخذ أقصى قیمة لها وهي  

والتي تمثل اإلنتاجیة الحدیة لرأس المال التي 

푴푷푲 = 	휹	 + 	풏

(2) S. Mishkin, op.cit , p: 154. 

المصادر والمحددات   –المفاهيم والقياس (النمو االقتصادي 

  القاعدة الذهبیة لتراكم رأس المال ): 9

S. Mishkin, op.cit , p: 154 التكنولوجي(

ترفع أن یمكن والتي )∗풚(و) ∗풌(من 
  )푪∗.( )1(قیمة  یمكن أن تخفض من

لتحدید ؟ )∗푪(قیمة  من تعظم التي
مستویاتبین  المقارنة إلى حاجة في

خالل من ، یتم البدأ ∗푘نسب رأس المال إلى العمل 
  :لكل عامل على الشكل التالي

																																																		
∗푐الواحد لعاملا الستهالكمستوى الحالة المستقرة 

		푦وخط االهتالك الفعلي+ 푔)푘		
 ∗푐أن) أ(ونالحظ في الجزء ). ب

푦 = 푓(푘)،  والتي تمثل اإلنتاجیة الحدیة لرأس المال التي

풏	 + 	품																																						

 

  النمو االقتصادي 

I - 9(الشكل رقم       

التكنولوجي ذ بعین االعتبار وجود التقدمخمع أ(  

من  مرتفع مستوى: إلى) s( في الزیادة 
ퟏ)والتي  ،الدخل في االستهالك − 풔) یمكن أن تخفض من

التي) ∗풌(و) s(قیمة  یتم حدید كیف
في نحن،  ∗푘 ب رمز لهاسی العمل،

 푐∗ ،نسب رأس المال إلى العمل   لمختلف
لكل عامل على الشكل التالي استهالك دالة كتبت أن یمكن، 

																																													(퐈
مستوى الحالة المستقرة ∗y		و∗i		الفرق بین 

푦الملونة بین دالة االنتاج لكل عامل  = 푓(푘)

ب(كما یظهر أیضا في الجزء ) -9
)عند نقطة المماس مع منحنى الدالة  )

훿 + 푛. )2(   
																																															(

                                        
  . 09: ، ص مرجع سابق

 الفصل األول   

 

 تؤديو        
االستهالك حصة

كیف واآلن،      
العمل، إلى المال

 الواحد للعامل
풚 = 풄 + 풊  ،

( − ퟓퟓ)  
الفرق بین  یساوي      

الملونة بین دالة االنتاج لكل عامل 
I-(رقم الشكل 

푐∗  عند نقطة المماس مع منحنى الدالة
푛تساوي + 푔 

(퐈 − ퟓퟔ)  
                                                           

مرجع سابقأحمد الكواز،  ) 1(
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)            النظريات والنماذج  –المصادر والمحددات   –المفاهيم والقياس (النمو االقتصادي   الفصل األول    

56)	 وتفید المعادلة        − I)ل المستوى الجدید  مناقشة الحالة التي یكون عندها فيk*  ،أكثر انخفاضا
، والتي توافق الوضعیة                  بالقدر ذاته األكثر انخفاض لمستوى الحالة المستقرة التي تحدد التوازن في الفترة الطویلة

(휹	 + 	풏	 + 	품	) 	> 	 (휹	 + 	풏	) 	> 	휹 .یرفع االستهالك من قبل  تكنولوجيكیف نعرف إذا كان التقدم ال: حینئذ
كتب دالة حیث ت). 푴푷푲( جابة عن هذا السؤال كلیا على اإلنتاجیة الحدیة لرأس المالالعمال؟ وتعتمد اإل

  )1( :االستهالك في الحالة المستقرة كالتالي
풄∗ = 풇(풌∗) −	(휹	 + 	풏	 + 	품)풌∗																																																																										(퐈 − ퟓퟕ)  

    :قیمته العظمى عندمایبلغ االستهالك        
푴푷푲 = 	휹	 + 	풏	 + 	품    푴푷푲− 	휹 = 	풏	 + 	품																																																							(퐈 − ퟓퟖ)  

 یقلل تغطیة االهتالك في كل مرة للنمو السكاني وزیادة فعالیة العمال، MPKبمعنى أدق عندما ارتفاع      
وذاك یظهر . یزید التقدم التكنولوجي في كل مرة إنتاجیة العمال وحجم اإلنتاج هذه الحالة متى نستطیع افتراض

   .بشكل واضح في الفترة الطویلة
 كما هو معلوم من نموذج ،االنتقال إلى القاعدة الذهبیة لتراكم رأس المال وبالنسبة إلى قضیة        

"Solow–Swan" المستقرة لرأس المال واإلنتاج الحالة، یمكن أن نرى أن معدل االدخار هو الذي یحدد .
والتي . والتي تحقق مستوى معدل االدخار الذي یعظم منفعة ذات أهمیة للسكان والتي تمثل بأعظم استهالك

بشكل كافي أو  واستنادا لهذا، ولیس في المطلق أن معدل االدخار سیحكم  ،»القاعدة الذهبیة«یطلق علیها 
وتكون العتبة محددة باإلنتاجیة الحدیة لرأس المال منقوصا منها . ر كافمهم أكثر من الالزم أو كذلك غی

  )2( :ونكون في صدد حالتین، وهما. معدل االهتالك
  إذا كان푴푷푲− 	휹 ≥ 	풏	 + 	품  ذلك یشیر إلى كون مخزون رأس المال أقل من مستواه عند الحالة ،

وفي هذه الحالة، سیجذب ارتفاع في معدل االدخار استثمار إضافي الذي یقود االقتصاد إلى . المستقرة
  .حالة مستقرة جدیدة، بمعنى إلى أقصى استهالك

  إذا كان푴푷푲− 	휹 ≤ 	풏	 + 	품 المحصل علیه ألجل تدعیم  ، العكس، یجب تخفیض معدل االدخار
 .زیادة االستهالك واستعمال رأس المال الفائض

أنه أحد النماذج المعمرة واألكثر استعماال في االقتصاد الكلي،  "Solow–Swan" نموذج أثبت  ،وهكذا      
  :وسیتم اآلن عرض نتائج هذا النموذج وأهم االنتقادات التي وجهت له

 بالنسبة لنتائج النموذج:  
  للمتغیرات الحالة المستقرةنموذج الیوضح푦∗و	푘∗  التي یتحرك نحوها االقتصاد في األمد الطویل، وهناك

  :للتحلیل، وهي ةأربعة نتائج رئیسی
   متماثلة ستملك أكبر الدخل  من لفردمنخفض ل نصیباالقتصادات التي لدیها دالة إنتاج ومعدل ادخار و

 .متماثلة ستملك أقل معدل نمو الدخل من لفردمرتفع ل نصیبمعدل نمو، في حین تلك التي لدیها 

                                                           
René Teboul, op.cit, p : 269 )1 (   

, p : 271  Ibid)2 (   
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   ،عامل لكل ناتجمعدل استثمار مرتفع نسبة للدخل سیقود إلى رأسمال و  ثم ومنمعدل ادخار مرتفع 
 .على معدل نمو هذه المتغیرات في المدى الطویل تؤثر ال ولكنمرتفعین، 

 الناتج من الفرد نصیب مستوى من المرتفع السكاني النمو یقلل.  
 دالة خالل من مباشر تأثیر وجود بسبب الفردي الدخل اآلثار على اإلنتاجیة في الزیادة ضاعفت قد 

 )1( .العمل مرتفعة إلى المال رأس نسبةخالل  من إضافي إیجابي وتأثیر اإلنتاج
 الرئیسیة المقومات على المعیشة تعتمد مستویات في األجل الطویلة التحسینات بأن نموذجال یتنبأ 

معدل و ، معدل التغیر التكنولوجي، معدل االدخار، النمو السكاني :معدالت كل من وهي شاملة لالقتصاد
، خفض معدل النمو السكاني :یتطلب من االقتصادیة هیكلیاً  النموذج تطبیق فإن ذلك على وبناًء  .االهتالك

 )2( .رأس المال) اندثار(خفض معدل اهتالك و  ،تحفیز التقدم التكنولوجي، تشجیع االدخار
 بالنسبة لالنتقادات الموجهة للنموذج:  
 نموذجال تحلیل نتائجساعدت  النمو االقتصادي حیث لنظریة قدمها التي التحلیلیة النموذج هذا ةفائد رغم      
  :قد وجهت له انتقادات نذكر منها فإنه ذلك، ومع. ؟فقیرةاألخرى و  غنیة دولال بعض لماذا فهم على

 لالقتصادات األساسیة وهي السمة المعیشة، مستوى في مستمرة الزیادات شرح ضعیف في بعمل یقوم .1
اإلنتاجیة،  نمو ولكن. النموذج في المعیشة لمستویات المستدام النمو یشرح هو الذي اإلنتاجیة ونمو. الحدیثة

آت  "Solow–Swan"    نموذج في اإلنتاجیة نمو وبصراحة،. النموذج خارج التي تحدد عامل خارجي، هو
 )3( .العدم من

عن  الغلة یعزى تراجع النمو االقتصادي إلى قانون تناقص ،"Solow–Swan" النیوكالسیكي النموذج في  .2
 إلى تحویل انتباههم الغلة، تناقص لمواجهة محاولة وهذا ما دفع باالقتصادیین، في. المدخالت طریق تكرار

 الطویل، حتى المدى النمو على یستمر أن یمكن وحیث المنشأ، داخلیة النمو محددات التي فیها النماذج إلى
   )4(.في النموذج النیوكالسیكي المطرد للنمو الضروري المنشأ خارجي التكنولوجي التقدم وجود عدم حالة في

 األكثر الجانب كان ربما المنشأ خارجي التكنولوجي التقدمإن اعتبار تجدر اإلشارة إلى  في األخیر،         
 هذه من النهائي الهدف. بأكملها البحوث خط انطالق نقطة مثل والذي ."Solow–Swan" في نموذج  تدقیقا
 أدى التحقیقات من وهذا الخط الطویل، التكنولوجي على المدى التقدم تحدد التي القوى في ظرالن هو ثو البح
والتي یتم التطرق إلیها  .المنشأ الداخلي النمو نماذج كلها باسم إلیها یشار أن یمكن النماذج من نوع تطویر إلى

من  كل تفسیر تحاول التي االقتصادي للنمو إضافیة نظریاتفیه  نستكشف سوفالذي و  .الموالي بحثفي الم
 هو اإلنتاجیة نمو أن بالفعل رأینا كما األهمیة، بالغ أمر بذلك القیام على ةقدر وال. اإلنتاجیة نمو ومعدل مستوى

  .دولال بین فیما النمو معدالت في لالختالف كمصدر عامل تراكم من أهمیة أكثر
  

                                                           
(1) S. Mishkin, op.cit , pp: 163 -164. 

  . 12 -  11: ، ص ص مرجع سابقأحمد الكواز،  ) 2(
(3) S. Mishkin, op.cit , pp: 163 -164. 
(4) Andreas Savvides - Thanasis Stengos, op.cit ,p: 45. 
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     لنمو االقتصاديفي االنظريات الجديدة : المبحث الثالث

  -شأ ننماذج النمو الداخلي الم  –                                              

الحدیثة بهدف معالجة القیود على  النمو اتنظری العشرین القرن الثمانینات من بدأت تتشكل منذ أواسط       
 -رأس المال البشري : (للنمو، وهما رئیسیتین قناتین وقد تم من خالل إبراز دور. النیوكالسیكي النموذج
لنظریة الفروض العامة وفي هذا السیاق، تتمثل أهم  .األجل طویل النمو تولید خاللها من یتم والتي) المعرفة

على  التكنولوجيوضع التقدم ) ب(؛ )L( ثبات كل من عدد السكان وعرض العمل) أ( :فیما یليالنمو الداخلي 
المعارف الجدیدة باالقتصاد والتي یتم تولیدها من خالل أنشطة  إنتاجأنه متغیر داخلي بالنموذج، وینتج عن 

الحتكار وزیادة تحقیق ا إلىالمعرفة واالبتكارات الجدیدة  إنتاجتسعى المنشآت من خالل ) ج(؛ البحث والتطویر
السلع والمنتجات بثبات الغلة مع  إنتاجتتمیز دالة ) د(؛ أرباحهاتعظیم  إلى، وهو ما یؤدي فعالیتها السوقیة

واالبتكارات  التكنولوجيال یحدث التقدم ) ه( ؛المعرفة بع ثبات الغلة مع الحجم إنتاجبینما تتمیز دالة  ،الحجم
تناقصا بالعائد الحي لرأس المال في األجل الطویل وذلك ألن التراكم الرأس مالي یؤثر دائما بالشكل االیجابي 

، عالوة على .)1(بالنسبة للعمل في األجل الطویلاستمرار زیادة الناتج  إلىعلى معدل النمو االقتصادي ویؤدي 
لىو فسیة في األسواق المختلفة اسیاسات حكومیة تقود لرفع الكفاءة التن وجود) و( زیادة عدد المخترعین  إ

من خالل (تحقیق معدالت أعلى  إن) ي(ة معدل النمو االقتصادي باستمرار؛ زیاد إلىالتي تؤدي  واالبتكارات
الفكریة تشكل حافزا حمایة حقوق الملكیة  إن) ب(؛ معدالت متزایدة للعوائد بالضرورةترافقه ) التعلیم والتدریب

  :سیتم التطرق إلى أهم نماذج النمو الداخلي فیما یليو هذا،  .)2(على البحث للتطویر
AK  نموذج:  األول مطلبال

دور  االقتصادیة للسیاسات فیها یكون والتي بساطة الداخلي النمو نماذج كثرأ AKنموذج  یعتبر
 كالسیكينیو ال للنموذج بدیال باعتبارهإلى هذا النموذج  ینظرو . الطویل المدى في النمو على وانعكاسات

""Solow–Swan"" باسم نموذجال ویعرف. الغلة لتناقص النیوكالسیكیة اإلنتاج دالةخضوع  یفترض ال ألنه 
AK هذه  اإلنتاج دالةب یتمیز الذي واالقتصاد. المادي المال رأس من خطیة دالة هو الناتج أن یفترض ألنه

 دالةأبسط نسخة من و . )3(المال رأس عوائد تناقص من معاناة دون مستمر بشكلفیه  المادي المال رأس تراكمی
  : AK  اإلنتاج دون تناقص الغلة هي الدالة

풀	 = 	푨푲																																																																																																														(퐈 − ퟓퟗ)   
تناقص الغلة غیر واقعي،  مبدأقد یبدو غیاب و . عكس مستوى من التكنولوجیای موجبهو ثابت  A حیث    

  نصیب الفردكما أن  .المال البشري بمعنى واسعیشمل رأس  K نأولكن الفكرة تصبح أكثر قبوال إذا كنا نعتقد 
풚هو  من الناتج  = 푨풌  ، الحدیة لرأس المال ثابتة على المستوىواإلنتاجیة المتوسطة وA > 	0.   

   38)وبالرجوع إلى المعادلة − I) نجد : 
풌̇ = 	풔풇(풌) −	(휹 + 풏)풌					 풌̇ 풌⁄ 	= 	 풔풇(풌) 풌⁄ − (휹 + 풏)																										(퐈 − ퟔퟎ)  

                                                           
  .63 -  62 :ص ، صمرجع سابق، هاني إبراهیم علي عطا )1(
  .120 :ص ،مرجع سابق، طاوش قندوسي )2(

(3) Andreas Savvides - Thanasis Stengos, op.cit ,p: 45. 
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  ٕذا تم وضع وا풔풇(풌) 풌⁄ = 푨 نحصل على:  
풌̇ 풌⁄ 	= 	풔	. 푨 − (휹 + 풏)																																																																																								(퐈 − ퟔퟏ)  

61)تعبر المعادلة          − I)  عن تراكم رأس المال لكل فرد في نموذجAK)1(. بمعدل النمو  حیث یتحدد 
푛	و	휹	 وهذا یعني أنه عندما یكون ،ퟎ < 풔푨	 − 휹وغیر محدود نفسه بدون فرضیة التقدم  ، فإن النمو موجب

بأفضل تمثیل لحركة النمو في األجل  كما أن إعادة كتابة دالة اإلنتاج هذه سمحت. التكنولوجي الخارجي
معدل االدخار أقل ، وبسبب نقصان مردودیة رأس المال، حینما یصبح "Solow–Swan"في نموذج . الطویل

   .)2(ویقتضي هذا تصور الصدمة الخارجیة ألجل تدویر محرك النمو .من مردودیة رأس المال فإن النمو یتوقف

61)في المعادلة و       − I)  تمثل)풀( اإلنتاج، أما  حجم)푲( رأس یتضمن والذي الموسع المال رأس فتمثل 
 )푨(أما  االدخار، معدل عن )풔(ویعبر العمالة، أي البشري المال ورأس -والمعدات  اآلالت- العیني  المال
 مع ""Solow–Swan"" نموذج إلى وبالعودة وعلیه التكنولوجیا السائدة، عن تعبر وموجبة ثابتة متغیرة فهي

  :التمثیل البیاني التالي رسم نستطیع فإننا 푨푲نموذج  فرضیات مراعاة
  푨푲تمثیل البیاني لنموذج ال ):I - 10(الشكل رقم 

  
 االقتصاد حالة-االقتصادي  النمو على التكنولوجي التطور أثر قیاسسمیر،  بواعلي دحمان -الكریم  عبد البشیر: رالمصد

  .15: تطورات نظریات النمو االقتصادي، ص: المغاربة حول االقتصادیین مقدمة إلى منتدى ورقة بحثیة ،-الجزائري

 االستثمار فیعطینا) 풔풀(المنحنى  أما المهتلك، المال رأس لتعویض الالزم االستثمار مبلغ) 휹푲(یبین الخط      
 خط عن عبارة یكون المنحنى فهذا )푲(في  خطي )풀( النموذج هذا أن في وبما المال، رأس بداللة رصید

 حالة ففي، )푲ퟎ( رأس مال أولي من یبدأ ما اقتصاًدا أن لنفترضو  .푨푲نموذج  أحد خصائص وهي مستقیم
ا رأیناه الذي" "Solow–Swan""نموذج  ا رأس تراكم كان سابقً .المتناقصة  للمردودات المال خاضعً 휶 < ퟏ	 أي 

 إلى بالوصول ینتهي فاالستثمار الكلي سابقتها، من أقل إنتاجیتها تكون المال رأس في جدیدة وحدة كل أن
 ثابتة، بمردودیات المال رأس فیتمیز تراكم 푨푲في نموذج  ، أما)풌(الفردي  المال رأس تراكم توقف مستوى مع

ا مساویة  وتكون بعدها، والتي قبلها التي تساوي مال رأس وحدة لكل الحدیة اإلنتاجیة أن أي حیث  )푨(ل دائمً
푨 = 풀 푲⁄  وبالتالي:  

풀̇
풀
	= 푲̇

푲
	= 	풔푨	 − 휹 = 품풚																																																																								(퐈 − ퟔퟐ)				   

                                                           
(1) Robert J. Barro  - Xavier Sala-i-Martin, op.cit,, p: 63 - 64. 

René Teboul, Op.cit. P : 278    )2 (  
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 دالة  متزایدة هو القتصاد ما (품풚) و اإلنتاج، نمو معدل یساوي المال رأس نمو معدل أن نستنتج ومنه      
 فسیكون االستثمار معدل في تزید أن شأنها من سیاسة أي فإن لذلك ونتیجة  -االدخار -االستثمار  معدل في
  )1( .االقتصادي النمو معدل على أثر دائم لها

  في النمو االقتصادي "Lucas,1988"نموذج : نيالثا لمطلبا

بواسطة عوائد ثابتة بالقیاس إلى الحجم بواسطة المدخالت التي تستطیع بتطویر نموذج  "Lucas"قام         
العمل المادي  على ذلك مفضالً  في دالة اإلنتاج البشري المال رأسوقد أدخل  .كلها أن تكون متراكمة

، كما أن دالة اإلنتاج تتضمن مفهوم من خالل دراساتهم البشري المال رأسیستثمرون في  فراداألو ). الفیزیائي(
 المال رأسبافتراض أن الحافز نحو االستثمار في النمو  إذاً فیتولد . موسع لرأس المال ذو شقین بشري ومادي

 رأسأنه على العكس من  "Lucas"وفي هذه النقطة، یرى . )2(البشري المال رأسغیر متناقص في  البشري
، مما یسمح والمحافظة على عوائد ثابتة على األقل عوض تناقصها البشري المال رأسمادي یمكن زیادة ال المال

یرجع إلى  الدولكما اعتبر أن االختالفات في معدالت النمو بین  .دون توقفأن ینموا لنمو االقتصادي ل
   .)3(هابین البشري المال رأس االختالف في مستوى تراكم

. كمدخل إنتاج إضافي حیث یمكن أن یتراكم شأنه شأن رأس المال البشري المال رأس إضافة یمكن إذاً          
ومن أهم فرضیات  ،)البشريرأس المال (حیث یتم استثمار سنویا حصة من الناتج في تعلیم وتدریب قوة العمل 

 مادياالختالف بین رأس المال ال(السلع  بقیة عن تختلف البشري المال دالة رأس) أ( :هو أن "Lucas"نموذج 
 احدهم فقط قطاعین من مشكل االقتصاد) ج( .)4(السلع االستهالكیة تنتج بنفس التكنولوجیات) ب( ).والبشري
یهتم  الخدمات انطالقا من رأس المال المادي وجزء من رأس المال البشري، واآلخرو  السلع إنتاج في مكرس
أن تراكم رأس المال یكون  "Lucas"كما یفترض ، الذي لم یستعمل في القطاع األول رأس المال البشري بتكوین

رأس المال البشري ینتج من تلقاء نفسه، كما أن اختصاص الفرد والزمن المخصص ) د( .بإنتاجیة حدیة ثابتة
للدراسة هما الذین یحددان وتیرة تراكم رأس المال، باإلضافة إلى أن جمیع أفراد المجتمع متماثلین في المستوى 

مثل إنتاج (لجزء من الوقت الذي یكون األفراد فیه مشغولین بقضاء وقتهم في العمل ل  (훍)بلنرمز و  .)5(التعلیمي
تمثل القوة العاملة ) 풖풉푳(لعدد األفراد، ومن ثم  (퐋)لمقیاس لمعدل جودة العمال و   (퐡)ب، ولنرمز )Yالسلع 
퐧)وبوضع (퐧)وینمو السكان بمعدل . الفعالة = ퟏ) كما یليدالة اإلنتاج  وتكتب، مهمایر یصبح هذا غ :  

풚 = 푨	풌휶	(흁풉)ퟏ 휶																																																																																														(퐈 − ퟔퟑ)			   
وبذالك تعطي دالة اإلنتاج بوضوح عوائد ثابتة بالقیاس ، البشري المال رأس) 풖풉(كثیرا ما یطلق على         

عند  - )풌(اإلنتاج العیني  من فرديال المال رأسو  )풖풉( البشري المال رأسإلى الحجم بواسطة المدخالت 
                                                           

  16: ، صمرجع سابقسمیر،  بواعلي دحمان -الكریم  عبد البشیر ) 1(
 (2 ) Barry W. Ickes , Endogenous Growth Models, Department of Economics Penn State University Park, 
PA 16802, Spring 1996 , essay publication on the site web: 
http//:econ.la.psu.edu/~bickes/endogrow.pdf  (12 / 07/ 2012)   

  55: فریدیرك م  شرر، مرجع سابق، ص ) 3(
  41: ، صمرجع سابقأحمد الكواز،  ) 4(
رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة  ،-دراسة حالة الجزائر –دور جودة التعلیم العالي في تعزیز النمو االقتصادي حمزة مرادسي،  ) 5(

  .60 – 59: ص ص، 20092010اقتصاد تطبیقي وتسییر المنظمات، جامعة باتنة، الجزائر، : والتجاریة وعلوم التسییر، قسم علوم التسییر، تخصص
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		ونالحظ ذلك إذا فسرنا  -مضاعفة المدخالت تتضاعف المخرجات 풌휶	(흁풉)ퟏ 휶 بوصفه مقیاس موسع لرأس
ال ینقطع عن أخرى  بعبارةویشترط أن الحافز على تراكم رأس المال البشري غیر متناقص طوال الوقت، . المال
وفي هذا الصدد، تجدر اإلشارة أن الوقت المكرس . )1(وبناء على ذلك، هذا كاف لتولید النمو الداخلي .التراكم

  )2( .الحاضر إال أنه یسمح بزیادته في المستقبلللتعلیم ال یساهم في خلق الناتج في 
 أن حقیقة لیعكس البشري المال رأس في الخارجیة الوفورات ذلك، مع یدخل، أن "Lucas"كما اختار        

 البشري المال رأس  مستوى متوسط 풉풂 لیكون. من حولهم أذكیاء یكون عندما إنتاجیة یكونون أكثر شخاصاأل
   :التالي النحو على اإلنتاج دالة كتابة یمكنة ومنه. العاملة القوة في

풚 = 푨	풌휶	(흁풉)ퟏ 휶풉풂
흎																																																																																																															(퐈 − ퟔퟒ)		  

풉풂( یمثل حیث      
흎 (لم یتم إدخالها  الخارجیة راتو الوف ههذ. البشري المال رأس لمتوسط الخارجیة راتو الوف

 أیة وعلى. الدول بین الهجرة بشأن اإلضافیة النتائج بعض على للحصول ولكن الداخلي، النمو على للحصول
  :إلى تراكم رأس المال المقید یختار األفراد تعظیم منفعتهم الحدیة القیاسیة لتابع اإلنتاج بالقیاس حال،
 풌̇ = 푨	풌휶	(흁풉)ퟏ 휶풉풂

흎 − 	풄																																																																																																		(퐈 − ퟔퟓ) 
 یتعلم األولى، :ذلك في للتفكیر طریقتان هناك المعرفة، تراكم كیفیة لتحدید بحاجة نحن النموذج الستكمال       
 الثانیة،. بالوقت الذي یقضونه دون عمل البشري المال رأس نربط تراكم فإننا وبالتالي .عندما یدرسون األفراد

  .)3(العمل وبهذا سیربط بوقت العمل، على التدریب خالل لألفراد من البشري المال تراكم رأس
بدون فراغ أي أن الفرد یكرس جل وقته بین العمل وتراكم رأس المال  "Lucas"نموذج  یقدموهنا          

   :الشكل الخطي التاليالبشري وال وجود لوقت آخر، ومنه یكون تراكم رأس المال البشري على 

 풉̇ = 휷ℎ	 ퟏ − 훍 																																																																																																																								(퐈 − ퟔퟔ) 
66)المعادلة  في       − I) یمثل )ℎ̇ ( و رأس المال البشري، الالتغیر في تراكم(휷) نشاط  ةفعالی مقدار هو

ퟏ(و تراكم رأس المال البشري،  )ℎ(تراكم رأس المال البشري، و − 훍	( على للحصولو  مللتعل المسخر الزمن هو 
كیفیة تراكم المعارف لدى الفرد، وهنا  المعادلةهذه تشرح لنا و  .)4(المتعلق بتراكم رأس المال البشري المعارف

 البشري رأس المالالعمال یتعلمون عندما یدرسون، إذا نستطیع ربط تراكم : األول. حول هذاطریقین للتفكیر 
، وهذا یمكن العمال یراكمون رأس المال البشري من خالل التدریب المهني: بقضاء الوقت دون عمل، أما الثاني

عوائد ثابتة بالقیاس إلى الحجم في تراكم  عالوة على ذلك، تتضمن. من ربط رأس المال البشري بوقت العمل
وراء قوة محركة یشكل فهذا االفتراض حاسم، هو . تناسبي مع وقت الدراسة) ̇/ℎ	ℎ(أن  بماو . بشريال المال رأس

ퟏ(للتكوین  كافي وقت تسخیرزاد  كلماو  .)5(النمو المستمر في النموذج − 훍	 (ذلك ساعد كلما من طرف األفراد 
 .والتعلیم التكوین حالة إهمال في یحدث والعكس االقتصادي، النمو زیادة البشري وبالتالي المال الرأس زیادة على

 في یرجع الدول مختلف بین والفقر الغنى درجة في اختالف وجود سبب أن النموذج هذا فينلمس هكذا و 

                                                           
(1 )Barry W. Ickes , op.cit, p:20 

  60: ، ص مرجع سابقحمزة مرادسي،  ) 2(
(3 )Barry W. Ickes , op.cit,pp:20 -21 

  60: ، ص مرجع سابق مرادسي، حمزة ) 4(
(5 )Barry W. Ickes , op.cit,pp:20 -21 
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 جیدة تنمویة بمعدالت تمتاز الشمال دول أن فنجد والتعلیم، للتكوین المسخرة الزمنیة المدة اختالف إلى األساس
 تنمویة بمعدالت تمتاز الجنوب دول أن نجد حین في للتكوین الكافي والوقت الكبیرة األهمیة أعطت ألنها وذلك

 وقت من الرفع على القدرة لها التي السیاسة فإن وهكذا بالتكوین، أفرادها أو اهتمام اهتمامها لعدم وذلك ضعیفة
  )1( .االقتصادي النمو على إیجابي أثر لها یكون سوف  -تراكم المعارف تفضیل– دائم  بشكل التكوین

  للنمو االقتصادي "Paul Romer ,1990"نموذج : الثالثالمطلب        

تفسر عملیة تراكم المعرفة من محاولة تقدیم صیاغة صریحة  "P. Romer1990" نموذجینطلق         
التي تحفز بدافع الربح المنتظر من ، الذي اعتبره بمثابة ثمرة األفكار الجدیدة واالختراعات والتطور التكنولوجي

غیر قابلة للتنافس، حیث یمكن استخدامها عدة كما تعتبر األفكار والمعارف  .)2(االختراعبراءات بیع خالل 
مباشرة شبه قت نفسه دون أن تتدهور، كما یتم انتقال المعلومات والمعارف بتكلفة مرات من عدة أطراف في الو 

كن للمالك أن یراقب وتكون المعلومة كذلك حصریة جزئیا ال یم –التكلفة الحدیة للمعلومة معدومة  – معدومة
ة في األسعار بین تصادیین آخرین إال جزئیا، وبالتالي ال یمكن افتراض منافساستعمالها من طرف متعاملین اق

فإنه یجب أن یكون التوازن حالة المنافسة االحتكاریة ال المنافسة التامة كما  اآلخذین للمعرفة، وعوضا عن ذلك
ویمكن أن تكون التكلفة األولیة لإلنتاج مرتفعة جدا ولكن الوحدات . نظریة النیوكالسیكیةهو علیه الحال في ال

مرتبطا ارتباطا وثیقا ار یحصل علیها بسهولة أكثر وذلك بنسخ الوحدة األولى، هذا ما یجعل اقتصاد األفك التالیة
نموذجه في ورقته  "P. Romer"تناول  وقد  .)3(سة غیر التامةبالمردودات ذات غلة الحجم المتزایدة وبالمناف

    )4( :حیث أشار إلى ما یلي، "المنشأ داخلي التكنولوجي تغیرال": البحثیة التي جاءت بعنوان
 لمستوى ومؤشر البشري، المال ورأس والعمل المال رأس في النموذج لهذا األساسیة األربعة تتمثل المدخالت 

في  퐿 العمل كما تتمثل خدمات. االستهالكیة السلع من بوحدة المال رأس قیاس یتم. التكنولوجیا من
 للتأثیر واضح كمقیاس 퐻 البشري المال رأس هنا، یستخدم كما. عدد األفراد بواسطة قیاسها المهارات ویتم

 المكون المستخدم كما یفصل النموذج .الوظیفة على والتدریب النظامي التعلیم مثل لألنشطة التراكمي
االقتصاد إلى ثالثة قطاعات  "P. Romer"وقد قسم  .퐴 التكنولوجي العنصر عن 퐻 المعرفة من المنافس

ورصید والذي یستخدم رأس المال البشري : )إنتاج المعرفة(قطاع األبحاث والتطویر ) 1( :أساسیة ھي
المعرفة أي التكنولوجیا الحالیة إلنتاج معرفة جدیدة وبصورة خاصة إنتاج تصامیم لمنتجات اآلالت الرأسمالیة 

والذي یستخدم التصامیم التي : قطاع إنتاج السلع أو اآلالت الرأسمالیة اإلنتاجیة) 2( .اإلنتاجیة الجدیدة
الرأسمالیة اإلنتاجیة الجدیدة، والتي تم ) اآلالت(سلع أنتجها قطاع األبحاث والتطویر إلنتاج عدد كبیر من ال

والذي یستخدم العمل ورأس المال البشري  :قطاع السلع النهائیة) 3(. بیعها إلى قطاع السلع النهائیة
 .واآلالت الرأسمالیة بغرض إنتاج السلع النهائیة

                                                           
  16: ، صمرجع سابقسمیر،  بو اعلي دحمان -الكریم  عبد البشیر )1(
  .25: ، صمرجع سابق، تغرید محمد الغندور) 2(
  17: ، صسابقمرجع سمیر،  بو اعلي دحمان -الكریم  عبد البشیر )3(

(4) Paul Michael Romer, Endogenous  Technological  Change, University of Chicago Press, Journal of Political Econ-
omy, Issue 5, Vol 98, USA, October,1990, pp: S71-93 
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 النهائي الناتج یمثل Y دالة في العمل المادي L، النهائي لإلنتاج المكرس البشري المال ورأس H، ورأس 
 كما. المنتجة المعمرة السلع من ممیزة أنواع من له حصر ال عدد إلى المال رأس یقسمو  :حیث المادي المال

 المحتملة، المدخالت هذه من محدود ودائما فإن عدد. i صحیح عدد بواسطة السلع المعمرة هذه فهرسة تتم
푥 وبالتالي. وقت أي في لالستخدام متاحة وهي وصممت، اخترعت أن سبق التي تلك هي = {푥 } 

푥	بحیث  퐴القیم بعض وهناك النهائي، الناتج تنتج التي الشركة قبل من المستخدمة المدخالت الئحة = 0 
푖 ألجل كل  ≥ 퐴 ألن 퐴	تتوفر  أن المهم ومن الجدیدة التي اخترعت، اإلنتاجیة المعمرة لسلعكا تغییرات

 النوع هذا وفي .تصورها یمكن التي المدخالت قوائم لجمیع كدالة مستقرة اإلنتاج النهائي وصف على القدرة
 :التالیة Cobb-Douglas  لدالة اإلنتاج  امتداد اإلنتاج هو لدالة البسیط الشكل یكون البیئة، من

 풀 푯풚, 푳, 풙	 = 푯풚
휶푳휷∑ 풙풊

ퟏ 휶 휷
풊 푰 																																																																															(퐈 − ퟔퟕ)  

، بما في ذلك آثار المنافسة غیر في آثار الجانب التكنولوجيلخص فهو یتجوهر النموذج ل وبالنسبة       
 األجور من الدخل وهي البشري المال لرأس البدیلة الفرصة تكلفةوتتجسد هنا الكاملة في سوق السلع المعمرة، 

قطاع  في البشري المال رأس استثمار إلى وبالرجوع. التصنیع قطاع في الفور علىعلیها  الحصول یمكن التي
 القیمة فإن أكبر، الفائدة سعر كان إذاف. المستقبل في التصامیم إیرادات صافي من تیار فهو یولد ثو البح

 ث،للبح أقل البشري المال رأس تخصیص وسیتم. أقل ستكون اإلیرادات صافي من للتیار الحالیة المخصومة
تؤدي زیادة رأس المال البشري المكرس في قطاع البحث إلى زیادة وبالتالي  .أقل النمو معدلیكون  وسوف

أن الدول األكثر ویبدو جلیا  .لمعرفة واألبحاث المستمرةیادة حجم اوذلك نتیجة لز مستحثة في معدالت النمو 
        .تطورا تكرس حجم أكبر من رأس المال البشري في قطاع البحوث

والتي تتجسد في أنه قد وجهت عدة انتقادات لنماذج النمو الداخلي المنشأ  اإلشارةتجدر ، وفي األخیر       
  )1( :النقاط التالیة

 وركزت بشكل كبیر تحلیل العوامل المؤثرة على النمو االقتصادي في األجلین القصیر والمتوسط ،  إهمال
  .على تفسیر أسباب النمو في األجل الطویل

  التكنولوجيبالدول النامیة باالعتماد على التقدم انخفاض القدرة على تفسیر أسباب تطور النمو االقتصادي ،
 .لتحلیل النمو االقتصادي في الدول المتقدمة إطاراه النماذج باعتبارها هذ إلىومن ثم فانه یمكن النظر 

  أنواع جدیدة من السلع أو  إنتاج إلىالتي تؤدي الجدیدة  للتكنولوجیااالكتشاف المستمر  إلىالحاجة
 .الخدمات، وذلك حتى یمكن تحقیق النمو المستدام

  على هما المؤثران الرئیسیان  التكنولوجيالبشري والتقدم  المالقامت النماذج باالعتماد على فرض أن رأس
مثل المؤسسات المالیة (النمو االقتصادي واتجاهه، ولم تدرس دور التشریعات والمؤسسات المختلفة 

  . في أسواق المنافسة االحتكاریة) المختلفة اإلداریةوأسالیب التنظیم الصناعي والتطبیقات والجامعات 
 

  

                                                           
  .72 :، صمرجع سابق، هاني إبراهیم علي عطا )1(



 

52 
 

)            النظريات والنماذج  –المصادر والمحددات   –المفاهيم والقياس (النمو االقتصادي   الفصل األول    

  :األول خالصة الفصل    

لقة بالنمو االقتصادي من حیث مفهومه ومعدالت قیاسه ومصادره بعد هذا العرض لبعض المضامین المتع        
  :فیما یليما جاء في هذا الفصل  یلخص الباحثه، وكذلك عرض النظریات والنماذج المفسرة للنمو، ومحددات

 إذا كان فمفهوم النمو االقتصادي،  من أشملمفهوم التنمیة االقتصادیة  یعد، بالنسبة للمبحث األول
النمو االقتصادي یعني ببساطة زیادة كمیة السلع والخدمات المنتجة في االقتصاد المحلي، فهو ال یؤدي 

 حجم في الحاصل التغیر قیاس نكما أ .بالضرورة إلى تحسین نوعیة الحیاة، وهو أحد معاني التنمیة االقتصادیة
 التي الوطني االقتصاد مؤشرات دراسة خالل من یكون والذي االقتصادي، النمو عن یعبر والذي الوطني النشاط
، المعدالت العینیة للنمو، المعدالت النقدیة للنمو: یتم من خالل ثالثة وسائل، وهي النشاط، ذلك عن تعبر

النمو السكاني  :مصادر أساسیة، وهي أربعةكما تنبع ظاهرة النمو االقتصادي من  .ومقارنة القوى الشرائیة
تراكم رأس  ؛)التي تعبر ضروریة للعملیة اإلنتاجیة( الموارد الطبیعیة ؛)الذي یحقق النمو الفعلي في قوة العمل(

والذي یشمل االستثمارات الجدیدة في األرض والمعدات المادیة ورأس المال البشري من خالل تحسین ( المال
كما تم  .)والذي یتولد عنه طرق إنتاج جدیدة(التقدم التكنولوجي  ؛)مستوى الصحة والتعلیم ومهارات العمل

التي تعتبر و . عوامل التي تؤدي إلى تباین معدالت النمو بین الدول وعبر الفترات الزمنیة المختلفةال التطرق إلى
 معدل :یذكر من بینهامتغیرات اإلطار االقتصادي والمؤسساتي وهي شاملة لبمثابة محددات للنمو االقتصادي 

 ادي الكلي،االستقرار االقتص القطاع المالي، ، معدل االستثمار، التضخم، سعر الصرف،المحلي االدخار
بط إما في عالقة موجبة أو سالبة بالنمو االقتصادي وذلك وكل العوامل سالفة الذكر ترت. االستقرار السیاسي

  .منافع وتكالیف النمو االقتصاديعالوة على ذلك، تم التطرق إلى  .حسب خصوصیة العالقة والتأثیر
 تحلیالت رواد المدارس الفكریة االقتصادیة، في إطارالنمو االقتصادي  إلى تفسیر ظاهرة تطرقال تم كما       

       عند كل من ، وذلك،ظاهرة النمووتفسیر األفكار والفرضیات المتعلقة بتحلیل هم أوذلك من خالل إبراز 
"A. Smith" الذي أقر بضرورة تقسیم العمل، وأهمیة تراكم رأس المال بالنسبة لعملیة النمو؛                
ة، والذي أقر بضرورة زیادة رأس المال المستثمر في القطاعین صاحب النظرة التشاؤمی "R. Malthus"و

في القطاع الزراعي،  الذي بحث في تناقص العوائد "D. Ricardo"و؛ الصناعي والزراعي لدفع وتیرة النمو
الذي بحث في انخفاض معدالت الربح على  "K. Marx"و؛ واعتقد بأهمیة حریة التجارة بالنسبة لعملیة النمو

الذي اهتم  "J. SCHUMPETER"و؛ س المال مع نمو االقتصاد والذي أرجعه إلى تنافس الرأسمالیینرأ
الباحث إلى النظریة النیوكینزیة حول  تطرق كما. النموبموضوع االبتكار، والذي اعتقد بأهمیته بالنسبة لعملیة 

والذي بحث في " Harrod-Domar"النمو االقتصادي وذلك من خالل عرض أحد نماذجها وهو نموذج 
في  وفي الظروف التي من شأنها أن تجعل االقتصاد ینمو لیحافظ على االستخدام التاممتطلبات النمو المستقر، 

 كما أعطى أهمیة لمعامل. لرأس الما راكموقد أعطى أهمیة كبیرة لعامل االدخار في عملیة ت .الدول المتقدمة
أنه لیكون االقتصاد مستقرا یجب أن وأقد أقر النموذج  .الدخل الوطنيوالذي یرتبط بعالقة سلبیة مع  رأس المال

مضروبا  (k)الناتج  /معامل رأس المال و  (s) -أو المیل الحدي لالدخار –معدل االدخار بین تتحقق المساواة 
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)            النظريات والنماذج  –المصادر والمحددات   –المفاهيم والقياس (النمو االقتصادي   الفصل األول    

ثبات نسبة س الكافتراضه  هذا، وقد تعرض النموذج لجملة من االنتقادات). g(ي معدل النمو في الناتج ف
غفال وجود القطاع الخارجي     .االدخار، وإ

 االقتصادي من الباحث إلى النظریة النیوكالسیكیة حول النمو فیه تطرق  والذي ،ثانيبالنسبة للمبحث ال
في ) التحول التقني(سلط الضوء على أهمیة التقدم التكنولوجي  ، والذي"Solow–Swan" خالل تقدیم نموذج

 الفرد نصیب متوسط نمو زیادة إلى النموذج في التكنولوجي التقدم إدخالیؤدي تحقیق النمو االقتصادي، حیث 
إدخال التقدم التكنولوجي والعمل في دالة اإلنتاج طریق  ویتم ذلك عن. الطویل المدى على المحلي الناتج من

ا كما حاول النموذج إعطاء. )العمل أو زیادة فعالیة العمل ةأو ما یطلق علیه تفعیل مدخل(تفاعلیا   أكثر تفسیرً
 تتمتع ألنها وذلك وغنیة متطورة الدول بعض أن إذ یعطي نتیجة مفادها الدول، بین والفقر الغنى في للفارق قیمة

 نقوله والعكس قوي، تقدم تكنولوجي أو/و نمو دیموغرافي ضعیف معدل أو/و مرتفع المال لرأس استثمار بمعدل
 في مفرطة زیادة أو/و معدل االستثمار انخفاض إلى یرجع الدول هذه في الفقر أسباب فإن الفقیرة للدول بالنسبة
ورغم األهمیة العلمیة واالقتصادیة للنموذج فإنه تعرض . لوجيالتكنو  التقدم ضعف أو/و الدیموغرافي النمو معدل

 .بدوره إلى جملة من االنتقادات خاصة فیما تعلق باعتباره أن التقدم التكنولوجي خارجي المنشأ
 رئیسیتین قناتین إبراز دورب قامتنماذج النمو الداخلي المنشأ  تم التطرق إلىثالث، بالنسبة للمبحث ال 

وفي سیاق هذه  .األجل طویل النمو تولید خاللها من یتم والتي) المعرفة -المال البشري رأس : (للنمو، وهما
 :إلىتطرق الباحث  النماذج

 نموذج AK الذي اهتم بدور تراكم رأس المال المادي في عملیة النمو. 
  نموذج "Lucas,1988" دعم النموأهمیة تسخیر الوقت للتكوین والتعلیم في الذي أقر ب. 
  نموذج"Paul Romer ,1990" كریس نسبة عالیة من رأس المال البشري في قطاع بأهمیة ت عتقدالذي ا

  .والتكنولوجیات التي تسهم في زیادة معدالت النمو ، والذي سیولد المزید من األفكار والمعارفالبحث
  

يالحظ الباحث أنه هناك العديد من العوامل المفسرة للنمو ، وفي ختام هذا الفصل             
التي من  كمستوى التكنولوجيا المستخدم ومستوى المعرفة واألفكار المتاحةاالقتصادي 

ما هو الدور : في رأس المال البشري، والسؤال الذي يطرح نفسه هناشأنها رفع معدالت االستثمار 
في تفسير تباين معدالت ) القطاع المصرفي كجزء منه(القطاع المالي تطور الذي يقوم به 

وقد استدعت اإلجابة على هذا السؤال قيام العديد من . ؟النمو االقتصادي بين الدول
الباحثين االقتصاديين بدراسة األثر الذي يمكن أن يخلفه تطور القطاع المالي على النمو 

صيل لكون هذا الموضوع محورا مفصليا من التف بشيءوهذا، ما سيتم التطرق إليه . االقتصادي
  .بحث، وذلك في الفصل المواليفي هذا ال
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     )النظريات والنماذج  –المصادر والمحددات   –المفاهيم والقياس (

  :الباب األول
العالقة بين تطور الجهاز المصرفي والنمو االقتصادي 

وعولمة النشاط المالي والمصرفي موجة تحرير بين آثار 
 واستراتيجيات المواجهة

  

  :الفصل الثاني
العالقة بين تطور الجهاز المصرفي والنمو االقتصادي في ظل 

 موجة تحرير وعولمة النشاط المالي والمصرفيآثار 
 

  : الفصل الثّالث
التوجهات الجديدة نحو تطوير أداء الجهاز  المصرفي 
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 الفصل الثاني موجة تحرير وعولمة النشاط المالي والمصرفيالعالقة بين تطور الجهاز المصرفي والنمو االقتصادي في ظل آثار   

  :هيدتم
والسبب في . المالي والمصرفي والنمو االقتصادي قطاعالاهتم األدب االقتصادي بدراسة العالقة بین        

التي یؤدیها في مثل حجر الزاویة في العملیة التنمویة من خالل الخدمات األساسیة ی هذا القطاعذلك، أن 
االقتصادیة ذات الفائض ومن ثم تحویلها نحو تمویل  قطاعاتاالقتصاد، إذ یعمل كمجمع للموارد المالیة من ال

نظیرتها ذات العجز بالشكل الذي یضمن التخصیص األمثل للموارد، ومراقب ألعمال الشركات التي تقترض من 
وهي األدوار التي ینتظر منها تعظیم العائد . یع المخاطرالبنوك، ومسهل للتداول، وكموفر آللیة التحوط وتنو 

وفي الواقع،  .االقتصادي متمثال في ارتفاع كافة المؤشرات االقتصادیة سواء على المستوى الكلي أو الجزئي
، المالي والمصرفيوعولمة النشاط ة موجة تحریر المصرفی زةجهوبصورة خاصة األ ةالمالی اتالقطاع تشهد

أداء تلك أصبحت تهدد كما ، أدوار هذه القطاعات في تمویل األنشطة االقتصادیةوالتي ألقت بظاللها على 
  .التي تضمن التخصیص األمثل للموارد المطلوبة ةبالكفاء األدوار
صورة خاصة بو  –النظام المالي یؤدیها الوظائف التي على  تسلیط الضوء سیتم، ومن خالل هذا الفصل      

للعالقة بین تطور  وعالقتها بالنمو االقتصادي، ناهیك عن التطرق إلى التأصیل النظري –النظام المصرفي 
 المالي والمصرفي النشاط ، نعرج على موجة تحریر وعولمةوفي األخیر. الجهاز المصرفي والنمو االقتصادي

 :على النحو التاليسم هذا الفصل وفي سبیل تحقیق ذلك ق. ثارها على هذه العالقةآوتحدید أهم 
 اإلطار النظري والتجریبي للعالقة بین تطور الجهاز المصرفي والنمو االقتصادي: المبحث األول.  
 آثار موجة تحریر النشاط المالي والمصرفي على تطور الجهاز المصرفي والنمو : المبحث الثاني

  .االقتصادي
 والمصرفي على تطور الجهاز المصرفي والنمو االقتصادي آثار عولمة النشاط المالي: المبحث الثالث. 

 
  

 
 

 
  
  
  
  
  
  

  



                                    

 

                                 

االقتصادي، وكما 
حصر أهم الدراسات النظریة التي تطرقت إلى عالقة تطور الجهاز 
رائدا لها، عالوة على التطرق إلى أهم 
استخدام تقنیات االقتصاد القیاسي، والتي 
حرصت في مجملها على تقدیم الدالئل العملیة على وجود عالقة سببیة بین تطور الجهاز المصرفي والنمو 
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وذلك من خالل اكتشاف طرق جدیدة : االبتكار التكنولوجي) ب( .التكنولوجیات المختلفة المنتجة لرأس المال
الدور الذي تقوم به البنوك وباقي الوسطاء الشكل ظهر یكما  .لإلنتاج باالعتماد على معدل االبتكار التكنولوجي

تعبئة المدخرات وتخصیصها بالطریقة المثلى لصالح الشركات التي تسعى إلى تمویل مشاریعها المالیین في 
كما أن  .االستثماریة وما یتبع ذلك من خفض لتكالیف المعامالت والمعلومات في إطار احتكاكات السوق
سن سیر فالوسطاء المالیون قادرون على ممارسة الرقابة على هذه الشركات، والغرض من ذلك ضمان ح

المستفیدین من القروض لضمان عملیة السداد، وهو یتبع تشكیل الرأسمال المعرفي في شكل قواعد بیانات 
قامة عالقات طویلة األمد بین البنوك وعمالئها، وتسهیل إدارة مخاطر االئتمان. المعلومات حول المقترضین  .وإ

كما أن وظیفة التمویل . تبادل السلع والخدمات وعالوة على ذلك، تطویر وسائل الدفع، والتي من شأنها تسهیل
واإلشراف على الشركات تسمح بإتاحة معرفة حول القطاعات التي تنشط فیها، وبالتالي تصبح على علم جید 

بداعیة ولذلك، فإن الوسطاء المالیین یشجعون الشركات على . بالفرص الجدیدة وبالطرق األكثر إنتاجیة وإ
كما . ات الصلة باالستثمار، وبالتالي تحسین معدل االبتكار التكنولوجي هذا من جهةاالستثمار في القطاعات ذ

 تشجع مركزیة جمع المدخرات وتخصیصها األمثل بین المشروعات األكثر ربحیة وابتكارا على زیادة االستثمار
  )1( .ومن ثم تراكم رأس المال من جهة أخرى

الوسطاء المالیین بصفة (الجهاز المصرفي  بالتفصیل وظائف )1997ROSS LIVINE ,(بین  وقد
  ) 2(:، والتي تسهم في النمو االقتصادي، وذلك على النحو التالي)عامة

هناك تكالیف كبیرة ترتبط بتقییم الشركات، المدیرین، وظروف  :إنتاج المعلومات وتخصیص رأس المال  .1
نتاج وقد ال یملك األفراد . السوق تأتي قبل اتخاذ قرارات االستثمار المدخرون القدرة على عملیة تجمیع ومعالجة وإ

راغبین في االستثمار في األنشطة التي یوجد حولها  ونمعلومات عن االستثمارات المحتملة حیث ال یكون
كما أن التكالیف العالیة للمعلومات قد تبقي تدفق رأس المال نحو ألوجه االستخدام . معلومات موثوق بها قلیال

هكذا، تفترض العدید من النماذج أن رأس المال یتدفق باتجاه الشركات أكثر ربحیة، وهذا یتطلب و . األعلى قیمة
النظر إلى البنوك كوسیط وب. أن یكون لدى المستثمرین معلومات جیدة عن الشركات، المدیرین، وظروف السوق

بائع لهذه المعلومات مالي یقبل الودائع ویمنح القروض یمكن اعتبارها منتج للمعلومات حول الشركات و 
والمسألة المهمة هنا، هي أن البنوك كوسطاء مالیین، ومن خالل ترشید تكالیف الحصول على . للمدخرین

المعلومات، تحسن التقییم المسبق للفرص االستثماریة مع تداعیات إیجابیة على تخصیص الموارد وعلى وتیرة 
  .النمو االقتصادي

حوكمة الشركات أمر أساسي للنمو االقتصادي بصفة  تعتبر :لشركاتمراقبة المنشآت وممارسة حوكمة ا .2
المنشآت برأس المال مراقبة  ووللمستوى الذي یستطیع فیه مزود. عامة، ولدور العوامل المالیة بصفة خاصة

كیفیة استخدام المنشآت لرأس المال والتأثیر علیها، تداعیات على كل من االدخار وقرارات التخصیص، إلى حد 
المراقبة الفعالة من طرف المساهمین والدائنین تحت المدراء على تعظیم قیمة الشركة، وهذا سیؤدي إلى  أن

                                  
 (1)  ROSS LIVINE, Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda, Journal of Economic 
Literature, American Economic Association, USA ,Vol. XXXV; (June 1997) , p :691 
(2)  Ibid ,PP :691-700 
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. تحسین كفاءة المنشآت فیما یتعلق بتخصیص الموارد وجعل المدخرین أكثر استعدادا لتمویل اإلنتاج واالبتكار
شركات إلى إعاقة تعبئة المدخرات من عمالء في المقابل، قد یؤدي غیاب الترتیبات المالیة التي تعزز حوكمة ال

وهكذا، فإن فعالیة حوكمة الشركات تؤثر . مختلفین وأیضا الحفاظ على تدفق رأس المال إلى استثمارات مربحة
  .مباشرة في أداء المنشآت مع تداعیات كبیرة محتملة على معدالت النمو الوطنیة

ت والعقود المالیة، قد تنشأ البنوك لتسهیل التداول، فمع تكالیف المعلومات والمعامال :تخفیض المخاطر  .3
  :وفي هذا اإلطار یمكن للبنوك .التحوط، وتجمیع المخاطر التي لها انعكاسات على تخصیص الموارد والنمو

 فنظرا لكون المدخرین عموما یكرهون المخاطرة، وباعتبار أن المشاریع : توفیر خدمات تنویع المخاطر
تستطیع البنوك من خالل . ة تكون أكثر خطورة من المشاریع ذات العوائد المنخفضةذات العوائد المرتفع

تنویع المخاطر أن تحث األفراد على االستثمار في المشاریع المبتكرة ذات العوائد المرتفعة والمتوقعة، 
كنولوجي التقدم التو تراكم رأس المال مما یساعد على إعادة توزیع المدخرات مع انعكاسات إیجابیة على 

 . والنمو االقتصادي
 قد تكون المخاطر غیر متنوعة في نقطة زمنیة معینة مثل الصدمات : تقاسم المخاطر عبر الزمان

وتستطیع البنوك تسهیل تقاسم المخاطر عبر . لكنها قد تكون متنوعة عبر األجیال. االقتصادیة الكلیة
منخفضة نسبیا في أوقات  تكون العوائد التياألجیال من منظور االستثمار على المدى الطویل، وتوفیر 

 .االزدهار ومرتفعة نسبیا في أوقات الركود
 كما . والتي تنشأ بسبب حالة عدم الیقین المرتبطة بتحویل األصول إلى وسیلة للتبادل: مخاطر السیولة

خلق الحافز  وهذا ما. أن عدم تماثل المعلومات وتكالیف المعلومات قد یمنعان السیولة ویكثفان مخاطرها
  .التي تزید السیولة المالیة - من بینها البنوك –على إیجاد أسواق ومؤسسات 

تكتیل رأس المال من مدخرین مختلفین، إلى تهدف  التي عملیة المكلفةال وهي تلك: تجمیع المدخرات .4
لى عدم تماثل ع، و تكالیف المعامالت المرتبطة بجمع المدخرات من مختلف األفرادكل من التغلب على  :وتشمل

وفي هذا اإلطار،  .المعلومات المرتبطة بجعل المدخرین یشعرون بالراحة عند التخلي عن السیطرة على مدخراتهم
أكثر فعالیة في تجمیع المدخرات التي یمكن أن تؤثر على التنمیة  -  من بینها البنوك –تعد األنظمة المالیة 

لى . ورات الحجم، والتغلب على مشكلة تجزئة االستثمارفاالقتصادیة عن طریق زیادة االدخار، استغالل و  وإ
جانب التأثیر المباشر لعملیة تعبئة المدخرات على تراكم رأس المال، یمكن للتعبئة الجیدة للمدخرات أن تحسن 
تخصیص الموارد وتعزز االبتكار التكنولوجي، وبفرض وصول األموال المدخرة إلى محافظ استثمارات مرتفعة 

  .وفعالة اقتصادیا، سیكون لتعبئة المدخرات أثر إیجابي على النمو االقتصاديالعائد 
حیث تستطیع الترتیبات المالیة التي تخفض تكلفة المعامالت أن تسهل التبادل، وتعزز : تسهیل التبادل .5

خلق أدوات على  - البنوك كجزء منه –فقدرة النظام المالي . االبتكار التكنولوجي، التخصص، والنمو االقتصادي
مالیة تساعد على خفض تكلفة المعامالت من شأنها أن تساعد على التوجه إلى عملیات إنتاجیة أكثر تخصصا، 

 .بالشكل الذي یعزز االبتكار التكنولوجي والنمو االقتصادي
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            المصرفي نظام المالي، الجهازتطور ال للعالقة بینوالتجریبي اإلطار النظري  :المطلب الثاني
  والنمو االقتصادي

بیان مفصلي حول كیف تأخذ المعامالت المالیة قدم من ، أول )SCHUMPETERJ .19 ,11(یعد  
غیر أنه استعمل المصرفي ) المعامالت المالیة(وهو لم یستعمل لهجة حدیثة . دورا مركزیا في النمو االقتصادي

وقد كتب . مصطلح التنمیة االقتصادیة استخدموبدال من استخدام مصطلح النمو االقتصادي . كمثال على ذلك
بین أولئك الذین یرغبون في تشكیل تركیبات جدیدة وأصحاب الوسائل اإلنتاجیة، فهو یقف المصرفي "قائال 

بأهمیة الخدمات المالیة بالنسبة للنمو  )19J. SCHUMPETER ,11(أقر وقد  .)1( ..."أساسي لظاهرة التنمیة
المشاریع للحصول االقتصادي طالما أنها تحسن اإلنتاجیة من خالل تعزیز تكنولوجیا االبتكار ومساعدة أصحاب 

كما أقر أن من شأن التطور المالي أن یسهل تعبئة االدخار . على أفضل فرص النجاح في عملیة االبتكار
وأكد . المنتج، وتخصیص المواد بكفاءة، والحد من المشاكل الناجمة عن تباین المعلومات وتحسین إدارة المخاطر

   .)2(كلیا مواتیا للنمو االقتصادي القوي كذلك أن هذه اآلثار یمكن أن تخلق إطارا اقتصادیا
نظام تطور ال أهم الدراسات النظریة والتجریبیة التي تمحورت لعالقة بینیتم عرض  ،وفي هذا السیاق    

  :وذلك كما یليفي هذا الشأن،  والنمو االقتصادي المصرفي المالي، الجهاز

   )19Goldsmith ,69( دراسة: الفرع األول

إلى بلوغ  "الهیكل المالي والتنمیة" :التي جاءت بعنوان ورقته البحثیةفي  )19Goldsmith ,69(سعى         
في ) خلیط األدوات المالیة، األسواق، والوسطاء المالیین(توثیق كیفیة عمل الهیكل المالي ) أ( :ثالثة أهداف وهي

النظم المالیة الوطنیة في التطور ومن ثم تتبع أثر تطور هیكل . التغیرات االقتصادیة مثل النمو االقتصادي
الكمیة اإلجمالیة ونوعیة األدوات المالیة، األسواق،  - تقییم أثر التطور المالي اإلجمالي  )ب(؛ االقتصادي

هل یمارس التمویل تأثیرا : ومن ثم، محاولة اإلجابة على السؤال. على النمو االقتصادي - والوسطاء المالیین
تقییم ما إذا كان الهیكل المالي یؤثر على سرعة النمو االقتصادي؟ هل ) ج(؛ وي؟على  النمو االقتصاد ببیاس

، قام هذا اإلطاروفي  .)3(تؤثر وظائف خلیط األسواق والوسطاء المالیین في االقتصاد على التنمیة االقتصادیة؟
)69, 19Goldsmith(  وتشمل هذه البیانات قیمة 1963 -1960دولة خالل الفترة  35بجمع بیانات من ،

وقد افترض أن قطاع الوسطاء المالیین یرتبط ارتباطا . أصول الوسطاء المالیین كحصة من الناتج الوطني
وقد توصل إلى . إیجابیا مع وفرة ونوعیة الوظائف المالیة التي یعرضها القطاع المالي نسبة لباقي االقتصاد

 )19Goldsmith ,69(ومع ذلك كان . ر المالي ومستوى النشاط االقتصاديتوثیق االرتباط اإلیجابي بین التطو 
غیر قادر على تقدیم المزید من األدلة عبر الدول بسبب عدم وجود بیانات حول تطور سوق القیم لمختلف دول 

  :لتالیة، والتي تعرض في النقاط ادراسةهذه الوتجدر اإلشارة إلى أنه قد وجهت العدید من االنتقادات ل. العینة

                                  
(1) TAPEN SINHA, The Role of Final Intermediation in Economic Growth: SCHUMPETER REVISITED, 
Spellbound Publishers, Rohtak, India, 2001,P:65.  
 (2) Simplice A, Asongu, Finance and growth: Schumpeter might be wrong in our era New evidence from Meta-
analysis, working paper, Munich Personal RePEc Archive, Germany, 2011, ,P : 14. 
(3) Asli  Demirguc – Kunt , Ross Livine, FINANCIAL Structure and Economic Growth (ACROSS-COUNTRY 
COMPARISON OF BANK, and DEVELOPMENT), First Mit press edition, USA, 2004, P: 03. 
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 .التي أجریت علیها األبحاث) دولة فقط 35(صغر حجم العینة   .أ 
 .غیاب التحكم المنهجي في العوامل المحتملة التي یمكن أن تفسر النمو االقتصادي  .ب 
 .غیاب أي تقدیر لتأثیر التطور المالي على تراكم رأس المال ونمو اإلنتاجیة  .ج 
 . مؤشرا جیدا بما یكفي على وظائف النظام الماليحجم الوسطاء المالیین كمقیاس للتطور المالي لیس   .د 
 .لم یتم تحدید اتجاه السببیة عن طریق ارتباط النظام المالي مع النمو االقتصادي  .ه 
الضوء على مسألة ما إذا كان أو لم یكن لدى الرابطة بین المؤسسات المصرفیة  وأخیرا، لم یسلط  .و 

  .نمو االقتصاديواألسواق المالیة العاملة في االقتصاد أثر على ال
مهمة غیر أنها لیست كاملة، وهذا أمر مفهوم ألن في  )19Goldsmith ,69( وبالتأكید، فإن مساهمة        

  )1( ).األسالیب اإلحصائیة، البیانات، التطورات النظریة(ذلك الوقت كان الوضع ال یساعد على دراسة وافیة 

 (McKinnon and Shaw, 1973) دراسة: ثانيالفرع ال

العمق المالي في ": ورقتهما البحثیة التي جاءت بعنوانفي  (McKinnon and Shaw, 1973) أكد      
. على الدور الحاسم للسیاسات الحكومیة في تعبئة المدخرات الموجهة لتمویل االستثمار "التنمیة االقتصادیة

االئتمان الموجه (وهما یعتقدان أن كل أشكال الرقابة العامة على السوق المالیة، والمحققة عبر األدوات الكمیة 
، تولد حالة )سقیف أسعار الفائدةت(أو عبر األدوات السعریة ) للقطاعات اإلستراتیجیة، نسب االحتیاطي المرتفعة

تتمیز بمعدالت أسعار الفائدة الحقیقیة السالبة، وانخفاض مستویات االدخار واالستثمار " ليالما كبحال"من 
، والذي یعني الحفاظ على "المالي كبحال"وفي هذا السیاق، فقد حاول الباحثان تحلیل أثر   .)2(وبالتالي النمو

المالي یقلل  كبحانخفاض أسعار الفائدة والتدخل الحكومي في أنشطة البنوك، في مجال االدخار واالستثمار، فال
التحریر المالي الذي یسمح بارتفاع  قد فضالوهكذا . الحافز على االدخار مما یؤثر سلبا على االستثمار والنمو

   )3( .ع األسر على زیادة مدخراتهمأسعار الفائدة مما یشج

  (4)  (King and Levine, 1993) دراسة: ثالثالفرع ال      

         تقدیم أدلة عبر عدة دول تتوافق مع رؤیة  (King and Levine, 1993) كل من ولاح         
)11, 19. SCHUMPETERJ ( النظام المالي یستطیع تعزیز النمو االقتصادي، وذلك : والتي مفادها أن

دولة خالل  85وقد استخدما بیانات . "على حق شومبیتیرربما یكون : التمویل والنمو"ضمن دراسة بعنوان 
مع وقد بحثا ما إذا كانت المستویات األعلى للتطور المالي ترتبط بشكل ملحوظ وقوي ). 1989 - 1960(الفترة 

 .سرعة المعدالت الحالیة والمستقبلیة للنمو االقتصادي، تراكم رأس المال المادي، وتحسین كفاءة االقتصاد

                                  
  MOEZ OUNI, OP. Cit, PP : 14-15.)1( 

(2) ROMANA JIMBOREAN, La croissance économique et le développement financier; le cas de pays d'Europe 
Centrale et Orientale, septembre, 2004, P : 04. Essay publier en web site,  
http://www.nelutu.net/~moni/ramonasept2004.pdf (consulted in: 15-09-2011) 
 (3) AKA BROU EMMANUEL, LE ROLE DES MARCHÉS DECAPITAUX DANS LA CROISSANCE ET LE 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES, Thèse Doctorat non publier , la Faculté des Sciences Economiques et de 
Gestion; Université d’Auvergne, France, 2005, P : 15. 
(4) King. R. G et R. Livine, Finance and Growth: Schumpeter Might Be Right , The Quarterly Journal of Economics, 
Oxford University , England, Volume 108, Issue 3, August 1993 ,PP: 717-736.  
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للتطور المالي، والتي تجسدت في أربعة مؤشرات مصممة لقیاس ) مؤشرات(ولتحقیق هذا، قاما ببناء مقاییس 
  :ليالخدمات المقدمة من قبل الوسطاء المالیین، وذلك على النحو التا

 LLI  : كمقیاس تقلیدي للعمق المالي، الذي یساوي ( لخاما الداخليالناتج المطلوبات السائلة كنسبة من
 ).یة الرسميلالحجم اإلجمالي لنظام الوساطة الما

 BANK: األصول مقیاس أهمیة بنوك الودائع مقارنة بالبنك المركزي في منح االئتمان المحلي مقاسا ب
وعلى األرجح، . (لبنك المركزيل األصول المحلیة+ الودائع  لبنوك األصول المحلیة /الودائع  لبنوك المحلیة

 ).أن البنوك تعرض أفضل إدارة للمخاطر وخدمات معلوماتیة عن االستثمارات مقارنة بالبنك المركزي
 PRIVATE: باستثناء(اإلجمالي المحلي االئتمان إلى  القطاع الخاص غیر المالي من لوباتنسبة المط 

 ). خلق النقود بنوكالقروض المقدمة إلى 
 PRIVY: لخاما الداخليالناتج  إلى القطاع الخاص غیر الماليمن  نسبة المطلوبات . 

  :، فهي)قیاس النمو ومصادر النمو(أما بالنسبة لمؤشرات النمو االقتصادي 
 GYP : للفرد على المدى الطویل لخاما الداخليالناتج معدل نمو. 
 GK: معدل نمو مخزون رأس المال الداخلي. 
 EFF: التقدم التكنولوجي، تراكم رأس المال البشري، زیادة عدد . (معدل نمو العوامل األخرى

 .كإشارة إلى التحسین في الكفاءة). الخ...ساعات العمل للعامل الواحد
  . ن النمو إلى مكونین معدل تراكم رأس المال المادي وكل شيء آخراقسم الباحث كما

  :واعتمدا دالة اإلنتاج التالیة
풀 = 	풌휶		풙																																																																																																												(퐈퐈 − ퟏ)   

Y :لفردالناتج الداخلي اإلجمالي الحقیقي ل.  
k :حصة الفرد من المخزون الحقیقي رأس المال.  
x :المحددات األخرى لنمو الناتج الفردي. 
휶 :معلمة دالة اإلنتاج.  

  :وبأخذ لوغاریتم دالة اإلنتاج السابقة وفرق الغلة
푮풀푷	 = 	휶(푮푲) + 푬푭푭																																																																															(퐈퐈 − ퟐ)  

 INV :لخاما الداخليالناتج  /نسبة االستثمار الداخلي. 
هي وقد قام الباحثان بدراسة العالقة بین أربعة مؤشرات مالیة وأربعة مؤشرات نمو، وخالصة النتائج        
للنتائج  حجم قطاع الوساطة المالیة الرسمي نسبة  –ارتباط قوي وملحوظ بین مؤشرات التطور المالي وجود 

الداخلي اإلجمالي، أهمیة البنوك نسبة إلى البنك المركزي، النسبة المئویة لتخصیص االئتمان للقطاع الخاص، 
لممنوح للقطاع الخاص إلى الناتج الداخلي اإلجمالي، مع النمو، معدل تراكم رأس المال المادي، ونسبة االئتمان ا

بؤ بتأثیر مؤشرات التطور المالي المحددة سابقا على القیم یمكن التنكما  .وتحسین كفاءة تخصیص رأس المال
عندما تملك الدول مؤشرات تطور مالي مرتفعة نسبیا، : فحسب الباحثین(الالحقة لمؤشرات النمو االقتصادي 

 ).سنة مقبلة 30إلى  10سیمیل النمو االقتصادي إلى أن یكون سریعا نسبیا طیلة 
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أن  حقیقة (King and Levine, 1993) كل منالتي قام بها  بیانات الدراسةنتائج كما تتضمن   
الخدمات المالیة تحفز النمو االقتصادي من خالل زیادة معدل تراكم رأس المال من خالل تحسین الكفاءة لدى 

. ، بأي حال، رابطة بین سیاسات مالیة معینة والنمو االقتصادياكما لم یجد. أي اقتصاد یستعمل رأس المال
وفي األخیر من خالل  .ومن خالل  تدابیر السیاسات الحكومیة القابلة للتنفیذ یمكن التأثیر على النمو ومع ذلك،

كان محقا بشأن أهمیة ) SCHUMPETERJ .19 ,11(، استخلصا أن علیها األدلة التطبیقیة التي تحصال
  .التمویل بالنسبة للتنمیة االقتصادیة

  )1( (Levine and Beck and  Looyza, 2000) دراسة: رابعالفرع ال

: الوساطة المالیة والنمو": بحثیة بعنوان  ورقة (Levine and Beck and  Looyza, 2000) كل من أعد  
والتي تدرس بدقة ما إذا كانت المكونات الخارجیة لتطور الوساطة المالیة تؤثر على النمو . "السببیة واألسباب

وذلك من . كما تقدم الدلیل على أن النظم القانونیة، والتنظیمیة، والمحاسبیة تحدد التطور المالي. ؟االقتصادي
 :بناء مؤشرات للوساطة المالیة، وهي تم، وقد 1995 - 1960دولة خالل الفترة  71خالل دراسة بیانات 

المالي تطور نموذجي لل ، وهو مقیاسلخاما الداخليالناتج نسبة المطلوبات السائلة للنظام المالي إلى   .أ 
 .وبالتالي الحجم المالي لقطاع الوساطة المالیة

إلى مجموع موجودات البنوك التجاریة إلى مجموع موجودات البنوك  التجاریةسبة موجودات البنوك ن  .ب 
التجاریة والبنك المركزي، وهو یقیس مدى تخصیص مدخرات المجتمع من طرف البنوك التجاریة مقابل 

 .البنك المركزي
وهو مقیاس یعزل االئتمان المقدم . لخاما الداخليالناتج نسبة االئتمان الممنوح إلى القطاع الخاص إلى   .ج 

إلى القطاع الخاص عن االئتمان المقدم للحكومات والمؤسسات العامة، كما یستبعد االئتمان الصادر من 
 .البنك المركزي

  :القیاسي، باعتمادها على معادلة االنحدار األساسیة التالیةوقد استخدمت الورقة البحثیة تقنیات االقتصاد 
푮푹푶푾푻푯풊 = 휶	 + 	휷푭푰푵푨푵푪푬	풊	 + 휸[푪푶푵푫푰푻푰푶푵푰푵푮	푺푬푻]	풊	 + 휺풊																				(퐈퐈 − ퟑ)   

  :حیث        
  .نمو الناتج الداخلي اإلجمالي الحقیقي للفرد: 퐺푅푂푊푇퐻  .أ 
  .تتضمن مؤشرات التطور المالي سابقة الذكر: 퐹퐼푁퐴푁퐶퐸  .ب 
عامل شرطي للمعلومات، والذي یتحكم في العوامل األخرى التي : 푆퐸푇	퐶푂푁퐷퐼푇퐼푂푁퐼푁퐺  .ج 

حجم الحكومة، التضخم، سوق الصرف السوداء، االنفتاح على : على سبیل المثال. (ترتبط مع النمو
  ).صیل العلميالتجارة الدولیة، االستقرار السیاسي، التح

وقد أشارت نتائج االنحدار إلى وجود عالقة قویة جدا بین المكونات الخارجیة لتطور الوساطة المالیة   
في األخیر، قد فحص الباحثون القنوات التي تؤثر من خاللها مؤشرات و  .والنمو االقتصادي على المدى الطویل

                                  
(1)ROSS LIVINE et al, Financial intermediation and growth Causality and causes, Journal of Monetary Economics 
46 (2000), Elsevier Publisher, USA ,PP: 31-77. 
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 ضمن نمو اإلنتاجیة الكلیة للعوامل ولیس من خاللتطور الوساطة المالیة على النمو االقتصادي، والتي تت
كما كشفوا دور االختالفات في النظام القانوني لحقوق الدائنین، كفاءة إنفاذ العقود، . االدخار وتراكم رأس المال

  .ومعاییر النظام المحاسبي في تفسیر االختالفات في تطور الوساطة المالیة عبر الدول

   )2000HAY . M( )1 ,( دراسة  :خامسالفرع ال

، "استعراض نقدي وتحلیل لوحة البیانات: البنوك والنمو": ورقة بحثیة بعنوان )2000HAY . M ,(أعد       
التشكیك في أهمیة البنوك في تحقیق النمو االقتصادي حسب ما أقرت به نماذج النمو الداخلي،  حاولتوالتي 

 .من خالل استعراض نقدي لتحلیل العالقة بین البنوك والنمو، خاصة فیما یتعلق بوظائف البنوك
 :ر منهاویعتقد الباحث بأن البنوك یمكن أن تؤثر سلبیا على النمو االقتصادي وذلك لعدة أسباب، نذك

، التي من شأنها أن تساهم في انخفاض أسعار الفائدة، مما یؤدي إلى انخفاض "المالي كبحال"سیاسات   .أ 
كمیة المدخرات المجمعة من قبل البنوك، وبالتالي انخفاض حجم االستثمارات ومن ثم انخفاض النمو 

  .ل البنوكالمالي من أهمیة الخدمات المقدمة من قب كبحوبالتالي یقلل ال. االقتصادي
عدم وجود تدابیر تنظیمیة تتعلق بالسیاسة االقراضیة للبنوك، قد تؤدي إلى تعرضها إلى اإلعسار المالي،   .ب 

، وهذا ما عة والمقدرة على السدادومن بین تلك التدابیر احترام مبدأ اختیار المقترضین على أساس السم
ادي بدال من كونه عامل محفز للنمو یؤدي إلى تحویل االئتمان إلى عامل مزعزع لالستقرار االقتص

 .االقتصادي
سیاسات التحریر المصرفي تزید من هشاشة البنوك، نتیجة المنافسة المصرفیة التي تدفع بالبنوك إلى منح   .ج 

 .قروض أكثر من مواردها المالیة الذاتیة
- 1970(لفترة خالل ا) دول نامیة 6+ دول متقدمة  6(دولة  12قام الباحث بدراسة عینة مكونة من و    

  :، ولتقدیر أثر البنوك على النمو في المدى الطویل، اعتمد الباحث على النموذج القیاسي التالي)1996
푳풏풀풊,풕 ퟏ		 	푳풏풀풊,풕 ퟏ = 풂푿풊,풕 + 풃풁풊,풕 + 휺풊 +	휸풕 + 휹풊,풕																																				(퐈퐈 − ퟒ)   

  :حیث
  .اإلجمالي الحقیقي للفردالناتج الداخلي : 풀풊,풕  .أ 
 :تشملو . للنمو االقتصاديدراسة المحددات األساسیة  يمصفوفة المتغیرات المستخدمة ف: 푿풊,풕  .ب 

 LINV : إجمالي تكوین رأس المال الثابت (لوغاریتم نسبة"FBCF " +إلى الناتج ) التغیر في المخزون
 .وذو تأثیر إیجابي، وهو متغیر رئیسي للنمو ویجب أن یكون قوي خامالداخلي ال

 LINF :حیث واقع االقتصادات . المالي كبحلوغاریتم معدل التضخم كمتغیر تفسیري للنمو ومفهوم ال
مالي قوي من حیث أسعار فائدة حقیقیة سالبة، وأیضا  كبحارتفاع معدالت التضخم یمیزه  التي تشهد
. ستثمارات طویلة األجلباإلضافة إلى مساوئ التضخم على اال. عبء الدین الحكومي فيانخفاض 

 .فالتضخم عامل معیق للنمو

                                  
(1) MARC HAY, Banques et croissance : examen critique et analyse en données de panel, Papier présenté aux 
17èmes Journées Internationales d’Economie Monétaire et bancaire ,LISBONNE , Portugal, , 7, 8, et 9 JUIN 2000, PP : 
01-30. 
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 LOUV : خامإلى الناتج الداخلي ال) الواردات+الصادرات(لوغاریتم معدل االنفتاح التجاري، نسبة. 
 POP : لوغاریتم مجموع معدل النمو السكاني(n)  ومعدل النمو التقني(g)  ومعدل اهتالك رأس المال

(δ)   مع(	δ	 + g = 0,05	). 
 :وتشتمل مصفوفة المتغیرات البنكیة لكل دولة،: 풁풊,풕  .ج 

 LDEP : إجمالي (لوغاریتم خصوم البنك، والذي یعكس حجم الجهاز المصرفي، وهو لوغاریتم نسبة
 .الخامإلى الناتج الداخلي ) ودائع تحت الطلب وودائع ألجل

 LMASS : لوغاریتم(M2	/PIB)والذي یعكس سیولة االقتصاد ،. 
 LCI : الخاملوغاریتم نسبة االئتمان المحلي إلى الناتج الداخلي. 
 LLIQ :والذي یعكس السیولة المصرفیة وبالتالي . لوغاریتم نسبة االئتمان المحلي إلى إجمالي الودائع

كما یأخذ أیضا بعین االعتبار التفاعل مع . قدرة البنوك على التعامل مع السحوبات من الودائع
 .ات في البنكالمطلوبات والموجود

 휀 :تأثیر محدد للتحكم في االختالفات غیر المالحظة بین الوحدات اإلحصائیة. 
 훾 :تأثیر التزامن للتحكم في الدورات التي تضرب االقتصاد. 
 훿  .حد الخطأ العشوائي: ,

أنه یمكن للبنوك أثر سلبي على النمو،  )2000HAY . M ,(هذه الورقة البحثیة، وجد  لومن خال        
  .وذلك بسبب خصوصیة أعمالها، خاصة فیما یتعلق باالئتمان وخلق النقود، غیر المراقبة

   )1( (RIOJA and VALEV, 2004)  دراسة: سادسالفرع ال

التمویل ومصادر النمو عند ": ورقة بحثیة بعنوان (RIOJA and VALEV, 2004) كل من قدم        
، والتي تدرس أثر التطور المالي على مصادر النمو في مجموعات "مستویات مختلفة من التنمیة االقتصادیة

 .)1995 -1961( دولة خالل الفترة 74وذلك من خالل االعتماد على بیانات عینة ضمت . مختلفة من الدول
 (Levine and Beck and  Looyza, 2000)كل من التي قام بها  الورقة البحثیة امتدادا للدراسة وتعتبر هذه

، وذلك بسبب اعتمادها على نفس البیانات، باإلضافة إلى نفس مؤشرات التطور المالي سالفة سالفة الذكر
  :أما بالنسبة لمؤشرات النمو االقتصادي فهي تشتمل. الذكر

  الحقیقي للفرد الخامنمو الناتج الداخلي. 
 نمو مخزون رأس المال. 
 نمو اإلنتاجیة. 

 generalized(التعمیم اللحظي طریقة   (RIOJA and VALEV, 2004) دراسة كل من  توقد طبق       

method of moment , GMM(   بین  المحتمل التزامنمل مع أسلوب اللوحة الدینامیكیة، وذلك بهدف التعاو
  .التطور المالي والنمو االقتصادي ورصد آثار معینة عبر الدول

                                  
(1)FELIX RIOJA – NEVEN VALEV, Finance and the Sources of Growth at Various Stages of Economic 
Development, Economic Inquiry, Vol 4, Issue 1, January 2004,  University of Oregon, USA, PP : 127-140. 
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         :التالیة ةیاإلنتاجیة، تم اشتقاق دالة اإلنتاج النیوكالسیكولقیاس       
풀 = 푨	푲	휶		푳	ퟏ 휶																																																																																																							(퐈퐈 − ퟓ)   

   .هي اإلنتاجیة	퐴	هي مدخلة العمل، و 퐿 الرأسمال المادي، و 퐾الناتج،  푌حیث      
  :معادلة االنحدار التالیةعلى هذه الدراسة  تكما اعتمد     

풚풊,풕 − 풚풊,풕 ퟏ 	= 휶		 풚풊,풕 ퟏ − 풚풊,풕 ퟐ +	휷 		 푿풊,풕 − 푿풊,풕 ퟏ + 휺풊,풕 − 휺풊,풕 ퟏ 		(퐈퐈 − ퟔ)   
푦 حیث      , − 푦 푋و  اإلجمالي الداخليهو معدل نمو حصة الفرد من الناتج   , , − 푋 ، هو ,

휀مقاییس الدراسة للتطور المالي، و تغیر مجموعة المتغیرات المفسرة، والتي تتضمن   , − 휀 التغیر  هو ,
  .حد الخطأ العشوائيفي 

ومرتفعة وقد قام الباحثان بتقسیم دول العینة من حیث الدخل إلى ثالثة مجموعات منخفضة، متوسطة         
  :ومن ثم تتبعا أثر التطور المالي على النمو االقتصادي في هذه المجموعات لیصال إلى النتائج التالیة. الدخل

 ؛یؤثر التطور المالي على النمو االقتصادي في الدول متوسطة ومرتفعة الدخل 
  ذات الدخل التأثیر على اإلنتاجیة یكون أوضح في الدول متوسطة ومنخفضة الدخل مقارنة بالدول

  ؛المنخفض
 على الرغم من أن هذا . یتأثر معدل نمو رأس المال بقوة بالتطور المالي في الدول ذات الدخل المنخفض

 .األثر یكون محدودا في الدول ذات الدخل المرتفع
أن التطور المالي یؤثر في النمو االقتصادي  (RIOJA and VALEV, 2004) كل من وقد استخلص

للدول منخفضة الدخل من خالل تراكم رأس المال، في حین أنه في الدول مرتفعة الدخل فإن نمو اإلنتاجیة یعمل 
  .كقناة تأثیر، یؤثر عبرها التطور المالي على النمو االقتصادي

  )1( )2011، خلف(دراسة : سابعالالفرع 

، "قیاس تأثیر تطور الجهاز المصرفي على النمو االقتصادي في العراق": ورقة بحثیة بعنوان" خلف"أعد       
  :مؤشرات بهدف قیاس التطور المصرفي، وهي 6وقد استخدم الباحث ) 2007- 1970(الفترة خالل 
  نسبة عرض النقود بالمعنى األوسع إلى الناتج الداخلي اإلجمالي)GDP/M3 or M2.( 
  الودائع إلى الناتج الداخلي اإلجمالي يجمالإنسبة. 
 نسبة أشباه النقود إلى الناتج الداخلي اإلجمالي. 
 نسبة االئتمان المقدم إلى القطاع الخاص إلى الناتج الداخلي اإلجمالي. 
 أصول البنوك التجاریة إلى إجمالي أصول البنوك التجاریة مضافا لها أصول البنك المركزي.  

  :موذج القیاسي التاليوقد استخدم الباحث الن
푬푮	 = 	풇	(푩푫, 푰푵푽, 푰푵푭)																																																																						(퐈퐈 − ퟕ)   

 EG :یشیر إلى النمو االقتصادي، والذي یعبر عنه بنصیب الفرد من الناتج الداخلي اإلجمالي.  

                                  
، 64: ، العدد17: االقتصادیة واإلداریة، المجلد، مجلة العلوم قیاس تأثیر تطور الجهاز المصرفي على النمو االقتصادي في العراقعمار حمد خلف،  1)(

  .194 - 179: ، ص ص2011جامعة بغداد، العراق، 
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 BD : الناتج یشیر إلى متغیر التطور المصرفي، والذي یعبر عن مجموع كل من إجمالي الودائع إلى
  .الخام الداخليالناتج واالئتمان المقدم إلى القطاع الخاص إلى  لخاما الداخلي

 INV : الخام الداخليالناتج یمثل االستثمار، وهو عبارة عن إجمالي تكوین رأس المال إلى. 
 INF : التضخم والمقاس عن طریق التغیرات في الرقم القیاسي لألسعاریمثل. 

  :، وذلك من خالل المعادلة التالیة ARDLكما تم استخدام طریقة االنحدار الذاتي إلبطاء الموزع
∆푳푬푮 = 	휶ퟎ +	∑ 휷ퟏ

풑
풊 ퟏ ∆푳푬푮풕 ퟏ +	∑ 휷ퟐ

풑
풊 ퟏ ∆푳푩푫풕 ퟏ + ∑ 휷ퟑ∆푳푰푵푽풕 ퟏ +

풑
풊 ퟏ ∑ 휷ퟒ∆푳푰푵푭풕 ퟏ + λퟏ푳푬푮풕 ퟏ +

풑
풊 ퟏ

	λퟐ푳푩푫풕 ퟏ + λퟑ푳푰푵푽풕 ퟏ + λퟒ 푳푰푵푭풕 ퟏ + 흁풕															(퐈퐈 − ퟖ). 
  :یشیر إلى الفرق األول.  
 :	훼 0الحد الثابت. 
 P :الحد العلى لفترات التخلف الزمني. 
 훽1, …, 훽4 : تصحیح الخطأ(معلمات الفترة القصیرة.( 
 λ1, …, 휆4 : طویلة األمدتمثل العالقة. 
 i :اتجاه الزمن. 
 tµ :حد الخطأ العشوائي. 

وقد استنتج الباحث أن الجهاز المصرفي العراقي غیر متطور، كما أنه لم یتمكن من لعب دور مؤثر 
  ). 2007- 1970(وفعال في النمو االقتصادي في العراق خالل الفترة 

القطاع المالي، وبصورة خاصة  دورعلى  ، نالحظ أن أغلب الدراسات التي تم تناولها تؤكدوفي األخیر
غیر أن هذا الدور أصبح عرضة إلى عدة  تهدیدات فرضتها . في تحقیق  النمو االقتصاديالجهاز المصرفي، 

التحریر المالي والمصرفي، والعولمة موجة مستجدات البیئة المصرفیة والمالیة العالمیة، ولعل في مقدمتها 
وهذا ما یستدعي أن نعرج على هذه المستجدات في . ةالمصرفیالعولمة و  ةلمالیاالعولمة  :االقتصادیة بشقیها

  .  نالموالی ینالمبحث
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  آثار موجة تحرير النشاط المالي والمصرفي: ثانيالمبحث ال

  على تطور الجهاز المصرفي والنمو االقتصادي
 يإحكام الرقابة على القطاع المال إلى محاوالت )القطاع المصرفي كجزء منه(القطاع المالي  خضع       

، ومن ثم تثبط عملیة التراكم الرأسمالي، والتي "الكبح الماليسیاسات " بتحت مسمى ما یعرف  والمصرفي
تخلص من القیود للاستدعى القیام بجهود صحي الوهذا األمر غیر . خفض معدالت النمو االقتصاديت

ذا بغرض الحصول على بعض المكاسب االقتصادیة، ولعل من وه. المفروضة على األنظمة المالیة والمصرفیة
فیما یتعلق وهذا من شأنه رفع كفاءة القطاعات المالیة والمصرفیة . ل بأقل تكلفةأبرزها الحصول على رأس الما

غیر أنه توجد عدة محاذیر تنطوي . جابیة على معدالت النمو، وهذا ما سینعكس بصورة إیاالقتصادات بتمویل
 هذا في سنتطرقو  .هرة التحریر المالي والمصرفي، والتي نذكر منها زیادة عدوى انتشار األزماتعلیها ظا

بعض الجوانب  أضرار الكبح المالي بالنسبة لعملیة تمویل النشاط االقتصادي، ناهیك عن عرض إلى بحثالم
المحتملة على الجهاز المصرفي والنمو  وأیضا منافعها وتكالیفهاالرئیسیة لظاهرة التحریر المالي والمصرفي، 

 :وذلك على النحو التالي .االقتصادي

  النشاط المالي والمصرفي حریرتالكبح المالي كدافع لعملیة قیود  تكالیف :المطلب األول        

 ما تمعند سالفا، وذلكهو محاولة لرفع قیود الكبح المالي، والذي تم التطرق إلیه إذا كان التحریر المالي         
كل أشكال الرقابة العامة على السوق  والذین اعتقدا ،(McKinnon and Shaw, 1973)عرض دراسة 

أو ) االئتمان الموجه للقطاعات اإلستراتیجیة، نسب االحتیاطي المرتفعة(المالیة، والمحققة عبر األدوات الكمیة 
تتمیز بمعدالت أسعار الفائدة " ليالما كبحال"، تولد حالة من )تسقیف أسعار الفائدة(عبر األدوات السعریة 

فإنه من األهمیة بما  وهكذا،. االقتصادي وانخفاض مستویات االدخار واالستثمار وبالتالي النموالحقیقیة السالبة، 
  :وذلك على النحو التاليمفهوم الكبح المالي وصوره وتكالیفه، كان أن یتم التطرق إلى 

 مفهوم وصور الكبح المالي: الفرع األول    

مفهوم إحكام التدخل الحكومي في األسواق إلى والمالي الدراسات المتعلقة باإلصالح االقتصادي  تطرقت     
التدخل الحكومي عن "أنه على  "McKinnon, 1989" وقد عرفه". الكبح المالي"المالیة أو ما یطلق علیه 

وتتخذ . "ن آلیات السوقفي أسواق رؤوس األموال الرئیسیة المتوافرة محلیا لتعمل بعیدا عطریق فرض ضرائب 
  )1( :وهما، الضرائب التي تفرضها الدولة في هذا المجال صورتین أساسیتین

وغالبا ما . على معدالت الفائدة لكل من اإلیداعات والقروض ةوتطبق عاد :ة على معدالت الفائدةباقالر  .1
ذا كا. االستثمار تشجیعه غیروض منخفضة بقعلى ال الفائدةكون أسعار ت روض قعلى ال الفائدةأسعار  نتوإ

 قادرةكن الحكومة تضا ما لم یأ منخفضة اإلیداعات المحددة على الفائدةبد أن تكون أسعار فال منخفضة،

                                  
د) 1( ة والتّطبیق ،الحسینيإبراهیم  كریمة محمّ ةدراسة ( تحریر القطاع المالي والمصرفي بین الّنظریّ ، رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة )للتجربة المصریّ

دارة األعمال، قسم    .21 - 20: ص ، ص2001، جامعة حلوان، مصر، االقتصاد والتجارة الخارجیةالتجارة وإ
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من معدالت  نيتعا التي دولال فيفائدة لمعدل ا انخفاضى لب عتر توی .ایدعما مال االئتمان أجهزةعلى دعم 
   .سالبة ةیقیالحق الفائدة تح معدالصبضخم أن تتفعة للتمر 

مثل  ،الرئیسیة االقتصادیةالقطاعات  لىإ االئتمانتسعى إلى ضمان توجیه التي و  :برامج االئتمان الموجه .2
للحكومة  االئتمانوقطاعات التصدیر، أو حتى توجیه لویتها حددت الحكومة أو  التيقطاعات الصناعات 

یادیة س سلطةولة من للد بمارة شموارد التمویل مباتدبیر  على البنك المركزي ماليعند حدوث عجز  .ذاتها
 اإلعفاءاتة شكل دالحوافز عا هأخذ هذتومة، و كالح إلقراضأو تقریر حوافز خاصة للمؤسسات المالیة 

 السیاسیةاف األهدللضغوط المتزایدة من الحكومة نتیجة  المركزيتجیب البنك سة ما یدعاو . الضریبیة
كمیة  بطجأ إلى وضع ضوالعادة ما ی يكما أن البنك المركز  .الة للتضخمضغوط تؤدى ال مح يوه .للتنمیة

. القانوني االحتیاطيالت عالیة من بمعد االحتفاظویفرض على البنوك التجاریة  .الخاصالقطاع  إلقراض
   .االئتمانمن  الخاصوتؤدى تلك الضوابط إلى ترشید نصیب القطاع 

    تكالیف الكبح المالي  :الفرع الثاني
، هي حمایة المنظومة إحكام التدخل الحكومي في القطاع المالي والمصرفي التي تسوغكانت الحجج  إذا      

ها أو إضعاف قدرتها على تمویل انهیار إلى األزمات والهزات التي یمكن أن تؤدي المالیة والمصرفیة من 
وهذا األخیر یعد مطلبا ضروریا  .مما یؤدي بدوره إلى تراجع في معدالت النمو االقتصادي االقتصادات الوطنیة

لكن  .المشار إلیها سابقا "الكبح المالي"خاصة في الدول النامیة، ودافعا إلتباع  صور للسیاسات االقتصادیة 
 ظاهرةأي لتدخل الحكومي لعملیة إحكام اتكالیف على الرغم من ذلك، تؤكد أغلبیة الدراسات على أنه هناك 

  :تتضمن ما یلي ، والتي"الكبح المالي"
حیث اتخذت الرقابة الالئحیة ذریعة للتدخل الحكومي بهدف الحفاظ على معدالت  :سوء تعبئة الموارد .1

الفائدة الحقیقیة عند مستوى منخفض، مما أدى إلى انخفاض المیل لالدخار وزیادة المیل لالستهالك، 
 .لمدخرات إلى ما دون المستویات المطلوبة وزیادة اعتماد المؤسسات المالیة على الحكومةوبالتالي تراجع ا

القیود المفروضة على المحافظ المالیة للبنوك تعني و  حیث أن الضوابط :سوء تخصیص االئتمان وتوجیهه  .2
متاحة من كما أن توجیه الموارد ال. أن االئتمان یجري تخصیصه لخدمة أهداف سیاسیة ولیس اقتصادیة

االئتمان المدعم للشركات التي تحمیها سیاسة الحكومة یعني افتقاد الحافز لدى تلك الشركات الستخدام ما 
وفي المقابل نجد أن . یتاح لها من ائتمان بكفاءة، وهذا ما یؤدي في النهایة إلى إساءة تخصیص الموارد

ان المتاحة المتاح لها، مما یؤدي إلى عدم شركات القطاع الخاص تتسم بانخفاض وعدم مرونة موارد االئتم
كفاءة االستثمارات التي تقوم بها نظرا ألنها تحقق معدالت ربحیة أقل من تلك السائدة في السوق، ویعني 

االئتمان  دذلك بوضوح سوء تخصیص الموارد بالنسبة للمشروعات التي تنفذها شركات تخضع لتقنین وترشی
  .دون غیرها

قیام البنوك بإعطاء  األسواق المالیة في الحكوميترتب على زیادة التدخل  :المصرفيعدم كفاءة الجهاز  .3
ي یلم تعد البنوك مطالبة بتوفیر مهارات لتقن وبالتالي. یةداالقتصاهداف السیاسیة دون األهداف ألاألولویة ل

  .عند إصدار القروض ةمالحكو مها قدت يالما أنها تعتمد على الضمانات التطالقروض منح 
  :نجم عن عدة عوامل، وهيوالذي التراكم الرأسمالي،  اإلضرار بنوعیة وكمیة .4
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 عواندفع األی الذيو النظام المصرفي،  والمتدفقة منألموال المتاحة لإلقراض اكلفة ارتفاع تة و یمحدود  .أ 
 .أساسا على التمویل الذاتي لتحقیق مشاریعهم االستثماریة إلى االعتماداالقتصادیین 

 .الفائدة على القروض، لصالح فئات معینة من المقترضین على حساب الفئات األخرىأسعار تغیر   .ب 
حد من ذي األصول النقدیة السائلة بسبب معدالت الفائدة الحقیقیة السلبیة على الودائع، وال صعوبة تراكم  .ج 

 .لمشاریع االستثماریةلوبالتالي محدودة عملیات التنفیذ  ق النقدي المحتملالتدف
لشركات وارتفاع مستوى في االسیولة توفر رار النقدي في االقتصاد المحلي نتیجة لعدم عدم االستق  .د 

شروط الوصول إلى أسواق رأس المال األجنبیة من جهة، وجذب رؤوس  یتسبب في تتشددالتضخم الذي 
  )1( .أخرى جهة، من نبیةاألموال األج

وتحد من قدراتها القطاعات المالیة والمصرفیة، ضعف نالحظ أن تكالیف قیود الكبح المالي توهكذا،         
  .علیه فیما تبقى من هذا المبحث سنركززاد من دعوات تحریر هذه القطاعات، وهذا ما التمویلیة، وهذا ما 

  التحریر المالي والمصرفيظاهرة وطبیعة مفهوم وأشكال : ثانيال مطلبال         

  :في هذا الصدد، یتم التطرق إلى        
  مفهوم ظاهرة التحریر المالي والمصرفي :الفرع األول        

یشیر مصطلح التحریر المالي إلى محاولة الحكومة من تخفیف القیود على النظام بما فیه من مؤسسات       
  .)2(وأسواق وأدوات مالیة بهدف تفعیل مساهمتها في النمو االقتصادي

تنطوي على مجموعة واسعة من التدابیر الموجهة نحو القضاء على كما ینظر للتحریر على أنه عملیة        
مختلف القیود المفروضة على القطاع المالي، مثل إزالة القیود المفروضة على محفظة خدمات القطاع 

صالح القطاع الخارجي، فضال عن التغییرات في اإلطار المؤسسي للسیاسة النقدیة   )3(.المصرفي، وإ
ضمن سیاق التحریر  الذي التحریر ذلك: "یعرف على أنه م التحریر المصرفي، فهوو بالنسبة لمفه       

یمكن تعریف التحریر المصرفي االقتصادي، و  اإلصالححد مكوناته الرئیسیة في برنامج أیعتبر االقتصادي و 
القطاع د المفروضة على نه مجموعة من اإلجراءات التي تسعى إلى خفض درج القیو أبالمعنى الضیق على 

أما بالمعنى الواسع فیشمل مجموعة من اإلجراءات . فتحه أمام المنافسةالمصرفي والتقلیل من احتكار الدولة له و 
نشاء نظام إشرافي قوي، ام غیر مباشر للرقابة النقدیة، و تطبیق نظمل على تطویر األسواق المالیة، و التي تع إ

السماح للبنوك األجنبیة من الدخول و  بنوكعلى إنشاء اللقطاع الخاص تشجیع ام، و وخصخصة بنوك القطاع العا
على الثقة الكاملة في األسواق بتحریرها  تقوم سیاسة التحریر المصرفيكما   .)4( "إلى السوق المصرفیة المحلیة

                                  
(1) Nacer Bernou -  Marcelline Grondin, Réconciliation entre libéralisation financière et croissance économique dans 
un système fondé sur la banque, Groupe d’Analyse et de Théorie Économique (G.A.T.E ), Université Lumière LYON 
2 , France ,DOCUMENTS DE TRAVAIL No. 01-12 ,2001, P: 04 - 05 

بحوث اقتصادیة، مركز الدراسات المستقبلیة، كلیة ، مجلة )دراسة تحلیلیة نظریة(دور التحریر المالي في تعزیز اإلبداع المالي زهراء صالح الخیاط،  )2(
  .43: ، ص2010، العراق، 30 -29:، العدد04: الحدباء الجامعیة، المجلد

(3) E. Murat Ucer, Notes on Financial Liberalization, P :01. an article published on the following website: 
http://www.econ.chula.ac.th/public/members/sothitorn/liberalization_1.pdf (18/07/2013) 

، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة التنافسیة للبنوك الجزائریةالتحریر المصرفي ومتطلبات تطویر الخدمات المصرفیة وزیادة القدرة عبد القادر بریش،  )4(
 .37: ، ص2005/2006العلوم االقتصادیة والتسییر، قسم العلوم االقتصادیة، جامعة الجزائر، الجزائر، 
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لتحریر معدل الفائدة وعدم وضع حدود قصوى لها لكي  من المعوقات اإلداریة، وترك قوى السوق تعمل بحریة
السوق، مما یؤدي إلى زیادة االستثمارات وتحسین نوعیتها وتالفي العراقیل التي المستوى الذي یفرضه  تصل إلى

  )1( .كانت تعرقل العمل في األسواق
  أشكال ظاهرة التحریر المالي والمصرفي: الفرع الثاني  

تي تمثل أشكال التحرر المالي، وهذا من ثالثة جوانب أساسیة وال امكون امتغیر التحریر المالي مؤشر  یعتبر     
  : )II2-(الشكل  یوضحهما 

  أشكال التحریر المالي: )II2-(الشكل رقم 

  

  :من إعداد الباحث، باالعتماد على: المصدر
Saoussen Ben Gamra, Libéralisation Financière et Crises Bancaires Le Cas des Pays 
Emergents, P : 05. Un article publié sur le site Web suivant :  
 http://www.univ-paris13.fr/CEPN/BenGamra.PDF (20/07/2013) 

  )2(: سیتم توضیح أشكال التحریر المالي فیما یليو                
 :ویشمل ثالثة متغیرات أساسیة، وهي: تحریر القطاع المالي المحلي .1

 .وتشمل إلغاء السیطرة المتمثلة في تحدید سقوف ألسعار الفائدة المدینة والدائنة :تحریر األسعار  .أ 
وتشمل إلغاء السیطرة، والتوجه نحو القطاعات ذات األولویة، ووضع سقوف : تحریر االئتمان  .ب 

 .للقطاعات األخرى، وتخفیض أو إلغاء متطلبات االحتیاطي اإلجباريللقروض الممنوحة 
ویشمل إزالة القیود إنشاء ومشاركة البنوك األجنبیة، في السوق : تحریر المنافسة المصرفیة  .ج 

نشاء بنوك شاملة  .المصرفیة المحلیة، مع إلغاء القیود المفروضة على تخصص البنوك وإ
ة القیود المفروضة على ملكیة المستثمرین األجانب لألوراق المالیة ویشمل إزال: تحریر األسواق المالیة .2

لغاء القیود على إعادة رؤوس األموال إلى  المملوكة للشركات المحلیة والمدرجة في السوق المالي المحلي، وإ
 .الدول األم وعلى تحویالت أرباح األسهم، والفوائد، واألرباح

                                  
د) 1(   .10: ، صمرجع سابق ،الحسینيإبراهیم  كریمة محمّ

(2) Saoussen Ben Gamra, Libéralisation Financière et Crises Bancaires Le Cas des Pays Emergents, P : 05.           
  Un article publié sur le site Web suivant :  
 http://www.univ-paris13.fr/CEPN/BenGamra.PDF (Surfer sur: 20/07/2013)  
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(  
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ال یعنـي التخلـي عـن كـ
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العالقة بين تطور الجهاز المصرفي والنمو االقتصادي في ظل آثار 

ویتضمن إزالة ا
بعملیة االقتراض من الخارج، والقضاء على السیطرة على سعر الصرف، والتي تطبق على معامالت 

الحساب الجاري وحساب رأس المال، باإلضافة إلى تحریر تدفقات رأس المال
ء الصندوق الدولي في هذا الخصوص إلى

أنه من األفضل البدء في تحریر التدفقات طویلة األجل قبل التد
األجنبي المباشر، قبل تحریر استثمار المحافظ المالیة أو االستثمار غیر المباشر

إن التحریر الشامل لمعامالت و 
علــى معــامالت العملــة األجنبیــة، بــل ربمــا 

بتحویالت العملة األجنبیة التي یجریها غیر المقیمین
وبناء على درجة تحریر كل من الجوانب الثالثة السابقة الذكر 

األسواق المالیة وتحریر حساب رأس المال
جزئیا أو كلیا، وهذا ما یبینه الجدول التالي

(الجدول رقم 

، أثر تطبیق سیاسة التحریر المالي على النمو االقتصادي في الجزائر
، بحث منشور على الموقع اإللكتروني التالي

25/07

                                  
العولمة واقتصادیات البنوك

العالقة بين تطور الجهاز المصرفي والنمو االقتصادي في ظل آثار 

ویتضمن إزالة ا
بعملیة االقتراض من الخارج، والقضاء على السیطرة على سعر الصرف، والتي تطبق على معامالت 

الحساب الجاري وحساب رأس المال، باإلضافة إلى تحریر تدفقات رأس المال
ء الصندوق الدولي في هذا الخصوص إلى

أنه من األفضل البدء في تحریر التدفقات طویلة األجل قبل التد
األجنبي المباشر، قبل تحریر استثمار المحافظ المالیة أو االستثمار غیر المباشر

إن التحریر الشامل لمعامالت و 
علــى معــامالت العملــة األجنبیــة، بــل ربمــا 

بتحویالت العملة األجنبیة التي یجریها غیر المقیمین
وبناء على درجة تحریر كل من الجوانب الثالثة السابقة الذكر 

األسواق المالیة وتحریر حساب رأس المال
جزئیا أو كلیا، وهذا ما یبینه الجدول التالي

الجدول رقم 

، أثر تطبیق سیاسة التحریر المالي على النمو االقتصادي في الجزائر
، بحث منشور على الموقع اإللكتروني التاليقیاسیة باستعمال طریقة التكامل الزمني

   )25

                                 
العولمة واقتصادیات البنوك

العالقة بين تطور الجهاز المصرفي والنمو االقتصادي في ظل آثار 

ویتضمن إزالة ا: 
بعملیة االقتراض من الخارج، والقضاء على السیطرة على سعر الصرف، والتي تطبق على معامالت 

الحساب الجاري وحساب رأس المال، باإلضافة إلى تحریر تدفقات رأس المال
ء الصندوق الدولي في هذا الخصوص إلى

أنه من األفضل البدء في تحریر التدفقات طویلة األجل قبل التد
األجنبي المباشر، قبل تحریر استثمار المحافظ المالیة أو االستثمار غیر المباشر

إن التحریر الشامل لمعامالت و 
علــى معــامالت العملــة األجنبیــة، بــل ربمــا 

بتحویالت العملة األجنبیة التي یجریها غیر المقیمین
وبناء على درجة تحریر كل من الجوانب الثالثة السابقة الذكر 

األسواق المالیة وتحریر حساب رأس المال
جزئیا أو كلیا، وهذا ما یبینه الجدول التالي

الجدول رقم 

، أثر تطبیق سیاسة التحریر المالي على النمو االقتصادي في الجزائر
قیاسیة باستعمال طریقة التكامل الزمني
    

                                 
العولمة واقتصادیات البنوك

العالقة بين تطور الجهاز المصرفي والنمو االقتصادي في ظل آثار 

: تحریر حساب رأس المال
بعملیة االقتراض من الخارج، والقضاء على السیطرة على سعر الصرف، والتي تطبق على معامالت 

الحساب الجاري وحساب رأس المال، باإلضافة إلى تحریر تدفقات رأس المال
ء الصندوق الدولي في هذا الخصوص إلى

أنه من األفضل البدء في تحریر التدفقات طویلة األجل قبل التد
األجنبي المباشر، قبل تحریر استثمار المحافظ المالیة أو االستثمار غیر المباشر

إن التحریر الشامل لمعامالت و 
علــى معــامالت العملــة األجنبیــة، بــل ربمــا 

بتحویالت العملة األجنبیة التي یجریها غیر المقیمین
وبناء على درجة تحریر كل من الجوانب الثالثة السابقة الذكر 

األسواق المالیة وتحریر حساب رأس المال
جزئیا أو كلیا، وهذا ما یبینه الجدول التالي

الجدول رقم 

، أثر تطبیق سیاسة التحریر المالي على النمو االقتصادي في الجزائر
قیاسیة باستعمال طریقة التكامل الزمني

                                 
العولمة واقتصادیات البنوك

العالقة بين تطور الجهاز المصرفي والنمو االقتصادي في ظل آثار 

تحریر حساب رأس المال
بعملیة االقتراض من الخارج، والقضاء على السیطرة على سعر الصرف، والتي تطبق على معامالت 

الحساب الجاري وحساب رأس المال، باإلضافة إلى تحریر تدفقات رأس المال
ء الصندوق الدولي في هذا الخصوص إلى

أنه من األفضل البدء في تحریر التدفقات طویلة األجل قبل التد
األجنبي المباشر، قبل تحریر استثمار المحافظ المالیة أو االستثمار غیر المباشر

إن التحریر الشامل لمعامالت و 
علــى معــامالت العملــة األجنبیــة، بــل ربمــا 

بتحویالت العملة األجنبیة التي یجریها غیر المقیمین
وبناء على درجة تحریر كل من الجوانب الثالثة السابقة الذكر 

األسواق المالیة وتحریر حساب رأس المال
جزئیا أو كلیا، وهذا ما یبینه الجدول التالي

، أثر تطبیق سیاسة التحریر المالي على النمو االقتصادي في الجزائر
قیاسیة باستعمال طریقة التكامل الزمني

                                 
العولمة واقتصادیات البنوك

العالقة بين تطور الجهاز المصرفي والنمو االقتصادي في ظل آثار 

تحریر حساب رأس المال
بعملیة االقتراض من الخارج، والقضاء على السیطرة على سعر الصرف، والتي تطبق على معامالت 

الحساب الجاري وحساب رأس المال، باإلضافة إلى تحریر تدفقات رأس المال
ء الصندوق الدولي في هذا الخصوص إلى

أنه من األفضل البدء في تحریر التدفقات طویلة األجل قبل التد
األجنبي المباشر، قبل تحریر استثمار المحافظ المالیة أو االستثمار غیر المباشر

إن التحریر الشامل لمعامالت و 
علــى معــامالت العملــة األجنبیــة، بــل ربمــا 

بتحویالت العملة األجنبیة التي یجریها غیر المقیمین
وبناء على درجة تحریر كل من الجوانب الثالثة السابقة الذكر 

األسواق المالیة وتحریر حساب رأس المال
جزئیا أو كلیا، وهذا ما یبینه الجدول التالي

، أثر تطبیق سیاسة التحریر المالي على النمو االقتصادي في الجزائربلقاسم بن عالل
قیاسیة باستعمال طریقة التكامل الزمني

                                 
العولمة واقتصادیات البنوك

العالقة بين تطور الجهاز المصرفي والنمو االقتصادي في ظل آثار   

تحریر حساب رأس المال
بعملیة االقتراض من الخارج، والقضاء على السیطرة على سعر الصرف، والتي تطبق على معامالت 

الحساب الجاري وحساب رأس المال، باإلضافة إلى تحریر تدفقات رأس المال
ء الصندوق الدولي في هذا الخصوص إلى

أنه من األفضل البدء في تحریر التدفقات طویلة األجل قبل التد
األجنبي المباشر، قبل تحریر استثمار المحافظ المالیة أو االستثمار غیر المباشر

إن التحریر الشامل لمعامالت و 
علــى معــامالت العملــة األجنبیــة، بــل ربمــا 

بتحویالت العملة األجنبیة التي یجریها غیر المقیمین
وبناء على درجة تحریر كل من الجوانب الثالثة السابقة الذكر 

األسواق المالیة وتحریر حساب رأس المال
جزئیا أو كلیا، وهذا ما یبینه الجدول التالي

بلقاسم بن عالل
قیاسیة باستعمال طریقة التكامل الزمني

                                 
العولمة واقتصادیات البنوكعبد المطلب عبد الحمید، 

تحریر حساب رأس المال
بعملیة االقتراض من الخارج، والقضاء على السیطرة على سعر الصرف، والتي تطبق على معامالت 

الحساب الجاري وحساب رأس المال، باإلضافة إلى تحریر تدفقات رأس المال
ء الصندوق الدولي في هذا الخصوص إلىویشیر خبرا

أنه من األفضل البدء في تحریر التدفقات طویلة األجل قبل التد
األجنبي المباشر، قبل تحریر استثمار المحافظ المالیة أو االستثمار غیر المباشر

إن التحریر الشامل لمعامالت و 
علــى معــامالت العملــة األجنبیــة، بــل ربمــا 

بتحویالت العملة األجنبیة التي یجریها غیر المقیمین
وبناء على درجة تحریر كل من الجوانب الثالثة السابقة الذكر 

األسواق المالیة وتحریر حساب رأس المال
جزئیا أو كلیا، وهذا ما یبینه الجدول التالي

بلقاسم بن عالل
قیاسیة باستعمال طریقة التكامل الزمني

                                 
عبد المطلب عبد الحمید، 

 

تحریر حساب رأس المال
بعملیة االقتراض من الخارج، والقضاء على السیطرة على سعر الصرف، والتي تطبق على معامالت 

الحساب الجاري وحساب رأس المال، باإلضافة إلى تحریر تدفقات رأس المال
ویشیر خبرا

أنه من األفضل البدء في تحریر التدفقات طویلة األجل قبل التد
األجنبي المباشر، قبل تحریر استثمار المحافظ المالیة أو االستثمار غیر المباشر

إن التحریر الشامل لمعامالت و 
علــى معــامالت العملــة األجنبیــة، بــل ربمــا 

بتحویالت العملة األجنبیة التي یجریها غیر المقیمین
وبناء على درجة تحریر كل من الجوانب الثالثة السابقة الذكر 

األسواق المالیة وتحریر حساب رأس المال
جزئیا أو كلیا، وهذا ما یبینه الجدول التالي

بلقاسم بن عالل
قیاسیة باستعمال طریقة التكامل الزمني

                                 
عبد المطلب عبد الحمید، 

 الفصل الثاني

تحریر حساب رأس المال
بعملیة االقتراض من الخارج، والقضاء على السیطرة على سعر الصرف، والتي تطبق على معامالت 

الحساب الجاري وحساب رأس المال، باإلضافة إلى تحریر تدفقات رأس المال
ویشیر خبرا

أنه من األفضل البدء في تحریر التدفقات طویلة األجل قبل التد 
األجنبي المباشر، قبل تحریر استثمار المحافظ المالیة أو االستثمار غیر المباشر

إن التحریر الشامل لمعامالت و   
علــى معــامالت العملــة األجنبیــة، بــل ربمــا 

بتحویالت العملة األجنبیة التي یجریها غیر المقیمین
وبناء على درجة تحریر كل من الجوانب الثالثة السابقة الذكر 

األسواق المالیة وتحریر حساب رأس المال
جزئیا أو كلیا، وهذا ما یبینه الجدول التالي

بلقاسم بن عالل
قیاسیة باستعمال طریقة التكامل الزمني

                                 
عبد المطلب عبد الحمید، 

 

 

الفصل الثاني

تحریر حساب رأس المال
بعملیة االقتراض من الخارج، والقضاء على السیطرة على سعر الصرف، والتي تطبق على معامالت 

الحساب الجاري وحساب رأس المال، باإلضافة إلى تحریر تدفقات رأس المال
ویشیر خبرا

 

 

وبناء على درجة تحریر كل من الجوانب الثالثة السابقة الذكر         
األسواق المالیة وتحریر حساب رأس المال
جزئیا أو كلیا، وهذا ما یبینه الجدول التالي

بلقاسم بن عالل :ر
قیاسیة باستعمال طریقة التكامل الزمني

                                 
عبد المطلب عبد الحمید، 

الفصل الثاني

تحریر حساب رأس المال 
بعملیة االقتراض من الخارج، والقضاء على السیطرة على سعر الصرف، والتي تطبق على معامالت 

الحساب الجاري وحساب رأس المال، باإلضافة إلى تحریر تدفقات رأس المال

        
األسواق المالیة وتحریر حساب رأس المال
جزئیا أو كلیا، وهذا ما یبینه الجدول التالي

رالمصد
قیاسیة باستعمال طریقة التكامل الزمني

                                 
عبد المطلب عبد الحمید، 

الفصل الثاني

3. 

        
األسواق المالیة وتحریر حساب رأس المال
جزئیا أو كلیا، وهذا ما یبینه الجدول التالي

المصد
قیاسیة باستعمال طریقة التكامل الزمني

عبد المطلب عبد الحمید،  )1(
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 الفصل الثاني موجة تحرير وعولمة النشاط المالي والمصرفيالعالقة بين تطور الجهاز المصرفي والنمو االقتصادي في ظل آثار   

   ظاهرة التحریر المالي والمصرفيطبیعة : ثلالثا فرعال       
شیر إلى التدابیر التي تستهدف تفكیك السیطرة التنظیمیة على ت، فهي بالنسبة لطبیعة التحریر المالي      

تتعلق أن ویمكن لهذه التدابیر . في مختلف شرائح القطاع المالي للوسطاءالهیاكل المؤسسیة واألدوات واألنشطة 
   .اللوائح الداخلیة أو الخارجیةب

  التحریر المالي الداخلي) إجراءات(تدابیر  -أوال
  )1(:عادة بعض أو كل التدابیر التالیة، بدرجات متفاوتة المالي الداخلي ویشمل التحریر      

. الوسطاء المالیونعلى أسعار الفائدة أو معدالت العائد التي یتقاضاها  رقابةالالسیطرة و خفض أو إزالة  .1
الت عن طریق تعدی تالمعدال ذهههیكل یدیر بشكل تلقائي أو  یؤثربطبیعة الحال، ال یزال البنك المركزي 
شجع المنافسة یولكن رفع القیود عادة یزیل سقوف أسعار الفائدة و . سعر الخصم وعملیات السوق المفتوحة

غراء المقترضین وتستعلى نحو مماثل  التي تعملبین الشركات المالیة  هدف جذب المودعین من ناحیة وإ
بما (ریة على الشركات المالیة المنافسة السعتضغط ونتیجة لذلك، . المحتملین لتولي الدیون من جهة أخرى

 .عوائداللضمان  االعتماد على الحجوموتفرض علیها ) في ذلك البنوك
وخصخصة النظام  ،إلى بنوك نظامیة" التنمیة بنوك"انسحاب الدولة من نشاط الوساطة المالیة مع تحویل  .2

إلى هیمنة مؤشرات السوق في تخصیص  یفضيأن وجوده ال  اعتبارللقطاع العام، على  المصرفي المملوك
زالة متطلبات مخصصات االئتمان الخاصة إلى . رأس المال وعادة ما یرافق هذا تراجع االئتمان الموجه وإ

 ، والتيالقطاعات ذات األولویة، سواء كانوا من الحكومة، صغار المنتجین والزراعة أو القطاعات األخرى
 .أو تنمویة إستراتیجیة ینظر إلیها على أنها أولویات ألسباب

الحریة في تسعیر  منحهم، من خالل جیلهم فیهاسوت سوق األسهم إلىالشركات والمستثمرین  دخولتسهیل  .3
 .والمضاربین السماسرة :لحریات أكبر للوسطاء مثب والسماح .التي یقومون بإصدارها األدوات المالیة الجدیدة

 .أسهم واستثمار األموال المقترضة في السوقاالقتراض مقابل بفیما یتعلق  وتخفیف الشروط
 الحاجزوعلى وجه التحدید، وكسر  .الوسطاء المالیونبها  یقومكن تخفیض الرقابة على االستثمارات التي یم .4

فصل للحفاظ على  تنظیماالمالیة األكثر  قطاعاتسعت الوقد . بین األنشطة المصرفیة وغیر المصرفیة
صنادیق االستثمار و  ،الخدمات المصرفیة التجاریةو البنوك  :لي مثلقطاعات مختلفة من القطاع الما

یمكن أن  ذيالستثمار خوفا من تضارب المصالح البافي قطاع واحد  للوسطاءولم یسمح . المشترك والتأمین
التنظیمیة التي تفصل هذه القطاعات یؤدي  قیودإزالة الوبالتالي، فإن . ؤثر سلبا على الممارسات التجاریةی

لهیاكل ل تركیب الهرميالهذا یزید من الترابط بین و . أو السوبرماركت المالي" الشاملةالبنوك "إلى ظهور 
 .المالیة

                                  
(1) Jayati Ghosh, The Economic and Social Effects of Financial Liberalization: A Primer for Developing 
Countries, Department of Economic and Social Affairs  ,DESA Working Paper No. 4, United Nations , New 
York, October 2005, pp: 02-03 
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. الحصول على األموال یمكن للوسطاء المالیینالتي من خاللها  المالیة األدوات مصادر فيوالتنوع التوسع  .5
 ،ق المحلیةاألوراق التجاریة وشهادات اإلیداع الصادرة في السو  :انتشار الصكوك مثلوهذا یؤدي إلى 

  .شهادات إیداع دولیة على شكل في الخارجبالتداول تجات السوق الثانویة لمنح اسمالو 
تحول یهذا بو . المالي النظام یكتسبهاو  هاصدر یتحریر القواعد التي تحكم أنواع األدوات المالیة التي یمكن أن  .6

قبول اتجاه من  ،تحمل المخاطر في النظامفي الرئیسي الوسیط  كونهبلدور التقلیدي للنظام المصرفي ا
انخفاض إلى اتجاه قبول  ،عالیة السیولةو  آجال استحقاق قصیرة وذاتصغیرة نسبیا الفردیة الالمطلوبات 

آجال  وذات محفوفة بالمخاطرالنسبیا و غیر سائلة  كبیرةالستثمارات االو  ،الدخل وتشارك مخاطر رأس المال
 تأن وكانالحمایة الممنوحة للنظام المصرفي والقیود التنظیمیة قویة في هذا الشوتعد . طولاألستحقاق اال

قل التركیز إلى تولید األصول تنیمع التحریر، و . هلحمایة قدرته على البقاء نظرا للدور الذي لعب مفروضة
  .لتحملهاعلى استعداد التي هي لمؤسسات لإلى حفظة المالیة الممخاطر  تحولالمالیة التي 

         خارجيالتحریر المالي ال) إجراءات(تدابیر  -ثانیا   

. التغییرات في نظام الرقابة على الصرفعلى عادة  ینطوي فهو، لتحریر المالي الخارجينسبة لبال        
سابقة أو متزامنة لمعامالت الحساب الجاري المصاحبة لتحریر التجارة قابلیة التحویل الكامل  تكون، وبشكل عام

تدابیر وتشمل . حساب رأس المالمع درجات متفاوتة من تحویل  استكمالها، والتي یتم بعد ذلك اإلصالحاتمع 
  )1( :التالیة أنماط التنفیذ اب رأس المال على نطاق واسع یشملتحریر حس

األصول المالیة المحلیة، إما في شكل دیون أو حقوق  بتملكالتدابیر التي تسمح للمقیمین األجانب  )1
االقتراض بعملیات لقیام والمتعلقة باوهذا یمكن أن تترافق مع مزید من الحریة للشركات المحلیة . المساهمین

ویمكن أن تنطوي أیضا على . التجاري الخارجي، وغالبا من دون ضمانات حكومیة، أو حتى اإلشراف علیها
المعاییر المحددة من قبل  مجتمعة إلىتخفیف أو إزالة الضوابط على دخول شركات مالیة جدیدة، تخضع 

في  المنافسة، ألنه عادة ما یرتبط مع الحریةهذا ال یزید بالضرورة . فیما یتعلق باستثمارات رأس المال
المقدمة للمستثمرین من المؤسسات  اتذوناألأجانب، ویمتد إلى محلیین و  نشطاءكات المالیة لاكتساب الشر 

 .األجنبیة، وصنادیق التقاعد وصنادیق التحوط لالستثمار في أسواق األسهم والدیون
أشد وعادة ما ینظر إلى هذا باعتباره . بحیازة األصول المالیة األجنبیة مقیمین المحللینالتدابیر التي تسمح لل )2

المحلیین في فترات  مقیمینیخفف من إمكانیة هروب رؤوس األموال من قبل ال التحریر، ألنه اتدرج
تدفقات رأس المال التي ال تضیف من " المفرط" الحجم التي تتلقى دولومع ذلك، فإن عددا من ال. اتاألزم
لت إلى تحو قد  ،من احتیاطیات النقد األجنبي ال لزوم لهالذي تراكم الاالستثمار المحلي وترد في صافي إلى 

 .مثل هذه التدابیر كوسیلة لتخفیف الضغط على سعر الصرف

                                  
(1) Jayati Ghosh, op-cit, p: 03 



 

74 
 

 الفصل الثاني موجة تحرير وعولمة النشاط المالي والمصرفيالعالقة بين تطور الجهاز المصرفي والنمو االقتصادي في ظل آثار   

" دولرة("بحریة داخل االقتصاد المحلي  لك وتتداولمتتبأن العملة األجنبیة بصول أللالتدابیر التي تسمح  )3
تم تنفیذه إال في عدد قلیل لم یهذا هو الشكل األكثر تطرفا من التحریر المالي الخارجي، والذي ). لحساباتا

 .دولجدا من ال
ي أو الخارجي، فإن بعد التطرق إلى إجراءات التحریر المالي والمصرفي سواء على المستوى المحل         

یجب توفرها لنجاح  سیاسة التحریر المالي والمصرفي؟ وفي ما هي الشروط الذي : السؤال الذي یطرح نفسه هنا
وهذا ما سیتم اإلجابة . التي قد تترتب عن هذا التطبیق؟ ة، فما هي المنافع والتكالیفحالة تطبیق هذه السیاس
  .علیه في المطلب الموالي

  )المنافع والتكالیف المحتملة –شروط النجاح (لتحریر المالي والمصرفي ا سیاسة :رابعال مطلبال        

والمصرفي مما ینعكس للسماح بالتخلص من قیود الكبح المالي وتعزیز القدرات التمویلیة للقطاع المالي        
التحریر المالي والمصرفي البد من قد ینجم عن تبني سیاسة ما وهو  ،باإلیجاب على معدالت النمو االقتصادي

 ترتب علیها جملة من المنافع والتكالیفی، فقد سیاسةهذه الوفي حالة تطبیق . توافر شروط معینة للنجاح
  . اسة التحریر المالي والمصرفينجاح سیة، والتي تتوقف بدورها على مدى المحتمل

  شروط نجاح سیاسة التحریر المالي والمصرفي: ولالفرع األ 

في هذا اإلطار، یفترض العدید من الباحثین االقتصادیین وجود مجموعة من الشروط المسبقة التي        
 McKinnon and(ل یستطیع من خاللها التحریر المالي والمصرفي النجاح وتحقیق األهداف المحددة، ووفقا 

Shaw (ثة التالیةیعتمد نجاح عملیة التحریر المالي والمصرفي على فحص الفرضیات الثال) :العمق الفعال ) أ
بین الصنادیق  التكامل المثالي) ج(إقامة عالقة إیجابیة بین معدالت الفائدة واالدخار؛ ) ب(للقطاع المالي؛ 

، إلى ضرورة تدخل االنضباط 1991، في سنة )McKinnon(وقد أشار نفس الباحث . النقدیة واالستثمارات
تشیر التجربة الدولیة إلى ) Fry,1997(ل وأیضا، وفقا . التحریر المالي تافي  سیاسالنقدي والمالي قبل البدء 

  :، وهيالتحریر المالي اتسیاسوجود خمسة شروط قبلیة لنجاح 
 الرقابة على البنوك التجاریة؛التنظیم التحوطي الكافي و   .د 
 درجة معقولة من استقرار األسعار؛  .ه 
الناجمة عن  الضغوط التضخمیة لیتقلیسمح بي و یضمن تخفیف الدین الحكوماالنضباط الضریبي الذي   .و 

 تمویل العجز الموازني؛
 تعظیم ربحیة البنوك التجاریة واعتماد السلوك التنافسي؛  .ز 
   )1( .نظام ضریبي ال یفرض تدابیر تمییزیة صریحة أو ضمنیة على أنشطة الوساطة المالیة  .ح 

            
  

                                  
 (1) Soumia Zenasni, Les effets de l'intégration financiére sur la croissance des économies de Maghreb dans un 
contexte de globalisation et de crises, Thèse Doctorat non publier , la Faculté des Sciences Economiques et 
commercial et des Sciences de Gestion, Département des sciences économiques , Université Tlemcen, Algérie, 
2013/2014, p : 35. 
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  :التحریر المالي والمصرفي فیما یليتتمثل أهم شروط نجاح سیاسة ، وبصورة إجمالیة       

  :ضرورة توافر االستقرار االقتصادي العام )1
یعد شرط االستقرار االقتصادي العام مطلبا ضروریا لنجاح سیاسة التحریر المالي والمصرفي، حیث       

ذا رافق  تؤدي معدالت التضخم المرتفع غالبا إلى تراجع النشاط االقتصادي، فضال عن تبدید الموارد، وإ
معدالت التضخم المرتفعة تخفیض في قیمة العملة وارتفاع سعر الفائدة، فعندئذ قد تلحق خسارة كبیرة 

فالبد لنجاح التحریر المالي والمصرفي من . باالقتصاد مما یؤدي إلى إشاعة عدم االستقرار االقتصادي العام
لي والضریبي، والتي تكفل إلى عدم تأثیر توافر سیاسات اقتصادیة عامة مناسبة، والمدعومة باالنضباط الما

ناهیك عن اإلدارة السلیمة للدین الداخلي . االقتراض الحكومي على تمویل استثمارات القطاع الخاص
والخارجي التي تقوي من فعالیة الرقابة النقدیة، كما أن سالمة سوق رأس المال تقلل من الضغوط 

العام یجب اتخاذ إجراءات وقائیة جل تحقیق االستقرار االقتصادي أمن وتجدر اإلشارة إلى أنه  .)1(التضخمیة
الكلیة وسیاسة التحریر المالي والمصرفي،  أخرى عالجیة التي تمكن من التنسیق بین السیاسات االقتصادیةو 

تصمیم هیاكل ع األزمات المالیة والمصرفیة، و تتعلق عادة بإجراء تدابیر تتخذ قبل وقو  فاإلجراءات الوقائیة
شراف حكومي على تصحب هذه اإلجراءات قوة إمیة وقوانین للحد من المخاطر، وحمایة المودعین و تنظی

عادة ما تتخذ عند ف اإلجراءات العالجیةأما  .التدقیق المحاسبي الخارجيو  أحكام الرقابةالجهاز المصرفي و 
التقلیل من الذعر المالي و ن على الودائع لحمایة المودعین میأتكمن في تطویر نظام التحدوث األزمات و 
 .)2(الذي قد یصیبهم

  :ضرورة توافر المعلومات والتنسیق بینها )2
معلومات عن سیاسة : األولفي هذا اإلطار، یوجد نوعین من المعلومات المطلوبة لألسواق المالیة،        

عن سیولة المؤسسات المالیة، وهذه المعلومات على جانب كبیر من األهمیة للمستثمرین والمودعین ولمن 
معلومات عن إدارة المؤسسات : الثاني. یرغبون في إیداع أموالهم أو سحبها من مؤسسات مالیة معینة

وعلى هذا  .)3(تثمار ومعرفة العائد المتوقع منهاالمالیة للمساعدة على تفادي المخاطر التي یتعرض لها االس
لومات الكافیة عن األسواق المالیة المصرفي توافر المعالمالي و األساس، یتطلب نجاح سیاسة التحریر 

تاحتها أمام كل المتدخلین فيوالمصرفیة و  ومات التي توفرها جهات یتعلق األمر بالمعلهذه األسواق، و  إ
مات التي من جهة ثانیة المعلو لوائح المنظمة للنشاط المصرفي، و القة بالقوانین و اإلشراف والرقابة والمتعل
تاحتهایجب أن توفرها البنوك و  المستثمرین حتى یتمكنوا من أمام جهات الرقابة واإلشراف، وأمام المتعاملین و  إ

ها بشكل ون انسیابكما یتطلب األمر وجود آلیات لتنسیق هذه المعلومات بحیث یك. ترشید قراراتهم المالیة
 )4( .تهدف إلى تدعیم عنصر الشفافیةواضح وخال من التناقض و 

                                  
د )1(   .57: ، صمرجع سابق ،الحسینيإبراهیم  كریمة محمّ
 .41: ، صمرجع سابقعبد القادر بریش،  )2(
د )3(   .63: ، صمرجع سابق ،الحسینيإبراهیم  كریمة محمّ
  .42: ، صمرجع سابقعبد القادر بریش،  )4(
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 :إتباع التسلسل والترتیب في مراحل التحریر المصرفيضرورة   )3
وقد ثار . التسلسل والترتیب في مراحل تطبیق سیاسة التحریر المالي والمصرفي للنجاحیشترط         

، التحریر على المستوى المحلي، أم التحریر على المستوى یجب أن تكون له األولویة التساؤل عن أیهما
  : ولإلجابة على هذا السؤال، تجدر اإلشارة إلى قضیتین أساسیتین، هما. الخارجي؟

المالي والمصرفي سواء على المستوى المحلي أم ضرورة استقرار االختیار على السیاسة المثلى للتحریر  .1
ارجي، وما إذا كانت عناصر سیاسة التحریر المالي والمصرفي یتم تنفیذها في وقت واحد أم المستوى الخ

 .یتم ترتیب عناصر تلك السیاسة واالختیار بینها وفقا ألولویات المستوى الذي تم اختیاره
 طبقا للمستوى الذي تم اختیاره ومتطلبات التحریر المالي والمصرفيضرورة التنسیق بین عناصر سیاسة  .2

  )1( .االستقرار االقتصادي بمفهومه الشامل
     أنظر الجدول رقم  -ویرى االقتصادیون وجود أربعة مراحل متسلسلة لعملیة التحریر المالي والمصرفي        

)-II2(القطاع المالي المحلي على التواليتحریر القطاع الحقیقي المحلي و تحریر تشیر إلى : ، األولى والثانیة .
على وتحریر حركة رؤوس األموال تحریر عملیات الحساب الجاري بتتصل بینما الثالثة والرابعة، من جانبهما، 

  )2( .التوالي
  مراحل التحریر االقتصادي والمالي :)II2-(الجدول رقم 

  الخارجي  الداخلي  القطاع

  الحقیقي

  المرحلة األولى
 االقتصادي الكلي؛االستقرار   .ط 

 تحریر األسعار؛  .ي 
 ،الصریحة وكذلك المنحو  الضمنیةرفع الضرائب   .ك 

  .الخوصصة  .ل 

  المرحلة الثالثة
 ؛)إزالة الحواجز التجاریة( تحریر عملیات الحساب الجاري -

  .إنشاء سوق للصرف وتحویل العملة خارجیا -

  المالي
  المرحلة الثانیة

 إعادة هیكلة وخوصصة النظام المصرفي المحلي؛ -
  .السوق النقدیة إنشاء أو تفعیل -

  المرحلة الرابعة
 رفع الرقابة على حركة رؤوس األموال؛ -

  .التحویل الكامل للعملة -
La source : Soumia Zenasni, Les effets de l'intégration financiére sur la croissance des économies de 
Maghreb dans un contexte de globalisation et de crises, Thèse Doctorat non publier, la Faculté des 
Sciences Economiques et commercial et des Sciences de Gestion, Département des sciences économiques, 
Université Tlemcen, Algérie, 2013/2014, p : 35 

التحریر المالي  عملیةتسبق یرى بأن ) McKinnon( إلى أن وفي نفس السیاق، تجدر اإلشارة    
نظیرتها على المستوى الخارجي، وأما إذا حدث العكس وتم تحریر على على المستوى المحلي  والمصرفي

أقل من مثیالتها على المستوى العالمي، یكون الفائدة المحلیة  معدالتفي وقت ظلت فیه المستوى الخارجي 
للعدید من أنواع الرقابة  موالإلى البنوك الخارجیة، بسبب خضوع تلك األهروب رؤوس األموال المحلیة احتمال 

یمكن أن و . تحریر بعد، وهذا من شأنه أن یرفع تكالیف الوساطة المالیةالواللوائح على المستوى المحلي لعدم 

                                  
د )1(   .69: ، صمرجع سابق ،الحسینيإبراهیم  كریمة محمّ

 (2) Soumia Zenasni, Op cit, p : 35. 
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إتمام  على المستوى الخارجي بعد التحریر المالي والمصرفيبأنه یجب أن یأتي ) McKinnon(یستنتج من رأي 
  )1( .بقطاعیه الحقیقي والمالياإلصالح االقتصادي الشامل على المستوى المحلي 

 :ضرورة اإلشراف الحذر على األسواق المالیة )4
عن طریق ، البد أن یكون للدولة دور في األسواق المالیة، سیاسة التحریر المالي والمصرفي لتنجح       

، عن طریق تبني فلسفة اإلشراف الحذر على األسواق المالیةویتم هذا التدخل . التدخل الحكومي الرشید
والتي تنظر إلى المستقبل، وتضع في اعتبارها المخاطر المحتملة وتحرص على ضمان استقرار النظام 

وى وسالمته، وتعتمد أكثر على عناصر النشاط المالي، والمشاركة في السوق، وعلى القالمالي والمصرفي 
یحرص المدیرین ومدیري األعمال أمام المؤسسة المالیة وفي هذا اإلطار، . ذا االستقرارالسائدة فیه لتحقیق ه

كما  .وضمان رأس المال كما یخضعون للمساءلة عن تقاریرهم المالیةعلى ضمان الشفافیة وتقلیل المخاطر 
وتستخدم  .أو معاییر أخرى واجبة التطبیقیطلب اإلشراف الحذر نصوص تشریعیة أو لوائح أو قواعد 

  )2( :الحذر أربعة معاییر أساسیة في تعامله مع المؤسسات المالیة، وهيسلطات الرقابة واإلشراف 
یتم تطبیقا إزاء حملة األسهم الرئیسین ویتضمن هذا المعیار عدة معاییر فرعیة : معیار التفویض بالسلطة  .أ 

كما یتضمن هذا . من خارج المؤسسة المالیةالعاملین ومدیري اإلدارات ومراجعي الحسابات  وكبار المدیرین 
المشرفین سلطة عدم إدماج المؤسسة والهیاكل التنظیمیة فیها والتي یخشى معها عرقلة المعیار أیضا تخویل 

 .اإلشراف الفعال
 عن طریق تعدیل اللوائح القائمةویمكن تطبیق هذا المعیار على المؤسسات المالیة : معیار اللوائح الحذرة  .ب 

وائح، وتعتبر الحكومة المسؤول األول عن إصدار تلك الل. بق على مختلف أنواع هذه المؤسساتالتي تط
فعالیة تلك اللوائح زیادة هذا بهدف بتنفیذه، و البنوك والمؤسسات المالیة التزام كما یجب علیها متابعة مدى 

 .داخل القطاع المالي والمصرفي والمساواة في المعاملة بین المؤسسات المالیة بشكل یضمن المنافسة
ویهدف هذا المعیار إلى تحسین شفافیة المركز المالي للمؤسسات المالیة : توحید النظام المحاسبيمعیار   .ج 

 .بصفة عامةمن خالل تقاریر إشرافیة عن طریق النشر واإلعالن 
وتحلیل الحسابات الموحدة،  االستفادة من اللوائح الرشیدة، ویهدف هذا المعیار إلى: اإلشراف الموحدمعیار    .د 

مخاطر التسیب واالنحراف اإلشراف الحذر لضمان موضوعیة التقییم للمخاطر، بما في ذلك وتوسیع نطاق 
مثل هیئات التمویل التي ال تخضع للوائح ذات أغراض  لدى كیانات خارج نطاق اللوائح والحسابات الموحدة،

    .تجاریة وصناعیة
والمصرفي،  التحریر المالي ةسیاسومما سبق ذكره، یتم استخالص أنه هناك العدید من شروط نجاح          

  )3( :، یمكن ذكر ما یليمن بین الشروط األولیةو 
 قطاعا اقتصادیا كلیا مستقرا ومتسما بانخفاض كل من معدالت التضخم والعجز الموازني للدول؛ - 
 وني كافي؛بنیة مؤسسیة منظمة ذات نظام قان - 

                                  
د )1(   .71: ، صمرجع سابق ،الحسینيإبراهیم  كریمة محمّ
  .74 - 72: ص ، صسابقالمرجع نفس ال )2(

 (3) Soumia Zenasni, Op cit, pp : 35 - 36. 



 

78 
 

 الفصل الثاني موجة تحرير وعولمة النشاط المالي والمصرفيالعالقة بين تطور الجهاز المصرفي والنمو االقتصادي في ظل آثار   

   .رقابة الدولةتحریر جزئي للقطاع المالي المحلي واألجنبي والمصحوب ب - 

      لسیاسة التحریر المالي والمصرفيالمحتملة المنافع والتكالیف : ثانيالفرع ال 

المنافع والتكالیف المحتملة، والتي یمكن أن تنجم عن سیاسة التحریر  سنتطرق إلىوفي هذا الصدد،         
والنمو ) القطاع المالي بصفة عامة(وبطبیعة الحال، فیما یتعلق بتطور القطاع المصرفي . المالي والمصرفي

  :وذلك على النحو التالي. االقتصادي

  :)اآلثار اإلیجابیة(المنافع المحتملة  -أوال        

  :التالیةفع المحتملة لمنانظرا ل اآلراء التي تدعم التحریر المالي والمصرفي واالنفتاح،  كثیرة هي  
  :تزاید كفاءة القطاع المصرفي واالستقرار المالي  .1

یمكن أن یزید التحریر المالي والمصرفي عمق وعرض األسواق المالیة المحلیة، ویسهم في زیادة درجة        
وذلك بتخفیض التكالیف واألرباح المرتبطة باألسواق االحتكاریة وأسواق الكارتالت، ومن كفاءة الوساطة المالیة، 

أما فیما یتعلق بالقطاع المصرفي، في فیمكن تحدید  .)1(ثم تخفیض تكلفة االستثمار وتحسین تخصیص الموارد
  :المنافع المحتملة من عملیة التحریر المالي والمصرفي واالنفتاح، فیما یلي

تعزیز المنافسة في األسواق الدولیة، وتحسین كفاءة إدارة الخدمات التي تقدمها المؤسسات المالیة    .أ 
والمصرفیة والذي ینعكس على تحسین نوعیة الخدمات المالیة، وزیادة الكفاءة اإلنتاجیة، فضال عن توفیر 

. )2(القطاعي الفعال للموارد ناهیك عن تعزیز الفرص االستثماریة من خالل التوزیع. خیارات أفضل للعمالء
والذي من شأنه العمل على ) أنظمة إدارة الخطر(إمكانیة تطبیق الوسائل المصرفیة األكثر تعقیدا مثل 

 . استیعاب الصدمات
 .تخدم لتحفیز التطویر واإلشراف على المؤسسات المالیة المحلیة  .ب 
في تدفقات رأس المال، إذ قد یلجأ المساهمة في استقرار النظام المالي المحلي وتخفیض التذبذبات   .ج 

المودعون إلى تحویل أموالهم إلى المؤسسات األجنبیة وتحدیدا البنوك التي عدت أكثر أمنا بدال من تحویلها 
 .وتهریبها إلى الخارج

اإلسهام في إصالح القطاع المصرفي، وذلك نتیجة إلمكانیة قیام البنوك األجنبیة بعملیة إصالح على   .د 
ي من خالل حیازة البنوك الشاملة أو المختلفة، وغالبا ما تبدأ عملیة التحول بأن یقوم البنك المستوى الجزئ

دخال أنظمة وعملیات ) الحائز(األجنبي  بإعادة رسملة الحیازة، وتضم كل من غلق الفروع غیر المربحة، وإ
 )3(.ومنتجات مصرفیة جدیدة، تساهم في تعزیز ثقافة االئتمان وتعزز من الربحیة

 

                                  
، مجلة تنمیة الرافدین، كلیة اإلدارة -مع اإلشارة إلى التجربة المصریة –اإلصالح والتحرر المالي في العراق بشار ذنون محمد شكري وآخرون،  )1(

 .184:، ص2008، العراق، 91: ، العدد30:المجلدواالقتصاد، جامعة الموصل، 
دراسات : اآلثار المحتملة لالنضمام إلى منظمة التجارة العالمیة في مجال تحریر تجارة الخدمات المالیة في النمو االقتصاديعبد اهللا فاضل الحیالي،   )2(

   .59: ، ص2008، العراق، 18: ، العدد06: المجلدمجلة دراسات إقلیمیة، كلیة اإلدارة واالقتصاد، جامعة الموصل، ، حالة
 .184: بشار ذنون محمد شكري وآخرون، مرجع سابق، ص  )3(
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  :الوصول إلى األسواق المالیة العالمیة .2
یساعد التحریر المالي والمصرفي واالنفتاح االقتصادي على الوصول إلى أسواق المال العالمیة، وذلك        

. بالسماح للدولة المعنیة باالقتراض في األوقات السیئة كأوقات الكساد أو االنحراف الحاد في البنود التجاریة
األوقات الجیدة كما هو الحال في حالة النمو االقتصادي أو بعد التحسن في البنوك التجاریة، واالقتراض في 

وفي مقابل ذلك، فإن الوصول إلى أسواق رأس المال العالمیة من شأنه أن یسمح بمشاركة الخطر، والتي تكون 
إیجابیة على تمویل القطاعات وهذا ما قد ینعكس بصورة . )1(مبررة كلیا، وتكون عندها الهزات مؤقتة بطبیعتها

  .االقتصادیة المختلفة للدولة، نتیجة توفر الموارد المالیة وتنوع آجالها وانخفاض تكالیفها
  :وتحفیز االستثمار والنمو ضبط السیاسات االقتصادیة الكلیة .3

المال عبر  فضل زیادة المكافآت للسیاسات الجیدة والجزاءات على السیاسات الردیئة، فإن تدفقات رأس     
الحدود قد تشجع الدول على إتباع سیاسات اقتصادیة كلیة أكثر انضباطا، ومن ثم تخفیض تكرار أخطاء 

على  وسیاسات الرقابة إدارات السیاسات االقتصادیة الكلیةكما تتحفز الحكومات لتحسین  .)2(السیاسة االقتصادیة
نهاء جمیع أنواع التدخالت  التي تؤدي إلى تشوهات في األسواق، من خالل وضع تشریعات القطاع المالي وإ

تباعمرنة،  جذب االستثمارات المباشرة وغیر المباشرة مع إعادة أرصدة  شأنهاسیاسات اقتصادیة من  وإ
على  حصول المستثمر المحلي إمكانیةتعزیز ، وما یعقبها من الخارجفي المستثمرین المحلیین الموجودة 

، مما قد یؤدي إلى ردم فجوة تكالیف ممكنة، ناهیك عن تحسین نوعیة الخدمات المالیة لالقروض وخدمتها بأق
   .)3(االدخارات التي تعني منها أغلب الدول النامیة

فطالما . مقیدة بالمستوى المنخفض للدخلفي الدول النامیة تكون القدرة على االدخار   عالوة على ذلك،        
االستثمار یكون مساویا على األقل لتكلفة رأس المال، فإن صافي تدفقات الموارد األجنبیة أن العائد الحدي من 

كما تساعد الدولة المتلقیة . إلى الداخل یمكن أن یكمل االدخار المحلي ویزید مستویات رأس المال للعامل الواحد
منافع والكلف المحتملة كبیرة ویمكن أن تكون ال .على رفع معدل النمو االقتصادي وتحسین مستویات المعیشة

على نحو خاص بالنسبة ألنواع معینة من تدفقات رأس المال إلى الداخل واألكثر وضوحا، هو االستثمار 
إذ أن االستثمار األجنبي المباشر قد سهل تمویل أو نشر األسالیب اإلداریة، والتكنولوجیة، األجنبي المباشر، 

الت رأس المال وتحسین تركیب مهارات القوى العاملة نتیجة تأثیرات والسیما من خالل أشكال محددة من مدخ
كما أنه من حیث المبدأ، فإن تحریر . التعلم بالممارسة واالستثمار في التعلم الرسمي والتدریب في الوظیفة

میل إلى تدفقات رأس المال المخفضة المالیة العالمیة قد یقود إلى معدالت أعلى من النمو االقتصادي، ألنه قد ی
 )II-3(والجدول رقم  .)4(تسریع أسواق األسهم العالمیة، وتلك تقود بدورها إلى إنتاجیة متزایدة للعامل المحلي

  :یوضح المنافع والتكالیف المحتملة ألنواع معینة من تدفقات رأس المال األجنبي
  

                                  
 .183 - 182:بشار ذنون محمد شكري وآخرون،مرجع سابق، ص ص) 1(
 .184:نفس المرجع السابق، ص) 2(
   .59: ، صمرجع سابقعبد اهللا فاضل الحیالي،   )3(
 .183: وآخرون، صبشار ذنون محمد شكري ) 4(
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  المنافع والتكالیف المحتملة ألنواع معینة من تدفقات رأس المال األجنبي :)II-3(الجدول رقم 

  
، -مع اإلشارة إلى التجربة المصریة –اإلصالح والتحرر المالي في العراق بشار ذنون محمد شكري وآخرون،  :المصدر

  183:، ص2008، العراق، 91: العدد ،30:مجلة تنمیة الرافدین، كلیة اإلدارة واالقتصاد، جامعة الموصل، المجلد

  )السلبیةاآلثار (المحتملة  تكالیفال -ثانیا

، والتي ظاهرة التحریر المالي والمصرفي لهذه الظاهرةتوجد العدید من التكالیف االقتصادیة واالجتماعیة         
   )1( :نوجزها في النقاط التالیة

 :تركز تدفقات رأس المال .1
ا بدرجة عالیة في عدد ركز تالمتزاید في تدفقات رأس المال عبر الحدود إلى أن یكون میمیل االندفاع         

الوافدة إلى الداخل مثال كانت موجهة إلى عدد قلیل من  والزیادة الكبیرة في تلك التدفقاتقلیل من الدول المتلقیة، 
دفقات رأس المال تدفقات رأس إجمالي حصة تكما شهد . في أمریكا الالتینیة) متوسطة الدخل(الكبیرة  الدول

قرن العشرین أقل من المستویات التي انخفاضا حقیقیا خالل التسعینیات من ال المال إلى الدول منخفضة الدخل
 .كانت منخفضة أصال

 :سوء التخصیص المحلي لتدفقات رأس المال .2
قد تؤدي على الرغم من أن تدفقات رأس المال إلى الداخل والتي تكون مرتبطة بحساب رأس المال المفتوح       

إلى تحفیز االستثمار المحلي، إال أن تأثیرها في النمو طویل األجل قد یكون محدودا ما لم یكون قابال لإلهمال 
محلیة متدنیة النوعیة مثل ) مضاربة(استثمارات مثل هذه التدفقات الوافدة إلى الداخل كفي حالة استخدام 

  . االستثمارات في قطاع العقارات
 :العدوى واألزمات المالیة   .3

لقد قادت سیاسات التحرر المالي النظام المالي للدولة إلى التأثر بأنظمة الدول األخرى من تدفقات رأس         
مالیة في الدول األخرى إلى حدوث أزمة وكساد على فقد یؤدي حدوث األزمات ال. المال والعالقات التجاریة

حصلت فیها األزمة، فیحصل انخفاض في قیمة العملة المحلیة، وهذا یترك  داخل الدولة التيالمستوى المحلي 
، وذلك بسبب تنافسیة األسعار للدولة التي تعاني من األزمة األثر السلبي في الدول األخرى في جانب التجارة

ة التي الدول ة بیناد خطورة ذلك عندما تكون هناك سمات اقتصادیة كلیة مشتركة وروابط مالیوتزد. المالیة
                                  

 .187 -  184:  ، صمرجع سابق ،بشار ذنون محمد شكري وآخرون)1(
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، وذلك من خالل الترابط حصلت فیه األزمة ودول أخرى من خالل القطاع المصرفي وتدفقات رؤوس األموال
 المالیة ةتقل األزمطورة العدوى، وتنبین أسعار األسهم وسعر الصرف وأسعار الفائدة في دول مختلفة فتظهر خ

   .عالقات تجاریة ومالیةمن الدولة المصابة إلى الدول األخرى التي ترتبط معا 
 :خطر حضور البنوك األجنبیة  .4

تغلل البنوك األجنبیة الناجم عن عملیة التحریر المالي والمصرفي في الدولة المعنیة قد  على الرغم من أن     
  :ما یليأنه هناك بعض التكالیف واإلخفاقات المحتملة، والتي تتجسد فیدید من المنافع، إال یتمخض عنه الع

 .االضطراب المالي باالنسحاب المفاجئ أو العدوى المالیة من الدولة األمقد تزید البنوك األجنبیة  .أ 
 ياالئتمانتركز عملیاتها إقراضها على المؤسسات األكثر متانة في المركز تتبع البنوك األجنبیة إستراتیجیة   .ب 

في كفاءة القطاع المالي، وقد یكون لها الزیادة الشاملة بلذا فوجودها سیكون أقل احتماال  .في المقترضین
عمل مختلفة بما أن للبنوك األجنبیة أولویات وأسبقیات  .تأثیرا معاكسا على اإلنتاج، التوظیف وتوزیع الدخل

یق وصول یع تجاهل األسبقیات المحلیة ممان نموذجها في اإلقراض یمیل إلى عن نظیرتها المحلیة، فإ
 .االئتمان إلى بعض القطاعات االقتصادیة الحیویة

عدیدة  غوطا تنافسیة على البنوك المحلیة مما یجعلها أمام خیاراتیمكن أن تخلق البنوك األجنبیة ض  .ج 
 .)المشاركة واالندماج ،من السوق االنسحاب(

بین البنوك األجنبیة  في القدرات التنافسیة فؤاغیاب التك وبناء على ذلك یمكن القول، بأنه في ظل    
حصة سوقیة أكبر في الدولة المضیفة، وتقدم تلك البنوك على  األجنبیةوالبنوك المحلیة، فهذا یعني هیمنة البنوك 

  .ي مقدمتها تحقیق األرباح، وقد كون آخرها خدمة االقتصاد الذي تعمل في ظلهخدماتها وفق أولویات محددة ف
، من الضروري على الدول إذا ما أرادت أن تعظم منافع التحریر المالي والمصرفي وعلى هذا األساس         

وتخفض تكالیفها أن تحسن من أداء سیاساتها االقتصادیة الكلیة وأن تحرص على مرونة سیاساتها الرقابیة على 
دفقات المالیة الوافدة إلیها والناجمة عن قطاعاتها المالیة، بالشكل الذي یسمح لها من االستفادة من الت

وذلك دون . االستثمارات األجنبیة المباشرة وغیر المباشرة التي سمحت بها سیاسات التحریر المالي والتجاري
إغفال أمر ضروري وهو أن تكون سیاسة التحریر المالي والمصرفي ممنهجة وغیر متسرعة وذات طابع وقائي، 

           .ب عدوى األزمات المالیةمما یكسب القدرة على تجن
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                                        النشاط المالي والمصرفي عولمةآثار : لثالمبحث الثا
  على تطور الجهاز المصرفي والنمو االقتصادي

من القرن هو الكلمة الطنانة لسنوات الثمانینات والتسعینات و " العولمة االقتصادیة"مصطلح برز         
تكالیف : على سبیل المثال(وتعرف العولمة االقتصادیة عموما بأنها انكماش المسافات االقتصادیة . العشرین

:  ب، وینظر لها بشكل أكثر دقة باعتبارها مجموعة من العملیات المتعلقة )بین الدول ممارسة العملیات التجاریة
وكل جوانب العولمة كانت بتحریض  .تمویل وتدفقات رأس المالال) ب(؛ اإلنتاج وتدفقات المبادالت التجاریة) أ(

االبتكارات والتطورات في وسائل النقل، تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت مثل  ،األول :من ثالثة عوامل أساسیة
الدفع : الثانيأما  .اإلنترنت، والتي أثرت بشكل كبیر في تخفیض تكالیف ممارسة العمال التجاریة عبر لحدود

سیاسة تخفیض : من قبل مختلف المؤسسات الدولیة باتجاه التحریر االقتصادي العالمي على سبیل المثال
، )GATT(الحواجز أمام التجارة واالستثمار من خالل االتفاقیة العامة بشأن التعریفات الجمركیة والتجارة 

وصندوق النقد الدولي . الطبیعیین ، وبدرجة أقل في حركة األشخاص)WTO(وخلفیتها، منظمة التجارة العالمیة 
)IMF (التحول في التصورات بشأن الدول المناسب : الثالثبینما  .في حالة تدفقات رأس المال العالمي والدولي

 .للحكومة وبالقریب من التوافق العالمي بشأن الحاجة الواسعة الستخدام حوافز السوق لتحقیق النجاح االقتصادي
عولمة اإلنتاج والعولمة : العولمة االقتصادیة تنقسم إلى قسمین أساسیین هما أن ومما سبق یمكن القول

  .)1(المالیة

  )"بشقها اإلنتاجي العولمة االقتصادیة"أو (عولمة اإلنتاج : األول مطلبال     

تعني عولمة اإلنتاج أن العالم أصبح قریة كونیة حیث یمكن للمنتجین الحصول على منافع من ثقافة 
ن وعمالة رخیصة في جمیع أنحاء العالم، كما یمكن للشركات االنتقال إلى أجزاء أخرى من العالم أیمختلفة 

وهناك سبب آخر، وهو الموارد الطبیعیة للدول المالكة لها ومدى تسهیل . تحصل على المنتجات بأقل تكلفة
جراءات المختلفة یمكن للشركة وعن طریق الحفاظ على اإل. االستثمار األجنبي واستثمار األموال في هذه الدول

  )2( .التقلیل من تكلفة اإلنتاج، كما یمكن لها أن تنتج منتجات مبتكرة وقادرة على المنافسة وبأفضل طریقة
  .التجارة الخارجیة العالمیة واالستثمار األجنبي المباشرهما  :ن عولمة اإلنتاج مدفوعة بعاملینأ كما  

  : الخارجیة العالمیةاالتجاه الخاص بالتجارة  -أوال
الشركات  لعبتحریر التجاري من سنة ألخرى كما تلك نتیجة عملیات الذوالذي ازداد تسارعا، و         

وفي هذا اإلطار، یعكس  .المیة دورا رئیسیا في تعمیق هذا االتجاهعالمتعددة الجنسیات ومنظمة التجارة ال
  .ةنمو حجم التجارة الخارجیة العالمی ت معدالل التغیر السنوي )II-4(رقم  جدولال

  
  

                                  
(1) RAMKISHEN. S. Rajan, Economic Globalisation and Asia (Essays on Finance, Trade and Taxation), Word 
Scientific Publishing, United Kingdom, 2003, P: 03. 
(2) NOUMAN UMAR, What is Globazation of Production ?, article available at the following web site: 
www. blurtit.com/q339850.html (10/ 07/ 2013).   
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  )2013-1996(للفترة  التغیر السنوي لمعدالت نمو حجم التجارة الخارجیة العالمیة :)II-4(رقم  الجدول
  )الوحدة نسبة مئویة(

      2012  متوسطات        
 

2013 

2003-1996 2011-2004  
  3.0  2.8  5.6  6.1  حجم التجارة العالمیة

          الواردات

  1.4  1.1  4.0  6.1  االقتصادات المتقدمة

  5.6  5.8  9.6  6.5  األسواق الناشئة واالقتصادات النامیة

          الصادرات

  2.3  2.1  4.8  5.5  االقتصادات المتقدمة

  4.4  4.2  7.6  7.8  األسواق الناشئة واالقتصادات النامیة

Source : International Monetary Fund, WORLD ECONOMIC AND FINANCIAL SURVEYS, 
World Economic Outlook , U.S.A, April 2014, P: 207. 

في المتوسط  %6.1من  حجم التجارة الخارجیة العالمیةنمو  معدلانخفاض  )II-4(رقم  یظهر الجدول     
على مستوى الدول المتقدمة كمجموعة، انخفض و  .2013سنة  %3.0إلى  )1996-2003(وذلك خالل الفترة 

 ،)1996-2003(في المتوسط وذلك خالل الفترة  %5.5مقابل  2013سنة  %2.3 لیبلغمعدل نمو صادراتها 
في المتوسط وذلك خالل الفترة  %6.1مقابل  2013سنة  %1.4كما انخفض معدل نمو وارداتها لیبلغ 

ونظرا لكون األسواق الناشئة واالقتصادات النامیة الشریك التجاري الرئیسي للدول المتقدمة،  ،)2003-1996(
وكون هذه األخیرة المستقبل الرئیسي لصادرات تلك األسواق والدول فقد أثر معدل نمو اقتصادات وتجارة الدول 

سنة  %4.4ل نمو صادراتها لیبلغ متقدمة على تجارة األسواق الناشئة واالقتصادات النامیة، حیث انخفض معدال
، كما انخفض معدل نمو وارداتها لیبلغ )1996-2003(في المتوسط وذلك خالل الفترة  %7.8مقابل  2013

  .)2003 -  1996(في المتوسط وذلك خالل الفترة  %6.5مقابل  2013سنة  5.6%
تراجع معدالت نمو حجم التجارة العالمیة، لتأثر هذا القطاع باألزمة االقتصادیة العالمیة، حیث  ویعزى        

كان لظروف تراجع معدالت النشاط االقتصادي في العدید من الدول المتقدمة أثرا سلبیا على التجارة الدولیة نظرا 
ثم فإن تداعیات السیاسات التقشفیة المتبعة كان بي في هیكل التجارة الدولیة، ومن و األور  لألهمیة الكبیرة لإلتحاد

ومع بدایة تعافي . العالمي، ومن ثم على التجارة الخارجیة العالمیة لها آثار مباشرة وغیر مباشرة على االقتصاد
بیة و ، لتنخفض بعد ذلك بسبب أزمة الدیون األور قتصادیة انتعشت التجارة الدولیةاالقتصاد العالمي من األزمة اال

  .)1(ي ألقت بظاللها على التجارة الدولیة في السلع والخدماتالت
  :االتجاه الخاص باالستثمار األجنبي المباشر -ثانیا

والذي زادت معدالته وذلك بفضل تبني مختلف دول العالم لسیاسات االنفتاح والتحریر االقتصادي بمختلف  
  .تدفقات االستثمار األجنبي المباشر حسب المناطق في العالم )II-5(یعكس الجدول رقم و . جوانبه

  
 

                                  
   .10-09: ص المتحدة، ص، اإلمارات العربیة )التطورات االقتصادیة الدولیة: الفصل األول( 2012التقریر االقتصادي العربي الموحد لسنة صندوق النقد العربي،  )(1
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  )2012 - 2010(للفترة  تدفقات االستثمار األجنبي المباشر حسب المناطق في العالم: )II-5(الجدول رقم 
  ).الوحدة بملیارات الدوالرات( 

  الصادرةتدفقات االستثمار األجنبي   تدفقات االستثمار األجنبي الواردة  المناطق
2010  2011  2012  2010  2011  2012  

 1390  1678  1505  1351 1651  1408  العالم

  909  1183  1030  561  820  696  االقتصادات المتقدمة
  426  422  413  703  735  637  االقتصادات النامیة
  55  73  62  87  96  75  االقتصادات الناشئة

Source : United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD), Word 
Investment Report 2013, United Nations, 2013, P: XIII. 

 1,35لیصل إلى  %18یظهر الجدول انخفاض معدل االستثمار األجنبي المباشر في العالم بنسبة        
وسیستغرق االنتعاش وقتا أطول أكثر مما كان متوقعا، وذلك بسبب هشاشة . 2012تریلیون دوالر في عام 

ومع ذلك، ال . مستثمرین الثقة في المدى المتوسطویعزى ذلك الستعادة ال. االقتصاد العالمي وسیاسة عدم الیقین
وذلك  – 2012ما أخذت البلدان النامیة زمام المبادرة في عام ك. تزال هناك مخاطر كبیرة أمام سیناریو النمو هذا

من تدفقات االستثمار األجنبي  %52فقد استوعبت االقتصادات النامیة نسبة  -للمرة األولى على اإلطالق 
 )1(.فقط لصالح الدول المتقدمة %42المباشر مقابل 

  ")دیة بشقها الماليالعولمة االقتصا"أو ( المالیة العولمة :الثاني مطلبال      

 ،زیادة درجات التحریر الماليلمالیة العالمیة عدة تطورات ومستجدات زاد تفاعلها بعد ا شهدت الساحة
حجم التدفقات  تصاعد فبعد إزالة القیودهو االنفتاح المالي أو بما یسمى بالعولمة المالیة، والذي من أبرز إفرازاته 

هذا مما قد یخلق  .وذلك في إطار االستثمارات األجنبیة المباشرة بمعدالت كبیرةالمالیة في العالم النامي والمتقدم 
ثار سلبیة آنه في المقابل قد یحدث مخاطر وتحدیات و أفرصا جدیدة للمنفعة االقتصادیة على الدول النامیة، إال 

ي یؤثر من خاللها إلى إبراز أهم القنوات الت وسنسعى. ومعدالت نموها على أوضاع اقتصادات الدول النامیة
فرت اوعالوة على ذلك، إعطاء لمحة عن الشروط التي من شأنها إذا تو . االنفتاح المالي على النمو االقتصادي

  .أن تجعل من انعكاسات التكامل المالي أكثر إیجابیة على النمو االقتصادي

 مفهوم العولمة المالیة وقیاسها :الفرع األول      

هي الناتج األساسي لعملیات التحریر المالي والتحول إلى ما یسمى االنفتاح المالي، تعتبر العولمة المالیة 
ء القیود على حركة رؤوس امما أدى إلى تكامل وارتباط أسواق المال المحلیة بالعالم الخارجي من خالل إلغ

واق رأس المال األموال، ومن ثم أخذت تتدفق عبر الحدود ولتصب في أسواق المال العالمیة بحیث أصبحت أس
من حیث المبدأ،  یمكن التنویه بأن مفهومي العولمة المالیة واالندماج المالي مختلفینو  .)2(وتكامال أكثر ارتباطا

حدود، بینما شامل والذي یشیر إلى ارتفاع الروابط العالمیة من خالل التدفقات المالیة عبر ال مفهوم وه فاألول

                                  
(1) United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD), Word Investment Report 2013, United Nations, 
2013, P : IX.  

  . 49: ، ص2008، الدار الجامعیة، مصر، )تداعیاتها -شركاتها–منظماتها (العولمة االقتصادیة عبد المطلب عبد الحمید،  )2(
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ومن الواضح أن هذین المفهومین یرتبطان ارتباطا . إلى رابطة بلد بعینه مع أسواق المال الدولیة الثانيیشیر 
  )1(.وثیقا، فعلى سبیل المثال، تزاید العولمة المالیة هو مرتبط بارتفاع االندماج المالي في المتوسط
عملیة قیاس درجة  وهكذا یمكن القول أنه من الضروري لمعرفة درجة تطور العولمة المالیة أن تتم

  )2( :وهما مقیاسینوفي هذا اإلطار هناك . االندماج المالي
والتي تتعلق بالقیود على تدفقات رأس المال عبر الحدود، : )تدابیر القیود القانونیة(القیود على رأس المال  )1

بل السعر، القیود القیود على التدفقات الواردة والصادرة لرأس المال، ضوابط الكمیة مقا: وتشمل هذه القیود
وتستخدم مجموعة تدابیر القیود القانونیة بغرض تقییم درجة االنفتاح المالي، . األسهم األجنبیة على حیازة

تشیر البیانات إلى لجوء دول العالم و  .)(مقیاسا النفتاح حساب رأس المال) 0/1(وذلك من خالل الثنائیة 
األسواق المالیة العالمیة، ولو بدرجات متفاوتة، ففي خالل الفترة إلى تحریر حسابات رأسمالها وانفتاحها على 

بالنسبة للدول  0,9و 0.3( :، فقد تراوحت درجة االنفتاح بین-  بدایة ونهایة الفترة –) 1970-2004(
 .)بالنسبة لالقتصادات النامیة األخرى 0,4و 0,16 –بالنسبة لألسواق الناشئة  0,19و 0,18 - المتقدمة

اج المالي فهو نسبة رصید درجة االندمهذه النسبة قیس وت: )المقاییس الفعلیة(الرصید / المالیةالتدفقات  )2
ویعتبر هذا الرصید حصیلة التدفقات الحالیة  .)PIB(الخام  داخلينبیة إلى الناتج الالخصوم األجاألصول و 

تشیر البیانات و  .ما في األسواق المالیة العالمیة لرأس المال عبر الحدود، والتي تعكس درجة اندماج دولة
-2000(خالل الفترة ) PIB(الخام  داخليإلى أن نسبة رصید األصول والخصوم األجنبیة إلى الناتج ال

في الدول المتقدمة، في حین استقرت هذه النسبة عند أقل من نصف  %300فقد قدرت بحوالي  )2007
     .الالتینیةبا الغربیة ودول أمریكا و في آسیا، أور  %130والي هذه القیمة في األسواق الناشئة وح

 القوى الدافعة اتجاه العولمة :الفرع الثاني           
  :سنتطرق إلى أهم العوامل القوى الدافعة اتجاه العولمة المالیةفي هذا اإلطار،        

  :تصاالتالمعلومات واال التقدم التكنولوجي وانخفاض التكالیف في مجال تكنولوجیات  -أوال 
والثمانینات شهد العالم ثورة تكنولوجیة عارمة والتي تولدت عنها ثورة  السبعیناتخالل النصف الثاني من   

أخرى في مجال تكنولوجیا اإلعالم واالتصاالت والبرمجیات، وهو األمر الذي یساعد على زیادة اندماج األسواق 
ان لظهور كبیر في تكلفة النقل واالتصاالت، كما ك المالیة الدولیة وتسارع حركة العولمة، كما حدث انخفاض

الفاكس وشبكات الكمبیوتر المساهمة في تذلیل عقبة الحدود الجغرافیة، فأصبح بإمكان المالییر من الدوالرات 
وهكذا ساهم التقدم التكنولوجي في . األمریكیة أو أي من العمالت األخرى أن تتجاوز الحدود في دقائق معدودة

  .)3(وال والحصول علیها بسرعة كبیرةرفع سیولة األسواق المالیة وسهولة تدفق رؤوس األم
                                  

(1) Esward Prasade et al, Effects of Financial Globalization on Developing Countries: Some Empirical Evidence, 
working paper series of  International Monetary Fund , U.S.A,  March 17, 2003 ,P : 07. 
(2) Ayhan Kose et al, Financial globalization and Economic Policies, Handbook of Development Economics, Elsevier 
Publisher, USA,  March 2009,P: 4288-4291.  

)(  تدل الثنائیة)داللة على انفتاح حساب رأس المال لدولة ما بالكامل، بینما ) 1(على المجال الذي تنتمي إلى درجة االنفتاح المالي، فالواحد الصحیح ) 0/1
یشأن ترتیبات الصرف  ویتم بناء هذا المقیاس من خالل معلومات التقریر السنوي لصندوق النقد الدولي، تدل على انغالق حساب رأس المال) 0(الصفر 

  .وقیود التبادل
  211: ، ص2002، جامعة بسكرة، الجزائر، جوان 2، العدد 1، مجلة العلوم اإلنسانیة، المجلد العولمة المالیةمفتاح صالح،  )3(
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    :عولمة االقتصادات الوطنیة -ثانیا 
 بشكل ملحوظ، –اإلنتاج، االستهالك، واالستثمارات المادیة  -حیث تطورت أنشطة االقتصاد الحقیقي 

المتعددة الجنسیات الجدیدة،  كما تم إنشاء الشركات .كما توزعت هذه األخیرة على بلدان ومناطق مختلفة
وأصبحت السلع والخدمات تتوزع عبر العالم من خالل شبكات هذه الشركات، والتي توسعت عن طریق الدمج 

دفقات السلع والخدمات عبر التجارة الدولیة، وزادت ت أمامخفض العدید من الدول الحواجز كما . واالستحواذ
التمویل عبر الحدود، مع الترادف مع التحریر المالي، كما شجعت  وقد حفزت هذه التغیرات الطلب على. الحدود

  .)1(على التدفق الدولي لرأس المال والسیولة
  :تحریر أسواق المال الوطنیة -ثالثا

فإلى جانب التحسینات السریعة في مجال تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وعولمة االقتصادات الوطنیة 
كجزء من آلیات  ، نجد أن عولمة الوساطة المالیة،حركة رأس المال عبر الحدودوتحفیز االبتكارات المالیة و 

 وكجزء أیضا من تخفیف الحواجز أمام تجارة الخدمات المالیة وتحریر القواعد الطلب على التدفقات عبر الحدود
وقد ساهمت في تطور العولمة . )2(لمحلیةالتي تحكم دخول المؤسسات المالیة األجنبیة إلى أسواق رأس المال ا

 زیادتها لتدفق رؤوس األموال عبر الدول، وذلك بهدف فرصة تحقیق أرباح أكبر ال توفرهاالمالیة وذلك من 
  .أسواق المال المحلیة

  :صعود الرأسمالیة العالمیة -رابعا
میة، حیث نمت هذه األخیرة أن تنمو وتتسارع دون الرأسمالیة المالیة العالمیة المتناال یمكن للعولمة المالیة 

الخ، ...تطور الخدمات المالیة والمصرفیة المقدمة من قبل البنوك، شركات التأمین، صنادیق االستثمار لمن خال
موال غیر ویتجلى ذلك من خالل توظیف رؤوس األ. وأیضا أصبحت ذات طابع رأسمالي وغلة للتبادل

وهذا یشیر إلى أن حركة . من جني األرباح في المشاریع اإلنتاجیة ق المالیة أكثرالمستثمرة، وارتفاع إیراد األورا
الخاص وآلیاتها  ن كیانهاآلفي العالم لم تعد مرتبطة مع حركة التجارة الدولیة، ولكن لدیها ا رؤوس األموال

كما یتأثر اق المال العالمیة، الخاصة، ویمكن ربط نمو الرأسمالیة المالیة باالقتصاد الرمزي مدفوعا بمؤشرات أسو 
  )3(.عار الفائدة وأسعار الصرف، المستوى العام لألسعار، ومعدالت البطالةبأس

  :تزاید الفوائض الكبیرة نسبیا في رأس المال -خامسا 
 إلىالمدخرات المالیة العالمیة والفوائض الرأسمالیة وعدم قدرة األسواق المحلیة على استیعابها تزاید  أدى

في الخارج بغرض تحقیق معدالت أرباح أكبر، هذا وتعكس تدفقات المال إلى الخارج  البحث عن فرص استثمار
ز بأثر التحریر المحف –وأدى هذا العامل  .)4(التي تخرج منها هذه األموال دولرباح في الانخفاض معدالت األ

أكثر جاذبیة من إلى زیادة االندماج المالي العالمي مع مالحظة أن أداء أسواق الدول النامیة  - المالي

                                  
(1)  Gerd Häusler, The Globalization of finance, Finance & Development, a quarterly magazine of the of  International 
Monetary Fund, Vol 39, N°: 01, , U.S.A, March 2002.  
(2) Ibid, 
(3)Abdalla Ab Sinusi Saiah et al, The Future Direction for the Globalization of Financial Markets and the Impact 
of that of Financial Markets in the Arab Developing Countries, Journal of Basic and Applied Scientific Research, 
Vol: 02, N°: 01,   ،2012  P:665. 
(4)Abdalla Ab Sinusi Saiah et al,OP.citد, P :665. 
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    یشیر الجدول رقم في نفس السیاق،و  .)1(المالیة للمستثمرین محفظةاالقتصادات المتقدمة من حیث تنویع ال
)6-II(  الدول النامیة واألسواق الناشئة فيتطور صافي التدفقات المالیة الخاصة :  

  )2013 - 2003( ئةالناش واألسواقالدول النامیة  فيالمالیة الخاصة تدفقات صافي الطور ت: )II-6(الجدول رقم 
  )الوحدة بملیارات الدوالرات(  

  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  
  419.9  228.7  479.6  557.8  263.8  182.6  714.5  321.3  صافي التدفقات المالیة الخاصة

  475.6  471.4  520.1  409.9  332.2  468.8  442.9  301.6  صافي االستثمار األجنبي  المباشر الخاص

  186.5  234.8  86.8  193.4  57.6  -81.6  108.2  -37.2  صافي تدفقات المحفظة المالیة الخاصة

  -242.1  -477.6  -127.4  -45.5  -126.0  -204.5  163.4  56.9  األخرى صافي التدفقات المالیة الخاصة

Source : International Monetary Fund. WORLD ECONOMIC AND FINANCIAL SURVEYS, OP,cit, P: 207. 

الدول النامیة واألسواق الناشئة من  فيالتدفقات المالیة الخاصة ارتفاع مبلغ صافي  ویظهر الجدول        
هذا ، %30,69نمو ، أي بمعدل 2013سنة  دوالر ملیار 419,9 إلى 2006سنة ملیار دوالر أمریكي  321,3

على طول الفترة هذا المبلغ  كما عرف .ملیار دوالر 714,5مبلغ قدره أقصاه مسجال  2007وقد بلغ سنة 
 باستثناء هذا الصافيشمل االرتفاع جمیع مكونات  حیث .همكوناتمبالغ شأنه شأن  تأرجحا بین الزیادة والنقصان

من  صافي االستثمار األجنبي المباشر الخاصمبلغ ارتفع  صافي التدفقات المالیة الخاصة األخرى حیث
وبالنسبة لمبلغ صافي تدفقات  .2013ملیار دوالر سنة  475,6إلى  2006ملیار دوالر أمریكي سنة  301,6

فائض قدره إلى  2006ملیار دوالر أمریكي سنة  37,2من عجز قدره المحفظة المالیة الخاصة فقد ارتفع 
ة األخرى انخفاضا من مبلغ صافي التدفقات المالیة الخاصفي حین عرف . 2013ملیار دوالر سنة  186,5

   .2013ملیار دوالر سنة  242,1قدره  عجزإلى  2006ملیار دوالر أمریكي سنة  56,9فائض قدره 
األزمة المالیة العالمیة وتراجع التدفقات المالیة الوافدة من ) أ( :إلى ما یلي) التذبذب(تعزى أسباب التأرجح و       

تسارع النشاط االقتصادي الدول النامیة ودول ) ب(؛ 2008الحاد سنة وهذا ما یبرر التراجع ة الدول المتقدم
بعد ذلك  2010أقصاها سنة ، حیث زادت التدفقات المالیة الوافدة من الدول المتقدمة لتبلغ األسواق الناشئة
ة ید أزمأزمة الدیون السیادیة وتزا) ج(و؛ وذلك في ظل البحث على عن العوائد المرتفعة، 2007المسجل سنة 

وتزاید  یادة التوجه نحو تفادي مخاطر األزماتإلى ز  السیولة في األسواق البینیة للبنوك األوروبیة، والتي أدت
  )2( .2010في سنة حیث توقفت االنتعاشة التي شهدتها هذه األخیرة . تدفقات رأس المال الخاصتقلبات 

  :نمو سوق السندات الدولیة -سادسا 
والتي أضحت تحتل  إلى النمو الكبیر الذي شهده السوق العالمیة للسندات،یعزى شارع العولمة المالیة 

وتعود أهمیة هذه السوق إلى كونها أداة . مكانة بارزة في االستثمارات المالیة الدولیة خاصة الطویلة األجل منها
قترضین في العالم، استثماریة طویلة الجل لمساهمتها في إعادة توزیع المدخرات المتوافرة عالمیا على جمیع الم

  )3(.وتنطوي هذه السوق على نوعین من السندات هما سندات األورو والسندات األجنبیة

                                  
  .208:مفتاح صالح، مرجع سابق، ص  (1)
  .النقد العربي، والصادرة عن صندوق 2010، 2009بناء على التقاریر االقتصادیة العربیة الموحدة لسنوات   (2)

   .210:مفتاح صالح، مرجع سابق، ص )3(
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  :)1(ویعزى النمو المتسارع لسوق السندات العالمیة إلى مجموعة مختلفة من العوامل من بینها
  ،؛موجبةئدة الحقیقیة الفا أسعار وجعلمحاربة التضخم وتحقیق االستقرار االقتصادي في العدید من الدول 
 ؛السماح لغیر المقیمین بالتعامل في األسواق المالیة المحلیة 
 ؛استدامة عجز المیزانیة والتمویل العام لهذا العجز من خالل إصدار السندات الحكومیة 
  مكانیة السیطرة تفضیل المؤسسات للتمویل عن طریق السندات بدال من السهم ألسباب ضریبیة من جهة وإ

 ؛اإلدارة من جهة أخرىعلى 
  ،االلتزام بمقررات لجنة بازل للبنوك، والذي یحد من قدرتها على تمویل االستثمارات الثابتة للقطاع الخاص

 ؛وهذا ما دفعها إلى اللجوء إلى سوق السندات
 مجموعة متنوعة من السندات، وبالتالي تلبیة احتیاجات المقترضین والمستثمرین المختلفة.  

  :المالیة واستخدامها كأداة للوقایة من المخاطر االبتكاراتظهور  -سابعا
والتي یطلق علیها المشتقات (العدید من األدوات االستثماریة عرفت سنوات السبعینات والثمانینات ظهور 

تغییر التي تمنح مستخدمیها حق بیع وشراء األسهم والعمالت األجنبیة بسعر متفق علیه، أو حق إجراء ) المالیة
وتقدم هذه  .)2(ات نقدیة عندما تحدث تغیرات في أسعار الفائدة أو األسهم أو أسعار الصرف الرئیسیةتسوی

  )3( :للمستثمرین العدید من المزایا، بما في ذلك األدوات
  ؛مع حد أدنى من االستثمارات األولیة واستهالك رأس المالتوفیر الحمایة ضد المخاطر 
  ؛توقعات األسعار في المستقبل وبالتالي تحسین كفاءة اكتشاف األسعارللمستثمرین بالتداول على السماح 
  ؛في المشتقات  المالیة أقل بكثیر من تكلفة االستثمار في األصول األساسیةالتكلفة اإلجمالیة لالستثمار 
 ؛السرعة في ابتكار المنتجات بسبب سرعة إدخال عقود جدیدة 
 تخصیصها لحاجیات أي مستخدم إمكانیة. 

إذ تسمح هذه األخیرة بالتحوط من . بالمشتقات المالیةهذا وتعتبر المیزة األولى من أهم میزات التعامل 
المخاطر وحمایة الشركات والمؤسسات المالیة من تحركات األسعار غیر المرغوب فیها كما تعمل على الحد من 

نتاجیة  أكثر تنبؤشركات وهذا ما یؤدي إلى في التدفقات النقدیة للالتقلبات  موثوقیة وتكالیف رأس مال أقل وإ
   .وكلها تسهم في النمو االقتصادي أعلى،

وما تولد عنها من احتدام ) GATS(تطبیق االتفاقیة العامة بشأن تحریر الخدمات المالیة  -ثامنا
عادة هیكلة صناعتها   :المنافسة في سوق الخدمات المالیة وإ

مزید من التحریر في القطاع المصرفي والتأمین، وتعزیز التزامات أدت مفاوضات جولة األوروغواي إلى تكریس 
   :جانب، كما ركزت على تخفیف القیود من خاللالوجود التجاري لموردي الخدمات المالیة األ

                                  
(1)Abdallah Ab Sinusi Saiah, OP, cit, P : 665.  

   210:مفتاح صالح، مرجع سابق، ص )2(
(3) The Global Derivatives Market – A Blueprint for Market Safety and Integrity, Working paper of Deutsche 
Börse Group, P: 09, Is available on the following website:  
https://wwz.unibas.ch/fileadmin/wwz/redaktion/finance/FS_2010/Market_Microstructure_II/White_Paper.pdf 
(10/07/2013) 
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 ؛لیةالتجارة القائمة في الخدمات الما توسیع 
 ؛التجاري تعدیل الشكل القانوني للحضور 
 المستویات المالیة المحلیة األجانب فيیة التعدیل القانوني لملك. 

  : بما یلي كما تلتزم الدول المتوقعة على االتفاق المتعلق بتحریر أسواق الخدمات المالیة
 ؛إزالة تدریجیة لالحتكاكات في قطاع الخدمات المالیة 
 ؛عدم وضع قیود على نقل المعلومات 
 ؛ولةالمعاملة الوطنیة للوسطاء المالیین األجانب الذین كانوا داخل الد 
 ؛ت المالیة الخارجیة للمنتجات المالیة إن وجدتحریة وصول مقدمي الخدما 
 ال یمكن التراجع عن االلتزامات التجاریة المقدمة. 

تطبیق هذه االتفاقیة یزید من وتیرة العولمة المالیة ألنه یساهم في توسیع دائرة تواجد البنوك  فإن ،وهكذا
 متاحةي، كما أنه یمكن المؤسسات المالیة من النفاذ إلى أسواق لم تكن خاصة بعد التحریر المالمحلیا ودولیا، 

شركات وقد تم تسجیل دخول مؤسسات مالیة غیر مصرفیة في مجال صناعة الخدمات المالیة مثل  .من قبل
الخ، وباإلضافة إلى انتشار عملیات االندماج ...التأمین وصنادیق التقاعد وصنادیق االستثمار المشترك

   .)1(واالستحواذ بین المؤسسات المالیة
  :االقتصادي اإلصالحتطبیق برامج الخوصصة كأحد متطلبات  -تاسعا

وفي هذا اإلطار، تلعب عملیات خوصصة شركات ومؤسسات القطاع العام دورا في توسیع العولمة 
التي اعتمدت برامج  المالیة، خاصة مع زیادة تدابیر التحریر على المستویین المحلي والدولي في البلدان

  )2(.لملكیةفي البلدان النامیة، مما یسمح للمستثمرین األجانب بالحصول على االخوصصة، السیما 

العالمي، في ترسیخ ظاهرة العولمة المالیة،  اتجاه االندماج والتكامل الماليوقد ساهمت هذه القوى الدافعة      
     .یتم التطرق إلیه في الفرع المواليعلیها جملة من المنافع والتكالیف والتي تترتب 

  منافع وتكالیف العولمة المالیة: الفرع الثالث       

، خاصة في ظل حدوث األزمات المالیة یثور جدل بین االقتصادیین حول منافع وتكالیف العولمة المالیة        
لبعض  ض مبسطر عسیتم كالیفها، و تعظیم منافع عولمة أسواق المال وتدنیة ت، وهنا تتجلى أهمیة من حین آلخر

  )3( :وذلك فیما یلي .المنافع والتكالیف المصاحبة للعولمة المالیة

  :منافع العولمة المالیة -أوال
  :وتشمل المنافع ما یلي

المحلیة إلى ازدیاد قدرة الدولة حیث تؤدي زیادة درجة عولمة األسواق المالیة  :تنوع مصادر التمویل )1
، كما یؤدي تنوع األدوات المالیة بما یتفق مع الوصول إلى األسواق المالیة الدولیةعلى والمستثمرین 

                                  
(1) Abdallah Ab Sinusi Saiah, OP, cit, P : 666. 
(2) Ibid, P : 666. 

د عفیفي محمود) 3( ، رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة دراسة تطبیقیة على االقتصاد المصريعولمة األسواق المالیة وأثرها على األداء االقتصادي  ،محمّ
دارة األعمال، قسم    .32 - 31: ص ، ص2002، جامعة حلوان، مصر، االقتصاد والتجارة الخارجیةالتجارة وإ
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، بحیث یؤدي التنوع في المصادر التمویلیة إلى المقترضین وأاالحتیاجات المختلفة لكل من المستثمرین 
 .المدخرات المحلیة وانخفاض تكلفة الحصول على التمویلنقص التغلب على 

عولمة األسواق المالیة سرعة استجابة األسواق  تتطلب عملیةحیث  :ألسواق المالیةزیادة كفاءة أداء ا )2
على مستوى الوحدة االقتصادیة أو على المستوى الكلي، األمر الذي ینعكس على للتغیرات االقتصادیة سواء 

، وزیادة المعامالت داخلهاتسعیر األصول المالیة المتداولة داخل األسواق، وانخفاض درجة تركز كفاءة 
 .، ومن ثم جذب المدخرات وتخصیصهاقدرتها على استیعاب حجم أكبر من التعامالت

تسهم عولمة األسواق المالیة المحلیة وما توفره من قدرة على العبور إلى  :انخفاض المخاطر وارتفاع العائد  )3
االستثماریة، مما یؤدي إلى خفض فظ افي زیادة قدرة المستثمرین على تنویع المح لیةدو األسواق المالیة ال

ا، سواء ما تعلق منها بعملة االستثمار أو الدولة المستثمر فیه –المصاحبة لتلك المحافظ  درجة المخاطر
 .وغي نفس الوقت یزید من معدل العائد المتوقع على هذه المحافظ

على نقص المدخرات  حیث تسهم عولمة األسواق المالیة في التغلب :زیادة معدالت النمو االقتصادي  )4
كفاءة تخصیص المدخرات، ومن زیادة معدالت  ، وزیادة كفاءة األسواق المحلیة، مما سینعكس علىالمحلیة

  .النمو في األجل الطویل
  :العولمة المالیة تكالیف -ثانیا      
  :بینما تشمل التكالیف ما یلي      

المحلیة واألسواق المالیة  المالیةزیادة درجة االرتباط بین األسواق  :زیادة درجة الحساسیة للصدمات )1
صف ؤدي إلى التعرض تلك األسواق إلى موجات االرتفاع واالنخفاض المستمرة الفرضي التي تتتالعالمیة 

لتي ، ویدعم تلك الفرضیة ما شهدته فترة التسعینات من امتداد لألزمات المالیة ابها األسواق المالیة العالمیة
أسواق أخرى، تتصف بزیادة درجة عولمتها المالیة، بینما لم تمتد  إلىتعرضت لها بعض األسواق المالیة 

  .تتصف بانخفاض درجة عولمتها أخرىدول  إلى
تسهم العولمة المالیة في التحول من العمالة العادیة إلى العمالة  :البطالة المرتفعة واألجور المنخفضة )2

ارتفاع معدالت البطالة في  بانخفاض وزنها النسبي على المستوى الكلي مما یعني، والتي تتسم الماهرة
بالسوق العولمة من زیادة درجة المنافسة في القطاعات الصناعیة وهذا ما ینتج عن عملیة العمالة العادیة 

مة الخد تكلفةوحجم العمالة للتقلیل من  ت األجورعلى معدال الضغطالمحلي، األمر الذي ینعكس في 
 .في السوق االستمرارمن أجل  قدمةالم

صیاغة التشریعات المحلیة بما یتفق والمعاییر  إعادة حیث تشكل :تقیید قدرة صانعي السیاسة االقتصادیة )3
قیدا على مرونة صانعي السیاسة االقتصادیة في اتخاذ  انتقال تدفقات رؤؤس األموالزیادة حریة و العالمیة، 

  .القرارات
منافع العولمة المالیة خاصة فیما تعلق بدورها في زیادة معدالت أن ما تم ذكره من  الباحثیرى و        

  .بحاجة إلى تفصیل أكثر وهذا ما سیتم التطرق إلیه في الفرع المواليالنمو االقتصادي، 
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  قنوات تأثیر العولمة المالیة على النمو االقتصادي :الفرع الرابع  

من الناحیة النظریة، هناك عدد من القنوات المباشرة وغیر المباشرة، والتي من خاللها یمكن أن یساعد   
  .)II3-(الشكل رقم هذا ما یوضحه تبني العولمة المالیة على تعزیز النمو االقتصادي في الدول النامیة و 

  .النهوض بالنمو االقتصاديالقنوات التي یستطیع من خاللها التكامل المالي : )II3-(الشكل 

  
Source: Eswar Prasad et al, Effects of Financial Globalization on Developing Countries: Some 
Empirical Evidence, working paper series of  International Monetary Fund , U.S.A,  March 17, 2003, P :24.  

  )1(: وفیما یلي عرض لمضمون هذه القنوات
  :القنوات المباشرة -أوال

  : تتضمن القنوات المباشرة ما یلي
من حیث المبدأ، إن تدفقات رأس المال شمال جنوب في صالح كال  :زیادة المدخرات المالیة المحلیة .1

الفقیرة في حین أنها توفر المجموعتین، ألنها تسمح بزیادة االستثمار، في الدول صاحبة رؤوس األموال 
وهذا بشكل فعلي یقلل من المخاطر في الدول . أعلى عائد على رأس المال مما هو متاح في الدول الغنیة

  .النامیة
حیث تتوقع نماذج تسعیر األصول  :انخفاض في تكلفة رأس المال من خالل أفضل توزیع عالمي للمخاطر  .2

وفي هذا السیاق، ومن ناحیة أولى، قد تساعد زیادة . خاطرأن تحریر أسواق رأس المال یحسن تخصیص الم
ومن ناحیة ثانیة، فمن شأن . فرصة تقاسم المخاطر بین المستثمرین األجنبیین والمحلیین على تنویع المخاطر

زیادة القدرة على تنویع المخاطر أن تشجع الشركات على تحمل المزید من االستثمار الكلي، وبالتالي تعزیز 
ومن ناحیة ثالثة، فإنه یترتب على زیادة تدفقات رأس المال أن تصبح سوق رأس المال المحلیة أكثر . النمو
والتي یمكن أن تخفض عالوة مخاطر حقوق الملكیة، وبالتالي تخفیض تكلفة رأس المال بغرض . سیولة

  .االستثمار
تبدو االقتصادات المتكاملة مالیا جاذبة لحصص كبیرة غیر متناسبة من  :نقل الخبرات التكنولوجیة واإلداریة  .3

تدفقات االستثمار األجنبي المباشر، والتي لدیها القدرة على تولید التكنولوجیا، كما تخدم كقناة لتمریر 
 . رفع اإلنتاجیة اإلجمالیة، وبالتالي تعزیز النمو التكنولوجیاممارسات إداریة أفضل، ویمكن لهذه 

                                  
(1) Eswar  Prasad et al, OP.cit, PP :23-26.  
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یمكن لتدفقات محفظة المالیة الدولیة أن تزید من سیولة أسواق رأس  :حفیز تطور القطاع المالي المحليت  .4
 نافعالمال الحلیة، كما یمكن لزیادة ملكیة األجانب للبنوك المحلیة أن یولد أیضا مجموعة متنوعة من الم

ثانیا، یمكن أن . واق المالیة الدولیةأوال، یمكن أن تسهل مشاركة البنوك األجنبیة الوصول إلى األس. األخرى
ثالثا، في كثیر من األحیان، تقدم . تساعد على تحسین اإلطار التنظیمي والرقابي للقطاع المصرفي المحلي

البنوك األجنبیة التكنولوجیا في األسواق المحلیة، كما أن دخول البنوك األجنبیة یمیل إلى زیادة المنافسة، 
  .سن من نوعیة الخدمات المالیة المحلیة فضال عن تحسین الكفاءة التخصصیةوالتي بدورها یمكن أن تح

  :القنوات غیر المباشرة  -ثانیا
  :تتضمن القنوات غیر المباشرة ما یلي

ولكن دون آلیة إلدارة . تعتبر فكرة التخصص قد یزید اإلنتاجیة والنمو أمر بدیهیا :تشجیع التخصص .1
الذي هو على درجة عالیة من التخصص إنتاجا عالي التقلب، وبالتالي المخاطر، فسوف ینتج هیكل اإلنتاج 

 وقد تثني هذه المخاوف بشأن التعرض لمثل هذه الزیادة في التقلبات الدول. ارتفاع تقلبات معدالت االستهالك
وقد تعني التقلبات المرتفعة عموما معدالت أقل من االدخار . عن اتخاذ أنشطة التخصص لتعزیز النمو

ومن حیث المبدأ، فإن العولمة المالیة یمكن أن تلعب دورا مفیدا من خال مساعدة  .ستثمار اإلجمالیینواال
كما أن تقاسم المخاطر . الدول على المشاركة في تقاسم المخاطر الدولیة، وبالتالي الحد من تقلبات االستهالك

  .ت النموقد یشجع بشكل غیر مباشر على التخصص، والذي بدوره، قد یرفع معدال
یمكن للتكامل المالي الدولي أن یزید اإلنتاجیة في االقتصاد، وذلك  :االلتزام بأفضل السیاسات االقتصادیة .2

وبصورة أكثر تحدیدا، . من خالل تأثیره على قدرة الحكومة في االلتزام بمصداقیة مسار السیاسات المستقبلیة
میكیات االستثمار المحلي في االقتصاد إلى درجة تؤدي یمكن أن یغیر الدور المنضبط للتكامل الدولي من دینا

إلى إعادة تخصیص رأس المال نحو أنشطة أكثر إنتاجیة، وهذا استجابة للتغیرات في السیاسات االقتصادیة 
وفي بعض األحیان، قد تمیل الحكومات الوطنیة إلى وضع السیاسات الضریبیة المجحفة في حق رأس . الكلیة

كما قد یمنع االنفتاح . المحتمل أن مثل هذه السیاسات تثبط االستثمار وتحد من النمو المال المادي، ومن
المالي استدامة المعوقات الحكومیة من خالل االنخراط في مثل هذه السیاسات المجحفة مستقبال، ألن اآلثار 

العولمة المالیة العدید یمكن أن تحث  .السلبیة لهذه األفعال ستكون أكثر وقعا في ظل التكامل المالي الدولي
من الدول على تصحیح هیاكل حوكمة الشركات فیها، استجابة للمنافسة األجنبیة ومطالب المستثمرین 

ضافة إلى ذلك، ینزع االستثمار األجنبي المباشر للقطاع المالي القادم من الدول المصدرة له ذات  .الدولیین وإ
فرض یكما یمكن . ؤسسیة والحوكمة في اقتصادات الدول الناهضةاإلشراف والتنظیم الجید إلى دعم التنمیة الم

تحریر حساب رأس المال، بزیادته للتكالیف المحتملة والمرتبطة بالسیاسات السیئة وتعزیز المنافع المرتبطة 
یدا، فإنه نظرا ألن تحریر حساب رأس دوتح. بالسیاسات الجیدة، االنضباط على السیاسات االقتصادیة الكلیة

ل یجعل الدولة أكثر عرضة لمخاطر التحوالت المفاجئة في مشاعر المستثمرین الدولیین، فإنه یمكن أن الما
یدل على التزام الدولة بسیاسات اقتصادیة كلیة أفضل كوسیلة لتخفیف احتمال وقوع هذه التحوالت وآثارها 

  .المعاكسة
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داد الدولة للتعهد بالتكامل المالي على قد یفسر استع :أفضل السیاساتعتماد تعزیز تدفقات رأس المال با .3
كما أن إزالة القیود . لى ذهابها لممارسة سیاسات أكثر ودیة اتجاه االستثمار األجنبي في المستقبلإانه إشارة 

المفروضة على رأس المال من شأنه تعزیز زیادة تدفقات رأس المال الناجمة عن زیادة معدالت االستثمار 
  .الدولاألجنبي في العدید من 

على النمو االقتصادي، یطرح تساؤل على القنوات التي من خاللها ینتقل تأثیر العولمة المالیة  بعد التعرف    
  . هذا التأثیر إیجابیا؟كون یالتي یجب توفیرها ل الشروطما هي : هنا

  جعل آثار العولمة المالیة أكثر إیجابیة على النمو االقتصادي      ) عتبات(شروط  :الفرع الخامس     

مسألة ما هي الشروط األولیة بتجدر اإلشارة إلى أن بعض الدراسات ذات الصلة في هذا السیاق،   
في حین یقلل  التي تعد ضروریة إذا كان بإمكان االنفتاح المالي تحقیق منافع جیدة بالنسبة لدولة ما) العتبات(

  .إلى هذه الشروط )II4-(ویشیر الشكل رقم . فما هي هذه الشروط؟. مخاطر وقوع أزمة
 .التي من شأن توفرها أن ینعكس إیجابا االنفتاح المالي على النمو االقتصادي) العتبات(الشروط األولیة : )II4-(الشكل رقم 

 
طریقة جدیدة للنظر للعولمة المالیة بإعادة  - ) فینا وراء لعبة إلقاء اللوم(العولمة المالیة إیهان كوزى وآخرون، . م :المصدر

، 44: ، مجلة التمویل والتنمیة، صندوق النقد الدولي، واشنطن، الوالیات المتحدة األمریكیة، المجلدفحص تكالیفها ومنافعها
  13: ، ص2007، مارس 01:العدد

  )1(: وفیما یلي بیان لهذه الشروط وما یترتب علیها

  : تنمیة القطاع المالي -أوال 
محددا ضروریا لمدى المنافع التي یمكن للعولمة المالیة أن تأتي بها بالنسبة تنمیة القطاع المالي یعتبر        

قات المالیة الوافدة بالنسبة للنمو وقد للنمو واالستقرار، فكلما زاد تطور القطاع المالي في بلد ما، زادت منافع التدف
وهناك نفع آخر . تعرض البلد إلى مخاطر األزمات، من خالل القنوات المباشرة وغیر المباشرة على حد سواء

لزیادة تنمیة القطاع المالي هو تأثیره اإلیجابي على االستقرار االقتصادي الكلي، وهو بدوره له تداعیات على 
وفي البلدان النامیة التي تفتقر إلى قطاعات مالیة عمیقة تمیل التغیرات . س المالحجم وتكوین تدفقات رأ

                                  
، مجلة طریقة جدیدة للنظر للعولمة المالیة بإعادة فحص تكالیفها ومنافعها -) ء لعبة إلقاء اللومفینا ورا(العولمة المالیة إیهان كوزى وآخرون، . م )1(

 .12:ص ،2007، مارس 01 :، العدد44: التمویل والتنمیة، صندوق النقد الدولي، واشنطن، الوالیات المتحدة األمریكیة، المجلد
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وعالوة على ذلك، أسهمت . المفاجئة في اتجاه تدفقات رأس المال إلى حفز وزیادة حدة دورات االنتعاش والكساد
قد ترتبط بالتكامل  عملیات تحریر القطاع المالي المحلي غیر الكافیة وسیئة اإلدارة في نشوب أزمات كثیرة

  .المالي
  :نوعیة السیاسات االقتصادیة الكلیة المحلیة -ثانیا 

على مستوى التدفقات الوافدة وتكوینها، وكذلك على مدى  نوعیة السیاسات االقتصادیة الكلیة المحلیةتؤثر  
إذ تزید السیاسات النقدیة والمالیة السلیمة منافع تحریر حساب رأس المال . تعرض البلد إلى مخاطر األزمات

ضافة إلى ذلك، . بالنسبة للنمو، وتساعد على تجنب األزمات في البلدان ذات الحسابات المفتوحة لرأس المال وإ
ال یمثالن تولیفة مالئمة بالنسبة لالقتصادیات ذات . ابا مفتوحا لرأس المال ونظاما لسعر الصرف الثابتفإن حس

ألن ذلك یمكن أن یجعل البلد أكثر تعرضا لمخاطر األزمات عندما تفتح أسواق رأس . النظم المالیة الضعیفة
 .                                    المال فیه

   :لتجاريالتكامل ا -ثالثا
كما یقلل من مخاطر احتمال وقوع . التكالیف والمنافع، المرتبطة بالتكامل الماليالتكامل التجاري یحسن خیار 

: وهذا ما یدعم الرأي القائل. األزمات المرتبطة باالنفتاح المالي، ویقلل تكالیف هذه مثل هذه األزمات إذا وقعت
 .اب رأس المالبإعطاء أسبقیة لتحریر التجارة على تحریر حس

سالفة الذكر وتفاعلها مع العولمة المالیة هو الذي ) العتبات(وتجدر اإلشارة إلى أن مدى توافر الشروط        
  .یحدد نتائج النمو والتقلب

  ")العولمة االقتصادیة بشقها المصرفي"أو ( العولمة المصرفیة: الثالث المطلب     

قد أصبحت ظاهرة العولمة واحدة من الظواهر األكثر ارتباطا بالنشاط االقتصادي، وترتبط العولمة أیضا       
بالنشاط المصرفي كجزء من العولمة االقتصادیة، وقد اتخذت العولمة الصرفیة أبعادا ومضامین جدیدة جعلت 

ات لمجموعة من األنشطة األكثر توسعا، البنوك تمیل إلى مجاالت وأنشطة غیر مسبوقة، وأدت إلى تبني تصور 
وفي هذا السیاق، . )1(وذلك من أجل تحقیق أقصى قدر من الفرص وزیادة المكاسب، والتطلع إلى المستقبل

ا، أهدافها، إلى التطرق إلى موضوع العولمة المصرفیة من حیث مفهومها، مسبباته فرعنسعى من خالل هذا ال
  .تطرق إلى آثارها االقتصادیة على الجهاز المصرفيناهیك عن ال. ركائزها ومتطلباتها

  )المسبباتو   المفهوم(العولمة المصرفیة  :الفرع األول        

  :ليافي هذا الصدد، سیتم التطرق إلى مفهوم ومسببات العولمة المصرفیة على النحو الت
  :مفهوم العولمة المصرفیة -أوال 

الوضع  المالي واالقتصادي، تحت تأثیر التغیرات الناجمة فيإن وجود مجال الصیرفة، كجزء من النظام 
الخ، دفع البنوك إلى ... االقتصادي العالمي كعدم استقرار أسعار الفائدة، زیادة المنافسة، وتركز رأس المال

التي وتهدف البنوك . االتجاه نحو تنویع أنشطتها، وهو التوجه الذي كان مطلوبا من قبل البیئة التنافسیة الدولیة
                                  

(1) Ezzat Molouk Kenawy, Globalization and its Effects on the Banking System performance in Egypt, Ozean 
Journal of Applied Sciences , Turkey, Volume 02, Issue 01, P: 56.  
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تطورت إلى تغطیة احتیاجات التمویل في مناطق جغرافیة وصناعیة مختلفة، وذلك لتحقق لنفسها تنویع خدماتها، 
العقود (بما في ذلك المزید من العملیات األكثر تعقیدا، والتي تستلزم مخاطر عالیة، وكما تشمل المشتقات المالیة 

دة من السندات التي تستخدم ألغراض المضاربة أو التحوط فضال عن أنواع جدی) اآلجلة، المبادالت والخیارات
  .)1(من مخاطر العمالت

أنها تمثل خلق سوق عالمیة بین البنوك في مختلف دول  :ینظر للعولمة المصرفیة علىوفي هذا اإلطار، 
 .عالمي متسع وتشدید المنافسة وكأنها تعمل في سوق واحدةأنشطتها في سوق العالم، بحیث أصبحت تؤدي 

ولقد جاء هذا التداخل في العالقات جراء التحرر المالي الذي خلق حریة كبیرة في تطور العالقات المالیة بین 
ات واالندماجات التي زادت من خروج البنك من إطار التعامل المحلي إلى آفاق عالمیة یالبنوك من خالل االتفاق

، مع عدم التخلي عما هو قائم وموجه إلى )ةیرفصعالمیة ال(سوق العالمیة تعمل على دمج نشاط البنك في ال
وعلیه فإن العولمة تعني االنتقال بمحیط النشاط المصرفي إلى أرجاء العالم مع . السوق المحلیة أو الوطنیة

تركیز البنوك في ظل العولمة على لوحظ زیادة  هذا، وقد .بالمركز الوطني بفعالیة وكفاءة ونشاط أكبر االحتفاظ
، واجتذاب مصادر تمویل جدیدة وتوسیع آفاق توظیف األموال، وصاحب هذه التوجهات تحرر خدمة العمالء

متزاید من القیود الحكومیة مع ازدیاد الضغوط التنافسیة، وقد كان لالرتفاع المتواصل في كلفة إدارة الفروع 
ا في الدول التي ترتفع فیها المصرفیة العاملة بالخارج أثر على تقلیص هوامش الربح التي تحققها البنوك والسیم

  .)2(كلفة العمل
محاولة الخروج بالنشاط المصرفي : واستنادا لما سبق ذكره، یمكن أن ننظر للعولمة المصرفیة على أنها

وذلك دون إهمال أو تقصیر فیما یتعلق بالنشاط في السوق المصرفیة  - من النطاق المحلي إلى النطاق العالمي 
هذه المحاولة استجابة لمتطلبات  ، وقد جاءت -المحلیة، ومحاولة المحافظة على المكاسب المحققة داخلها

التحریر المالي والمصرفي وما تولد عنه من ضغوط تنافسیة دولیة، والتي دفعت البنوك إلى مزاولة أنشطة غیر 
 وتحقیق أكبر قدر من المكاسب والتيمسبوقة، وتقدیم خدمات مصرفیة متنوعة، وهذا بهدف خدمة العمالء 

اریة  العمل المصرفي، خاصة في ظل تدني هامش الربح في األسواق تستطیع البنوك من خاللها ضمان استمر 
  .المصرفیة المحلیة

  :مسببات العولمة المصرفیة -ثانیا 
   )3( :ألسباب التي تكمن وراء عولمة النشاط المصرفي یمكن إیجازها فیما یليبالنسبة ل

متداد أسواقها ادولة إلى أخرى و خر ومن آضخامة حركة رؤوس األموال الدولیة وسعة تدفقها من مكان إلى  )1
وجعل قابلیتها ، وقد دعم هذا األمر ظهور الكتل النقدیة ستفادة منهاالستثمار واالفرص ا الدولیة والزیادة في

                                  
(1) Crina Raluca Bucur, The Globalisation of the Banking Sector – Evolutions and Predictions - , Economic Insights 
– Trends and Challenges, the Petroleum-Gas University of Ploiesti Bulletin, Economic Sciences Series , Romania, Vol 
03, Issue 01, PP: 75-76.  

، مجلة تنمیة الرافدین، كلیة اإلدارة ومتطلبات المهنةاستراتیجیات التغییر في العمل المصرفي بین تحدیات العولمة سجى فتحي محمد،  –موفق السیدیة  )2(
 .155: ، ص2008، 92: ، العدد30:واالقتصاد، جامعة الموصل، العراق، المجلد

  . 265 -261: ، ص ص2001مجموعة النیل العربیة، مصر،العولمة اإلجتیاحیة، أحمد محسن الخضیري ،) 3(
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نتقالها من مركز نقدي إلى مركز استثمار متوسط وطویل األجل على شكل رؤوس أموال وعلى الاللتوطن و 
 .خرآنقدي 

وتشغیل البنوك، والذي أدى إلى جعل األسواق المصرفیة المحلیة أضیق من أن  التطور الذي حدث في أداء )2
نه في الوقت ذاته أصبحت ال توفر مجاال أللبنوك المحلیة كما  كل ما تسمح به القدرات اإلنتاجیةتستوعب 

تنویعها للحمایة والتقلیل من المخاطر، ومن ثم فإن اندفاع البنوك إلى العولمة جاء بهدف توزیع المخاطر و 
عتبارات النمو اعن فاعل للنظام الرأسمالي الحر فضال آلیات التكم التخصص وتقسیم العمل الدولي و بح

البنوك المحلیة ووقوعها تحت  السریع للبنوك العالمیة وتحولها إلى بنوك شاملة مما أدى إلى  تهمیش وتراجع
 .خطر االبتالع واالختفاء

ومتعددة الجنسیات ذات كفاءات ورؤوس أموال عالیة، كما أن حجم  تضخم وتنامي الشركات عابرة القارات )3
، والتي أصبحت تحتاج إلى وجود بنوك عالمیة تتیح لها الخدمات صول األموال المتدفقة إلیها كبیروأ

حصر ت، وخاصة وأن العالقات ما بین هذه الشركات وبنوكها تستلزم منها أن أینما تتواجد فروعهاالمصرفیة 
، ومن ثم فإن هذه وأمانة مستقبل هذا الشركاتك ضخم یتولى مسؤولیة نامالتها المصرفیة في بنشاطها ومع

 .الشركات تحتاج إلى بنك وحید قادر على خدمتها ورعایة مصالحها
بحیث أدت هذه النظم إلى  ،مل والتداول إلى المستوى العالميتصال ونظم التعاالالتطور الهائل في نظم ا )4

لنشاط المصرفي صادي بشكل عام واقتالایات عبر الحدود في جمیع جوانب النشاط تخفیض تكالیف العمل
 : بشكل خاص ممثلة في

 ستخدامهااتصاالت وزیادة جودتها وتنوعها وتنوع مجاالت الاموس في تكالیف النقل و انخفاض مل. 
 باإلضافة إلى التطور ستخدام الكمبیوتر امالت بعد اعمازدیاد ملموس في السهولة واإلتاحة الفوریة لل

 .الكبیر الذي شهدته الشبكات الدولیة للمعلومات
  تالمس الحواجز التي كانت تفصل األسواق المحلیة عن بعضها البعض وبصفة خاصة ما یتصل

  .باألسواق النقدیة والمالیة

 متطلبات العولمة المصرفیة :الفرع الثاني        

الخدمات عولمة نشاطه المصرفي من خالل اكتساب قدرة غیر محدودة على إنتاج إلى یسعى البنك         
والتواجد المؤثر فیها  كمتغیر جوهري الختراق األسواق المصرفیة الدولیة ستخدامهاواالمصرفیة فائقة الجودة 

  :)1(التالي كتسابالالعمل على مراحل تدریجیة ذلك ب یتسنى، و یاابتالعها تدریجو 
زیادة القوة المالیة وتدعیم المركز المالي للبنك بالشكل الذي یجعله قادرا على تمویل عملیة العولمة بجوانبها  )1

 .خاصة بالمزایا التنافسیة الحیویةجوانبها الالجغرافیة و  النتشاریةا

                                  
، بحث منشور على الموقع  2005، سبتمبر24:، العراق، العددعشر، مجلة علوم إنسانیة،السنة الثالثة ، العولمة المصرفیةأسار فخري عبد اللطیف) 1(

  : االلكتروني التالي
http://www.ulum.nl/b16/htm; ( 18/07/2013: أطلع علیھ بتاریخ )  
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أمن  ،علوماتبجوانبها الثالثة أمن الم الصیانة واألمن والسریةالحمایة والتحوط و  منكبر قدر ممكن أتحقیق  )2
رفي عن البنك على االنضباط المصو  من األفراد وبالشكل الذي یدعم الصورة الذهنیة الجماهیریةالمنشآت وأ

نك نصیب تضمن للب  ومؤكدة جیدة وعناصر جذب تسویقیة صحیحة وسلیمةیخلق سمعة اتساع العالم و 
 .متنام من السوق المصرفیة

صیرفة التجزئة مثل بطاقات لى تقدیم خدمات مبتكرة في إطار عالمنتجات عصرنة قاعدة الخدمات و تنویع و  )3
  .دخار المرتبطة بالتامینالابرامج و  تقدیم القروض االستهالكیة واإلسكانیة ،االئتمان

توسع في التملك وسیلة أساسیة لدى بعض البنوك ال سیما الكبرى منها للأصبحت عملیات التجمیع والدمج و  )4
رات النطاق وخفض التكالیف ودخول میادین عمل جدیدة و وفوتحقیق وفرات الحجم و حجم األعمال والربحیة 

 .حیوي في أنشطة البنوكوس و مما أدى إلى إحداث تقدم ملم
اإلفصاح لدى عموم المصارف بحیث تم تحسین آلیات الرقابة الخارجیة والداخلیة تطویر أسالیب الرقابة و  )5

 الشفافیة المالیةالتقاریر واعتماد المعاییر الدولیة للمحاسبة و إعداد وسیاسات الضبط الداخلي وتحسین طرق 
 .القواعد العالمیة بتطوراتها المتواصلةفي إعداد البیانات بما یتالءم و 

المنتجات المصرفیة من خالل التركیز أكثر على قنوات الخدمة الذاتیة أو إعادة هیكلة طرق تقدیم الخدمات و  )6
بیع الخدمات ویل الفروع من مراكز عملیات مستقلة إلى قنوات تسویق و التوزیعات المباشرة، وتحقنوات 

النترنت  المصرفیة المباشرة للعمالء كذلك من الضروري التركیز على تقدیم الخدمات المصرفیة عن طریق ا
 .إللكترونیةالدخول بقوة فاعلیة إلى میدان التجارة او 

ء والدخول إلى مجاالت في البنوك لتحسین األداإحداث تقدم ملموس وحیوي في أنشطة البحث والتطویر  )7
  .، وكذلك مراعاة نظریة التكامل المصرفیةتجاهل نظریة التخصص وتقسیم العمل، مع عدم جدیدة أفضل

  اآلثار االقتصادیة للعولمة على الجهاز المصرفي :ثالثالفرع ال       
المصرفي یمكن  یة للعولمة على الجهازوفي هذا اإلطار یمكن اإلشارة إلى مجموعة من اآلثار االقتصاد  

  :إجمالها فیما یلي
  :إعادة هیكلة صناعة الخدمات المصرفیة  -أوال

حدث تغیر كبیر في عمل البنوك وتوسع في حجم ونطاق الخدمات المصرفیة الخاصة بها سواء على    
التي لم تقدم من قبل، وینعكس وقد اتجهت جمیع البنوك ألداء الخدمات المصرفیة . المستوى المحلي أو الدولي

من ناحیة أخرى، انخفض النصیب النسبي للودائع من إجمالي الودائع . هذا بوضوح في هیكل میزانیات البنوك
راضیة، ومما أدى إلى انخفاض في حصة بنوك في األنشطة األخرى غیر االقلبالبنوك، وذلك لتزاید نشاط ا

 )1( .ما إصدار السنداترى، والسینسبیة في نصیب األصول األخ القروض وزیادة

   :التعامل بالمشتقات المالیة نحوتنویع النشاط المصرفي واالتجاه  -ثانیا
صدار شهادات إیداع قابلة للتداول،    یتضمن تنویع الخدمات المصرفیة على مستوى مصادر التمویل، وإ

وعلى مستوى االستخدامات والتوظیفات . واالتجاه نحو االقتراض طویل األجل من خارج الجهاز المصرفي

                                  
(1) Ezzat Molouk Kenawy, OP. cit, PP : 57-58. 
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نشاء الشركات القابضة ا لمصرفیة وتحویل المصرفیة، وبالتالي العمل على تنویع القروض الممنوحة، وإ
واالتجار بالعملة وتعمیق نشاط إصدار الوراق  اق مالیة قابلة للتداول،المدیونیات المصرفیة إلى مساهمات في أور 

نشاء صنادیق االستثمار وتنمیة نشاط التأمین كما توسع نشاط البنوك لیشمل التعامل بالمشتقات . المالیة وإ
لى المخاطرة وتحسین معدالت االقتراض واالقراض واستكشاف األسعار تتمیز بالتحكم والسیطرة ع المالیة، والتي

  )1( .في السوق وتسهیل العموالت للوصول إلى األسواق المالیة المختلفة وتحسین السیولة

  :ضرورة االلتزام بمقررات لجنة بازل المصرفیة -ثالثا       
وهو . سواء كانت عوامل داخلیة أو خارجیةمع تزاید العولمة، أصبح العمل المصرفي عرضة لعدة مخاطر 

وقد أصبح معیار كفایة . المر الذي أجبر البنوك على التعامل مع المخاطر بعدة وسائل أهمها تعزیز رأس المال
وهكذا . 1988للرقابة المصرفیة في عام  بازلرأس المال ذا أهمیة متزایدة منذ أن تم الموافقة علیه من قبل لجنة 

وما "إن الهدف من االلتزام بمقررات لجنة بازل . االلتزام به كمعیار عالمي للبنوكي بالنسبة من الضرور أصبح 
هو االستمرار في تعزیز النظام المالي، واالستمرار في دعم )" 3، وبازل 2بازل(أجري علیها من تعدیالت الحقة 

  )2( .المنافسة العادلة، والتعامل مع المخاطر بطریقة شاملة
 : دام المنافسة في السوق المصرفیة بعد اتفاقیة تحریر تجارة الخدمات المالیة والمصرفیةاحت-رابعا   

، وقد 1994من القیود وذلك في إطار اتفاقیة الجات في جولة األوروغواي  الخدماتجاءت اتفاقیة تحریر      
فیما  المنافسة بین البنوك التجاریة: االتجاه األولاتخذت المنافسة في إطار هذه االتفاقیة ثالثة اتجاهات رئیسیة، 

المنافسة فیما بین البنوك  :االتجاه الثاني؛ والمصرفیة المحلیة أو العالمیة بینها سواء على صعید السوق
ا بین البنوك والمؤسسات غیر المالیة على تقدیم المنافسة فیم :االتجاه الثالث ؛ بینماوالمؤسسات المالیة األخرى

هذه االتجاهات أدت إلى احتدام المنافسة في السوق المصرفیة في ظل إزالة الحواجز و  .الخدمات المصرفیة
العمالء، وأدت هذه المنافسة إلى دخول المؤسسات المالیة بخالف البنوك إلى السوق الجغرافیة لتلبیة احتیاجات 

لمالیة ومؤسسات المصرفیة، ومن المتوقع أن تستمر المنافسة مع دخول شركات التأمین وشركات األوراق ا
  )3( .الوساطة المالیة، وذلك في ظل تزاید الرغبة لتقدیم الخدمات المالیة التي ترتبط بالنشاط المصرفي

  :التوسع في عملیات االندماج المصرفي -خامسا 
 جل اكتساب البنك قوة الوجودالنمو المستمر، ومن أل به البنوك في ظل العولمة بیتمیز الوسط الذي تعم        

ستمرار فإنه عادة ما یندمج مع كیان مصرفي آخر، وبذلك یتكون كیان مصرفي جدید أكثر قوة وفعالیة واال
وأفضل في انتهاز الفرص المتاحة في السوق المصرفیة، وعملیات االندماج المصرفي أصبحت ظاهرة عالمیة 

لیة المالیة التي تؤدي إلى اتحاد تأثرت بها جمیع البنوك العالمیة، واالندماج المصرفي في شكل عام هو العم
أكثر من بنك في بنك واحد بواسطة مؤسسات مالیة أو مصرفیة أخرى، ویتخلى البنك المندمج عن استقاللیته 

                                  
، مجلة )الجزائر حالة دراسیة(العولمة وآثارها االقتصادیة على الجهاز المصرفي في الدول النامیة علي خضیر عباس،  –عبد الرزاق حمد حسین  )1(

   .159-158: ، ص ص2012، كلیة اإلدارة واالقتصاد، جامعة تكریت، العراق، 24: ، العدد8: تكریت للعلوم اإلداریة واالقتصادیة، المجلد
(2) Ezzat Molouk Kenawy, OP.cit, P : 58.   

، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، مخبر العولمة -نظرة شمولیة  –العولمة وآثارها االقتصادیة على المصارف عبد المنعم محمد الطیب حمد النیل،  )3(
 .2005، دیسمبر 03:واقتصادیات شمال إفریقیا، جامعة الشلف، الجزائر، العدد
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ومن العوامل التي تدفع باتجاه االندماج هي تحقیق . ویدخل في البنك ویصبح بنكا واحدا وباسم مشترك بینهما
  )1(.في إطار تحریر الخدمات المصرفیةزیادة حجم البنك وتحسین الربحیة  مع وفورات الحجم بزیادة العوائد

  :تزاید مخاطر أنشطة غسیل األموال من خالل البنوك -سادسا
حیث وصل حجم غسیل  ،مع تزاید العولمة المالیة المقرونة بالتحریر الماليزادت عملیة غسیل األموال القذرة     

لي العالمي ومصدر هذه داخمن الناتج ال %2ملیار دوالر وهو ما یعادل  500الموال في العالم سنویا حوالي 
ویستخدم . فيخاألموال القذرة یأتي من األنشطة غیر المشروعة التي تمارس من خالل ما یسمى باالقتصاد ال

النقدي،  اإلیداع: مر هذه العملیات عبر ثالث مراحلوتالجهاز المصرفي كوسیط لعملیات غسیل األموال، 
التعتیم والتكامل، مع األخذ في عین االعتبار أن غسیل األموال یؤثر سلبا على االقتصاد الوطني، وقد بدأت 

  .)2( دول السبع الكبرىلل الحكومات والمنظمات والمختلفة ومجموعة ا مواجهة عالمیة لتلك الظاهرة من خال
  :اید حدوث األزمات المصرفیةتز    -سابعا

العولمة، أصبح حدوث األزمة المصرفیة أمرا واردا، وتسمى األزمة المصرفیة أیضا بالذعر  مع تزاید      
المالي، وهي عبارة عن حالة من عدم االستقرار تحدث عند انهیار أحد البنوك، وذلك عندما یقوم المقرضون 

من مقترض غیر قادر على السداد، وتتحقق ظاهرة ) ودائعهم(قروضهم واألجل فجأة بسحب  قصیر) المودعون(
أال  )ب(؛ أن تزید المدیونیة قصیرة الجل عن األصول قصیرة األجل) أ( :الذعر المالي عند توافر الشروط التالیة

) ج(و ؛األجل تحتوي السوق على دائن كبیر یكون قدیر على توفیر التسهیالت الالزمة لسداد االلتزامات قصیرة
كما تحدث األزمة المصرفیة عندما یؤدي اندفاع فعلي أو محتمل  .مقرض أخیر أو مقرض نهائيعدم وجود 

الحكومة  إرغامقابلیة الداخلیة للتحویل، أو إلى  بإیقافالبنوك  إخفاقعلى سحب الودائع من أحد البنوك، أو 
 .ع حدوث آثار سلبیة واسعة النطاق في الدولةعلى التدخل لمنع ذلك، بتقدیم دعم مالي واسع النطاق للبنوك لمن

ویمكن التمییز بین نوعین من األزمات المصرفیة، األول یتمثل في األزمة المصرفیة العادیة التي قد تهتز فیها 
ة لزیادة األصول المتعثرة مما یؤدي إلى تآكل قدرة بعض البنوك على الوفاء بالتزاماتها، وتتأثر مالءتها نتیج

فیها النظام المصرفي رأسمالیة، بینما یتمثل النوع الثاني في األزمة المصرفیة المنظومیة التي یصاب قاعدتها ال
التمییز بین البنوك الضعیفة  إمكانیةأبوابها، ولعدم  إقفالبالشلل الكامل وتدفع حتى بالبنوك الضعیفة السلیمة إلى 

والسلیمة بسبب عدم وضوح المعلومات، فإن المودعین یتجهون إلى سحب نقودهم مهما كانت حالة البنك، وهو 
  )3( .ما یسبب ذعر مالي، وهذا النوع من السلوك یعبر عنه بسلوك القطیع

ألقت بظاللها على أعمال البنوك، هذه لي والمصرفي قد الما ظاهرة العولمة وبشقیهاتبین أن  ،وفي األخیر      
بعد  ت حدتهاشتدمناخ تنافسي وسط ئة یشوبها عدم التأكد وكثرة المخاطرة، و األخیرة التي أصبحت تعمل في بی
    .عملیات التحریر المالي والمصرفي

                                  
 .159: علي خضیر عباس، مرجع سابق، ص –عبد الرزاق حمد حسین  )1(
 .18: عبد المنعم محمد الطیب حمد النیل، مرجع سابق، ص )2(
غیر  ، رسالة دكتوراه"دراسة ألزمة الرهن العقاري في الوالیات المتحدة األمریكیة"الوقایة والعالج : العولمة االقتصادیة واألزمات المالیةنادیة العقون،  )3(

،          2012/2013منشورة، قسم العلوم االقتصادیة، تخصص اقتصاد التنمیة، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة باتنة، الجزائر، 
 .09- 08: ص ص
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  :خالصة الفصل الثاني           

بین تطور الجهاز المصرفي للعالقة أصیل نظري بناء على ما تم التطرق إلیه في هذا الفصل من ت         
ألهم آثار موجة تحریر وعولمة النشاط المالي والمصرفي على طرفي هذه العالقة، ، ورصد والنمو االقتصادي

  :یستخلص الباحث ما یلي
 تم عرض رؤیة ، بالنسبة للمبحث األول)ROSS LIVINE(  على بقنوات تأثیر التمویل فیما یتعلق

؛ تسهیل التداول، التحوط، التنویع وتجمیع المخاطر :التالیةوظائف بالقیام الالنمو االقتصادي، وذلك من خالل 
تسهیل تبادل السلع و ؛ تجمیع المدخرات؛ مراقبة المدیرین وممارسة السیطرة على الشركات؛ تخصیص الموارد

حصر أهم الدراسات النظریة التي تطرقت  عملیةكما تمت  .، وقد تم التفصیل في كل وظیفة على حداوالخدمات
إلى عالقة تطور الجهاز المصرفي بالنمو االقتصادي، عالوة على التطرق إلى أهم الدراسات العملیة 

، والتي حرصت في مجملها على تقدیم الدالئل العملیة على وجود عالقة سببیة بین تطور الجهاز )التجریبیة(
  :ذلكوالجدول التالي یلخص  .هذه الدراسات ذلك مع إبراز أهم نتائجاالقتصادي، و  المصرفي والنمو

  النتائج  عنوان الدراسة  ن والباحث

)1969 GoldSmith,(  
االرتباط اإلیجابي بین التطور المالي ومستوى وجود   "الهیكل المالي والتنمیة"

  .النشاط االقتصادي

(McKinnon and Shaw, 1973)  
التحریر المالي بارتفاع أسعار الفائدة مما یشجع یسمح   "االقتصادیةالعمق المالي في التنمیة "

  .األسر على زیادة مدخراتهم

(King and Levine, 1993)  
ربما یكون شمبیتیر : التمویل والنمو"

  "على حق
الخدمات المالیة تحفز النمو االقتصادي من خالل زیادة 
معدل تراكم رأس المال من خالل تحسین الكفاءة لدى 

  .أي اقتصاد یستعمل رأس المال
(Levine and Beck and  

Looyza, 2000)  
السببیة : الوساطة المالیة والنمو"

  "واألسباب
وجود عالقة قویة جدا بین المكونات الخارجیة لتطور 

  .الوساطة المالیة والنمو االقتصادي على المدى الطویل

), 2000HAY . M(  
تعراض نقدي اس: البنوك والنمو"

  .توتحلیل لوحة البیانا
للبنوك أثر سلبي على النمو، وذلك بسبب یكون یمكن 

خصوصیة أعمالها، خاصة فیما یتعلق باالئتمان وخلق 
  .النقود، غیر المراقب

(RIOJA and VALEV, 2004)  

التمویل ومصادر النمو عند مستویات "
  "مختلفة من التنمیة االقتصادیة

االقتصادي للدول التطور المالي یؤثر في النمو 
منخفضة الدخل من خالل تراكم رأس المال، في حین أنه 
في الدول مرتفعة الدخل فإن نمو اإلنتاجیة یعمل كقناة 

  .تأثیر، یؤثر عبرها التطور المالي على النمو االقتصادي

  )2011،خلف(
قیاس تأثیر تطور الجهاز المصرفي 

  على النمو االقتصادي في العراق
العراقي غیر متطور، كما أنه لم یتمكن  الجهاز المصرفي

  من لعب دور مؤثر وفعال في النمو االقتصادي
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 تعد ولیدة محاولة التي تطرق الباحث إلى جوانب ظاهرة التحریر المالي والمصرفي، و  ،الثاني بالنسبة للمبحث
وسوء  ؛تعبئة المواردیؤثر سلبا على النمو االقتصادي من خالل سوء ، والذي التخلص من الكبح المالي

ناهیك عن اإلضرار بنوعیة وكمیة التراكم  ؛وعدم كفاءة الجهاز المصرفي ؛تخصیص االئتمان وتوجیهه
توافر االستقرار ، والتي یتطلب تطبیقها التحریر المالي والمصرفيسیاسة وهذا ما أدي إلى تبني . الرأسمالي

وتنسیقها، وضرورة إتباع التسلسل والترتیب في مراحل ، وتوافر المعلومات االقتصادي العام بمعناه الشامل
تبني باإلضافة إلى ما تقدم، یترتب على  .التحریر المصرفي، وأخیرا توافر اإلشراف الحذر على األسواق المالیة

تزاید كفاءة القطاع المالي : نذكرجملة من المنافع والتكالیف، فمن جهة المنافع  التحریر المالي والمصرفيسیاسة 
سات االقتصادیة وتحفیز النمو؛ بینما من جهة التكالیف والمصرفي؛ الوصول إلى األسواق العالمیة؛ ضبط السیا

عدوى األزمات المالیة؛ وأخیرا خطر حضور البنوك  ؛وسوء تخصیصا تركز تدفقات رؤوس األموال: نذكر
 .األجنبیة
  من خالل عولمة النشاط المالي والمصرفي،  تطرق الباحث إلى جوانب ظاهرة ،لثبالنسبة للمبحث الثا

من حیث ، العولمة المالیة ولمة اإلنتاج، ومن ثمبعرض مفهوم العولمة االقتصادیة، والتطرق إلى عالتمهید 
حیث . لى قنوات تأثیرها على النمو االقتصاديإ تم التطرقالتعریف بها، القوى الدافعة اتجاه هذه الظاهرة، كما 

النامیة من خالل عدد من  دولولمة المالیة، من حیث المبدأ، على رفع معدل النمو في الالعتساعد یمكن أن 
زیادة : وتشمل ، بشكل مباشر على النمو االقتصاديالقنوات المباشرة  ؤثرتو . المباشرةالمباشرة وغیر  القنوات

القنوات غیر  بینما تشمل. ، وتنمیة القطاعات المالیة المحلیةالمال المدخرات المحلیة، وتخفیض تكلفة رأس
المباشرة، والتي في بعض الحاالت یمكن أن یكون أكثر أهمیة من تلك المباشرة، زیادة التخصص اإلنتاج بسبب 

تطرق وأخیرا،  .ات والمؤسسات االقتصادیة الكلیةإدارة المخاطر بشكل أفضل، والتحسینات في كل من السیاس
وكذا آثارها على الباحث إلى ظاهرة العولمة المصرفیة، من خالل عرض مفهومها، مسبباتها، ومتطلباتها، 

؛ تنویع النشاط المصرفي واحتدام إعادة هیكلة الصناعة المصرفیة: الجهاز المصرفي، والتي نذكر من بینها
 .غیرهاو  تزاید حدوث األزمات المصرفیةو  ؛المنافسة
           

ظاهرتي تحرير وعولمة النشاط المالي والمصرفي انعكاسات  دفعتاألخير، وفي            
تكفل لها تعظيم العائد وتخفيض  استراتيجياتاألجهزة المصرفية عبر العالم إلى تبني 

السليمة  الممارساتورفع كفاءة األداء، ناهيك عن تعزيز  المخاطر وزيادة القدرة التنافسية
التفصيل في الفصل  من بشيء، وهذا ما سيتم التطرق إليه والمالية في أداء األنشطة المصرفية

  .اليالمو
  



 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الفصل األول
  النمو االقتصادي

     )النظريات والنماذج  –المصادر والمحددات   –المفاهيم والقياس (

  :الباب األول
العالقة بين تطور الجهاز المصرفي والنمو االقتصادي بين 

موجة تحرير وعولمة النشاط المالي والمصرفي آثار 
 واستراتيجيات المواجهة

  

  :الفصل الثاني
العالقة بين تطور الجهاز المصرفي والنمو االقتصادي في ظل آثار 

 لنشاط المالي والمصرفيموجة تحرير وعولمة ا
 

  : الفصل الثالث
التوجهات الجديدة نحو تطوير أداء الجهاز  المصرفي وانعكاساتها 

 المحتملة على النمو االقتصادي
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  :تمهيد        

تطرقنا في الفصل السابق، إلى وظائف القطاع المالي والمصرفي في عملیة النمو االقتصادي، حیث 
یعتبر هذا القطاع المسؤول عن أداء وظیفة جمع المدخرات الكافیة لتمویل التنمیة االقتصادیة وتوزیعها بطریقة 

المختلفة، تسهیل إدارة المخاطر، ممارسة الرقابة على أعمال الشركات وممارسة كفؤة على المشاریع االستثماریة 
الحوكمة المؤسسیة، وهي الوظائف التي ینصرف تأثیرها على النمو االقتصادي عبر قنوات تعزیز التراكم 

  .الرأسمالي واالبتكار التكنولوجي
ي، وأثناء قیامه بالوظائف السالفة إن القطاع المصرفي بوصفه مكونا أساسیا من مكونات القطاع المال

الذكر أصبح مجبرا، في ضوء إفرازات تحریر وعولمة النشاط المالي والمصرفي المشار إلیها في الفصل السابق، 
على سلك توجهات جدیدة لتطویر أداءه،  لیكون أكثر استجابة لمستجدات بیئة عمله سواء منها المحلیة أو 

هات في تبني عدة استراتیجیات، والتي تتمثل في إستراتیجیة تبني فلسفة العمل الدولیة، وتتجسد أهم هذه التوج
اندماج وخوصصة البنوك، إستراتیجیة تبني مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفیة،  يالمصرفي الشامل، إستراتیجیت

ستراتیجیة إرساء قواعد الحوكمة المصرفیة   .وإ
راتیجیات سالفة الذكر، وانعكاساتها المحتملة على تطور ومن خالل هذا الفصل، سیتم التطرق إلى اإلست

الجهاز المصرفي، وذلك دون إغفال االنعكاسات المحتملة على لتلك اإلستراتیجیات على النمو االقتصادي، 
. حول أثر التمویل على النمو االقتصادي )ROSS LIVINE,1997(ل وذلك باالستناد إلى المقاربة النظریة 

 :الفصل إلى أربعة مباحث، وهي  أینا تقسیم هذاولهذا الغرض ارت

ل وانعكاساتها المحتملة على النمو الشاماالتجاه نحو تبني إستراتیجیة العمل المصرفي : ولاأل  بحثالم -
 .االقتصادي

وخوصصة البنوك وانعكاساتهما المحتملة على اندماج  تيالتوجه نحو تبني إستراتیجی: نيالثا المبحث -
  .النمو االقتصادي

وانعكاساتها المحتملة على النمو  المصرفیةللرقابة مقررات لجنة بازل التوجه نحو تبني : المبحث الثالث -
 .االقتصادي

وانعكاساتها المحتملة على النمو  الحوكمة المصرفیةاالتجاه نحو تبني إستراتیجیة : الرابع بحثلما -
 .االقتصادي

  

 
 

 
  



 

    104 
 

 الفصل الثالث     نعكاساتها المحتملة على النمو االقتصاديالتوجهات الجديدة نحو تطوير أداء الجهاز  المصرفي وا

                     رفي الشامل العمل المصاالتجاه نحو تبني إستراتيجية : المبحث األول
يعلى النمو االقتصادوانعكاساتها المحتملة  

تمثل ممارسة األعمال المصرفیة الشاملة طفرة في أعمال البنوك، وهذا في ظل تراجع عوائد األعمال    
ا لجمع المتناقضین المصرفیة التقلیدیة، حیث أصبحت البنوك تمارس أنشطة أكثر اتساعا وتنوعا في إطار سعیه

فكرة البنوك الشاملة ذات الخصائص المتمیزة، والتي زاد  لظهور وهو ما أسس. تعظیم العائد وخفض المخاطر
ومن . انتشارها على نطاق العالم بأسره بفضل عوامل عدیدة لتصبح سمة ممیزة للصناعة المصرفیة الحدیثة

وأهم دوافع قیامها،  ا،ملة وأهم المناهج المطبقة لهسنتناول تعریف وخصائص البنوك الشا بحثخالل هذا الم
المحتملة  تناهیك عن أهم االنعكاسا ، ، وأهم طرق التحول لهذا النظام من البنوكتكالیفهاو  منافعهاووظائفها، 

  ل على النمو االقتصاديالشاملالتجاه نحو تبني إستراتیجیة العمل المصرفي 

  )الوظائف - دوافع القیام –یف والخصائص التعر ( البنوك الشاملة: المطلب األول 

وفي هذا اإلطار، سیتم التطرق إلى تعریف البنوك الشاملة، وعرض أهم خصائصها، ودوافع قیامها، ناهیك       
  :المطبقة لهذا النظام من البنوك، وذلك فیما یلي) األشكال(عن عرض أهم النماذج 

  لةالبنوك الشاموخصائص تعریف  :الفرع األول      

  :البنوك الشاملةوخصائص تعریف في هذا السیاق، یتم عرض       

    :تعریف البنوك الشاملة –أوال      

الكیانات المصرفیة التي تخطت التخصص المصرفي : "یمكن تعریف البنوك الشاملة على أنها تلك   
عمال، ولتقدم تولیفة واسعة لتمارس وظائف كل من البنوك التجاریة والبنوك المتخصصة وبنوك االستثمار واأل

من الخدمات المصرفیة والمالیة المستحدثة في جمیع األنحاء بالداخل والخارج والموجهة إلى قاعدة واسعة من 
العمالء من أفراد ومشروعات، حیث تلبي احتیاجاتها التمویلیة الالزمة لذلك من مصادر متعددة، وهذا بغرض 

  )1( ."عیةتحقیق التنمیة االقتصادیة واالجتما

     :خصائص البنوك الشاملة –ثانیا       

  : )2(ومن أهمها نذكر ما یلي تتسم البنوك الشاملة بجملة من الخصائص،       
والمستحدثة التي  تقدیم الخدمات المصرفیة التقلیدیةمن خالل : أداء مجموعة متكاملة من الخدمات .1

في كافة األدوات المالیة ومشتقاتها، هذه البنوك تتعامل كما . ، وفي مختلف األماكنلییطلبها العم
     .وتستنبط الجدید منها األكثر مناسبة وتوافقا مع احتیاجات العمالء

 تقلیدیة باإلضافةالتمویل غیر الالتنویع في مصادر  من خالل: التنویع في مصادر التمویل واالستثمار  .2
 .تعرض إلیهایمكن الر التي إلى تنویع األنشطة التي تتعامل فیها وتنویع المخاط 

                                         
مذكرة ماجستیر غیر منشورة، ، )دراسة حالة الجهاز المصرفي الجزائري( تحدیث الجهاز المصرفي العربي لمواكبة تحدیات الصیرفة الشاملةعادل زقریر،  )1(

  .42: ص ،2008/2009، نقود وتمویل، جامعة بسكرة، الجزائر: كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، قسم العلوم االقتصادیة، تخصص
2   ،77 –75:، ص ص2003، عالم الكتب، مصر، )القطاع المصرفي وغسیل األموال(القطاع المصرفي واالقتصاد الوطنيصالح الدین حسن السیسي.  
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الخروج من نطاق الوساطة التجاریة التقلیدیة إلى آفاق الوساطة المالیة الشاملة بشقیها التجاري       .3
  .التي تتطور لتتوافق مع المتغیرات والمستجدات التي تطرأ على المعامالت كما ونوعاو  :واالستثماري

، لتشمل تخطیط وتنظیم وتوجیه وتحفیز ومتابعة یدیة للسیولةإدارة ذكیة للموارد تتفوق على اإلدارة التقل .4
للتدفقات النقدیة بأشكالها وأنواعها وتوقیتاتها ومصادرها المتعددة، مع تفعیل استثماري إلدارة الموجودات 

  .والهوامش والفوارق

  دوافع قیام البنوك الشاملة: الفرع الثاني       

   :)1(د دوافع عدیدة، نذكر من أهمهاإن قیام البنوك الشاملة كان ولی    
القرارات ذ اتخاو  تتطوراال لیرصد وتحل والذي یتطلب، األداء المصرفيتطویر ب والتي تتعلق: دوافع ذاتیة )1

 . ومن أبرز مظاهر التطور ابتكار وسائل ومنتجات مصرفیة جدیدة عدیدة. تواكب معهالوالسیاسیات الالزمة ل
فساح المجال لقوى السوقوالتحوالت في االقتصا اتالتطور  )2 في  لتتدخل البنوك والتي دفعت ،دات المحلیة وإ

التمویل  یمكن أن تدعمها التيإنشاء شركات خاصة و وتساعد على  ،برامج الخوصصة مثلبرامجها 
 . والنصیحة ودراسة الجدوى، واالشتراك في اإلدارة والرقابة والتسویق

هم وطلباتهم من البنوك، وتفضیلهم الحصول على سلسلة من الوعي لدى جمهور المتعاملین وازدیاد توقعات )3
 .الخدمات المتكاملة من جهة واحدة أو بنك واحد

. المنافسة بین البنوك ذاتها هناكتشكل المنافسة دافعا مستمرا لتطویر البنوك والتحول نحو البنوك الشاملة،  )4
ذاتها وأصبحت هي التي  لبنوكلك سلوك اولقد أثر هذا الدافع على تزاید حجم اإلقراض وتنویع النشاط وكذ

 . تذهب إلى العمیل ولیس العكس
إلى تسهیل حركة رؤوس األموال أدى والذي التطور العلمي والتكنولوجي في وسائل االتصاالت والمعلومات  )5

لى و  البنوك والعمالء والسوق وقطاعات اإلنتاج والخدمات، ومن ثم قللت  عنسرعة تبادل المعلومات زیادة إ
 .ثیرا فجوة المعلومات التي كانت تحجب البنوك عن الدخول في الكثیر من المشروعاتك

التخفیف من حدة القیود التشریعیة التي تثقل البنوك بالقیود على أن و إصالح النظام المصرفي  دعواتتزاید  )6
:  األداء مثلتحل محلها قیود اقتصادیة مصرفیة فنیة غیر تحكمیة تتعلق أساسا بالكفاءات والفاعلیة في 

 .توزیع نسب السیولة واالئتمان بین مختلف القطاعات حسب درجة المخاطرة، وكذلك مدى كفایة رأس المال
إلى تكوین كیانات مالیة  أدىالذي و . تزاید حركة االندماج بین البنوك بمعدالت كبیرة تحت تأثیر العولمة )7

عریضة  العمالء الوقاعدة  ،والموارد المالیة الوفیرةالمتطورة لوسائل االتي تملك و  المنتشرةفروع ال ذاتضخمة 
 .تمویلالومصادر  ةنشطاألتنویع  على القادرةبشریة الداریة و اإلطارات اإلو 

خلق العدید من العوامل الضاغطة لكي تنوع والذي : التحریر االقتصادي العالمي وتحریر الخدمات المالیة )8
، ودفعها تحدیا للبنوك الوطنیةشكل  الذيو قبل البنوك األجنبیة،  زاد من حدة المنافسة منالبنوك أنشطتها، إذ 

أن تمد نشاطها إلى المجاالت اإلنتاجیة والخدمیة خشیة أن تستحوذ علیها البنوك األجنبیة وتحصل منها  إلى

                                         
1   ،بحث منشور على الموقع االلكتروني 8-4ص ص   البنوك الشاملة،أحمد عبد الخالق :      

www.arablawinfo.com/Researches_AR/199.doc  20/08/2008 
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على معدالت ربح مرتفعة تدعم مركزها، ومن ثم یجب دعم قدرات البنوك الوطنیة من حیث التكلفة، الكفاءة 
 .الخ، والترابط مع مختلف قطاعات االقتصاد الوطني... لفاعلیة والقدرة المالیة واإلداریةوا

  وظائف البنوك الشاملة: ثالثالفرع ال

  :تشكیلة متكاملة من الخدمات المصرفیة والتي تقدمها البنوك الشاملة )III-1(یستعرض الجدول رقم       
  خدمات البنوك الشاملة: )III-1(الجدول رقم 

  :الودائع - 1
 . جاریة ودائع - 

 . ألجل ودائع - 

 . إلخطار ودائع -  

  . توفیر ودائع -  
  :التداول - 2  
 . المالیة السوق -  
  . النقد األجنبي -  
  . المشتقات المالیة -  
 :المالیة األوراق بیع - 3 
 . اإلیداع شهادات - 
  . السندات و األسهم - 
 :االئتمان - 4 
  . ستهالكياال االئتمان -  
 . للمؤسسات ائتمان - 
  . وبالخارج المحلیة للبنوك ائتمان - 
 :السمسرة - 5 
  . المال سوق في السمسرة - 
 . العمالت في السمسرة - 
  . والعقارات األراضي في السمسرة - 
 . السمسرة في الذهب - 

 :المالیة األوراق في االكتتاب -6
 . الخزینة أدوات - 

  . الدولة سندات - 
  . الشركات سندات - 
  :االستشارة خدمات -7
  . السیولة إدارة استشارة - 
  . المالیة اإلدارة استشارة - 
 . المالي التخطیط - 

  . العقاري االستثمار استشارة - 
  . الخارجیة التجارة استشارة - 
 . القانونیة االستشارات - 
  . الضریبیة االستشارات - 
 . التسویق بحوث - 

  :تهلكالمس خدمات -8
  . االئتمان بطاقات - 
  . السیاحیة الشیكات - 
  . األفراد أصول إدارة - 
  .األمان و الخزائن - 
  .االستثمار صنادیق - 
 .نظم المعاشات - 

  :األموال حركة -9
  . المحلي التمویل - 
  . الدولي التمویل - 

  :الضمان خدمات - 10
  . الضمان خطابات - 
  . المستندیة اإلعتمادات - 
  . المستندیة التالتحصی - 
 .القبول خدمات - 

 . الجدیدة المشروعات ترویج - 

  :التأمین خدمات - 11
  . الصادرات تأمین - 
  . المخاطر تأمین - 
  . والممتلكات األفراد تأمین - 

  :المتخصص التمویل - 12
  . األصول شراء تمویل - 
  . التمویلي التأجیر - 
  . المشروعات تمویل - 
 . المشاركة - 
  . اريالعق التمویل - 
  .   تمویل الدفع المالي - 
 

Source Royc Smith & Ingo Walter, Global Banking, New York oxford university press,USA 1997, PP: 404  406-  

     : )1(قوم البنوك الشاملة بالعدید من الوظائف، والتي یتجسد أهمها فیما یليو ت، هذا      
قبول الودائع (المتاحة في كل البنوك وبعض المؤسسات المالیة مثل  وهي تلك الوظائف: ظائف تقلیدیةو  )1

 ).ومنح القروض وأداء الخدمات المصرفیة المتعلقة باألنشطة االقتصادیة المختلفة
وهي تلك التي ظهرت في البیئة االقتصادیة كمتغیرات نشطة مثل المبادالت، : وظائف غیر تقلیدیة )2

اء االستثمار، إعداد دراسات الجدوى االقتصادیة، أداء عناصر الترویج المستقبلیات، الخیارات، أنشطة أمن
 .الالزم للمشروعات، االندماج والتوریق، وغیرها من الوظائف الحدیثة

وذلك یتم عن طریق المساهمة في إقامة المشروعات االستثماریة في مختلف األنشطة : وظائف غیر تنمویة )3
 .إداریاوالقطاعات وتمویلها مالیا ومتابعتها 

                                         
  .217: ، ص2004دار طیبة للنشر والتوزیع، مصر،  ،)من منظور محاسبي(ك والمؤسسات المالیة االستثمار في البنو ، عادل محمد رزق ) 1(
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ویتم ذلك عن طریق إنشاء شركات تعمل في   :المشاركة في تنشیط األسواق المالیة وبرامج الخوصصة  )4
دارة محافظ عمالئها، مع توفیر  مجاالت األوراق المالیة ودعم القائم منها، مع تدویر محافظ األوراق المالیة وإ

وكذلك المشاركة في . المالیة إقلیمیا ودولیاأدوات ونظم معلومات االتصال الالزم للربط ببورصات األوراق 
تقییم المشروعات المطروحة في إطار عملیات الخوصصة من جانب، واالشتراك في تشجیع صغار 

 .المدخرین والعالمین على تملك أسهم الشركات المعرضة للبیع من جانب آخر
ة في توفیر عوامل تنمیة ویتم ذلك عن طریق تشجیع عملیات التصدیر والمساهم: محلیة وطنیةوظائف  )5

عطاء األولویة لتمویل اإلنتاج  الصادرات بوجه عام، كتوفیر قاعدة بیانات حدیثة ومتنوعة لهذا النشاط وإ
   .الجید بغرض التصدیر وكذلك فتح فروع لها بالخارج

  ضوابط التحولو وآلیات ومتطلبات  النماذج المطبقة للبنوك الشاملة: الثاني مطلبال      

  :ي هذا الصدد، یتم التطرق إلىف      

  النماذج المطبقة للبنوك الشاملة: الفرع األول     

 –البنوك الشاملة تماما، بنوك شاملة : تتراوح النماذج المطبقة للبنوك الشاملة بین ثالثة أشكال رئیسیة وهي      
  :-) III-1(أنظر الشكل رقم  - ، والشركة القابضة)فرعیة(شركات تابعة 

  النماذج المطبقة للبنوك الشاملة): III-1(الشكل رقم      

 
Source: Nicholas Cheang, Practices of universal banks and Macao’s banking activities, The full text is 
available at: http://www.amcm.gov.mo/publication/quarterly/oct2004/universa_en.pdf, 10/ 01 / 2008.     

  )1( :وفي هذا السیاق نتطرق إلى
البنوك الشاملة تماما األنظمة السویسریة واأللمانیة،  ى نموذجمن األمثلة عل: البنوك الشاملة تمامانموذج  )1

كامل بین الخدمات المالیة في نطاق البنك الشامل، حیث یتولى بوجود درجة أكبر من الت موذجویتمیز هذا الن
قسم في البنك أداء أنشطة ضمان األوراق المالیة، كما تمارس رقابة أكبر على المنشآت غیر المالیة، وتنبع 
هذه الرقابة من عدد من المصادر منها حصص مدیونیة بنكیة في المنشآت، وحصص ملكیة بنكیة كبیرة في 

 .ضویة البنوك في مجالس إدارة الشركاتالمنشآت وع

                                         
  .              165: ص، 2009، اتحاد المصارف العربیة ،الصناعة المصرفیة في ظل العولمة، مصطفى كمال السید طایل ) 1(
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ذات (البنوك الشاملة  نموذج من أبرز الدول التي تطبق: )ذات البنك الرئیسي(البنوك الشاملة نموذج   )2
الیابان وكوریا، وعند هذا المستوى تكون هناك صالت ملكیة متشابكة بین البنوك ومنشآت ) البنك الرئیسي

عادة، وباإلضافة لذلك یسمح للبنوك باالنخراط  Chaebolأو  Keiretsuالقطاع الحقیقي عن طریق هیكل 
 ).رغم أن هذا النشاط محدود في الیابان( في أنشطة الخدمات المالیة األخرى مثل ضمان األوراق المالیة 

الشركة القابضة یكون للبنوك حصص محدودة أو معدومة أو صالت  في نموذج: نموذج الشركة القابضة  )3
المالیة وتنخرط البنوك في أنشطة الخدمات المالیة األخرى مثل تغطیة اكتتاب األوراق المالیة بالمنشآت غیر 

والتأمین من خالل شركات فرعیة مستقلة للبنك نفسه، ویمكن اعتبار الوالیات المتحدة األمریكیة واحدة من 
ع المالي األخرى من مجموعة الدول التي تطبق هذا النظام حیث تسمح للبنوك بالدخول في أنشطة القطا

  .خالل هیكل من الشركات القابضة المصرفیة

  آلیات ومتطلبات وضوابط التحول إلى البنوك الشاملة: ثانيال فرعال      

تحتكم البنوك في تحولها لممارسة الصیرفة الشاملة إلى متطلبـات وضوابط رشیدة تأخذ في حساباتها       
وفي هذا الصدد تتم اإلشارة إلى  ،ة والبیئة المصرفیة التي تعمل في إطارهامختلف الجوانب االقتصادیة والقانونی

  )1( :ما یليومتطلباته والضوابط التي تحكمه، وهذا من خالل  التحول إلى البنوك الشاملة آلیات

  آلیات التحول إلى البنوك الشاملة  -أوال      

  : سیین وهمایتم التحول إلى نظام البنوك الشاملة حسب منهجین رئی    
، یقوم هذا المدخل على تحویل بنك تجاري أو متخصص قائم بالفعل إلى بنك شامل: المنهج األول -

  .ویعتبر األسلوب األسرع واألفضل بشرط أن یكون هذا البنك كبیر الحجم وقابل للنمو واالتساع
ؤهلة راغبة وقادرة یتمثل في إنشاء بنك شامل جدید من خالل اختیار كفاءات بشریة م: المنهج الثاني -

رسالها إلي مصارف شاملة بالخارج للتدریب على أعمالها، ذهنیا لتكون مبتكرة ومجددة مع القیام ، وإ
  .بحمالت تسویقیة وترویجیة لتقدیم البنك والتعریف به

من خالل شراء عقارات بعض  ،ویضاف إلى المنهجین السابقین منهج ثالث یجمع بین مزایا المنهجین
اغبة في االستغناء عنها أو دمج تدریجي لبنك معین وضم معامالته وعمالئه وتوافر اإلمكانات البنوك الر 

في ظل وجود إستراتیجیة  ،والقدرات والخبرات المالئمة مع وجود إمكانیة للنمو واالتساع واالنتشار بشكل كبیر
  .طموحة لقیادة وتوجیه السوق المصرفیة وتحقیق التشغیل المتوازن له

  متطلبات وضوابط  التحول إلى البنوك الشاملة -انیاث      

   :فإنه یتعین توافر مجموعة متطلبات أهمها، لضمان النجاح والفعالیة للبنك الشامل  
 ؛الشاملة ومختلف مزایاها بنوكإعالم مكثف للترویج لمفهوم ال 
 ؛مراكز تدریب متقدمة مدعمة بمجموعة خبراء متخصصین في أعمال الصیرفة الشاملة 
 ؛تطویر التشریعات والقوانین بما یسمح للبنوك الشاملة بممارسة أنشطتها بفاعلیة كاملة 

                                         
  .91 -87: ص ص ،مرجع سابق ،صالح الدین حسن السیسي ) 1(
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 ؛وجود قیادات مصرفیة واعیة مدركة ومتفهمة ومتحمسة لفكرة البنوك الشاملة 
، وكما أشرنا سابقا فإن هذا التحول نحو إقامة البنوك الشاملة تحكمه مجموعة ضوابط كمیة ونوعیة

   :وهذه الضوابط هي، تمرار واالنتظام واالستقرار للكیان الجدیدیضمن توفرها االس
 ؛التزام العاملین بسیاسات الحیطة والحذر وخصوصا في المراحل األولى لبدء النشاط -
 ؛ضمان رقابة محكمة على أنشطة البنك من خالل ممارسة واعیة ألجهزة الرقابة واإلشراف -
 ؛ریق نظام عمل وتوصیف وظائف عالي الدقة وفعالعن ط، تحدید الوظائف والمسؤولیات بشكل دقیق -
 ؛الدعایة واإلعالن المناسب والفعال ألنشطة البنك في إطار قواعد ومعاییر المحاسبة الدولیة -
 ؛إشراف كفؤ للجمعیة العمومیة للبنك على مختلف السیاسات واألنشطة -
 ؛مالءة مالیة مناسبة ممثلة في حجم مناسب من رأس المال واالحتیاطات -
 .الشاملبنك سیاسات مرحلیة تشكل إطار الحركة التنفیذیة للنشاط الذي یمارسه ال تتضمنإستراتیجیة عامة  -
  

   البنوك الشاملة تكالیفو منافع : ثالثالمطلب ال  
تسهم البنوك الشاملة من خالل وظائفها المتنوعة والمتعددة في دعم عملیة التنمیة االقتصادیة،              

غیر أنه توجد بعض التكالیف المترتبة على هذا . هذا اإلسهام على ما یتولد من منافع لهذه البنوكویتوقف مدى 
وسنقوم  من خالل هذا  .النوع من البنوك، والتي أثارت الجدل حول التوسع في نظام البنوك الشاملة أو تقییده

  :وذلك على النحو التالي. المطلب بحصر أهم تلك المنافع والتكالیف المترتبة عن البنوك الشاملة
  البنوك الشاملة منافع :الفرع األول

  )1( :یعود تبني فلسفة العمل المصرفي الشامل بجملة من المنافع، والمتمثلة فیما یلي
 المصرفي العمل لنموذج حجة أقوى باعتبارها والنطاق الحجم وفورات تعتبر :والنطاق الحجم وفورات )1

  . التكالیف وتخفیض اإلیرادات تعزیز نطاق على تأثیرال خالل من راتوفو هذه ال تحقیق ویمكن. المتكامل
 منكما یمكن االستفادة ". المبیعات البینیة" خالل من النطاق وفورات تحقیق یمكن :اإلیرادات جانب على  )أ (

 حیاة دورة خالل من العمالءللبنك مع السابقة والفردیة  عالقاتمن ال اكتسبتالداخلیة التي  معلوماتال
 اختیار فرصة لألفرادالموجهة  المصرفیة الخدمات عمالءكما أنه لدى . الجدیدة المنتجات بیعل میلعال

 قدمی أن یمكنكما  .ةالفردی المالیة االحتیاجات لتلبیة نفسه البنك یقدمها التي المنتجات من سلة من منتجات
عالوة على إمكانیة . الستثماریةا المشاریع لتمویل مناسب قرضعلى شكل  منتج لشركاتالبنك للعمالء من ا

 توافق تحسین مع واحدة عملة مقایضة یمكنحیث  األجنبیة بالعملة الشركات سندات في االكتتابإتاحة 
 . الشركات احتیاجات تمویلمع  المال رأس سوق رغبات

 شاطن تبادل عن طریق والمعامالت المعلومات تكالیف انخفاضیمكن االستفادة من  :التكالیف جانب على  )ب (
 نشرو  المعلومات تكنولوجیا نظام نفس استخدامكما یمكن  ،انفسه العمیل معلومات على بناءمراقبة ال

                                         
(1) Horst Loechel  et al, BENEFITS AND COSTS OF   INTEGRATED FINANCIAL SERVICES PROVIDERS 
(IFSP) ‐ STATE‐OF‐THE‐ART IN RESEARCH, EU‐CHINA The Business Management Training (BMT) 
WORKING PAPER SERIES, n: 06 , CHINA,2009, PP: 06-11  
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 الفائدة خطر نفس سمسارالو  المقرض المثال قد یواجه سبیل علىوفي نفس السیاق، و . إلداریةا التكالیف
 في للمخاطر الموحدة اإلدارة لدو ت أن یمكن وهنا .الشركات سندات ولتداول القائمة القروض لمحفظة السوقیة
. التكالیف في وفورات لتحقیق التآزر )التشغیلیة والمخاطر المقابل الطرف مخاطر السیولة، مخاطر( السوق
 للمنتجات لترویجمن ا الحالیة السمعة من ستفادةواال متعددة لمنتجات التجاریة العالمة نفس تقاسم یمكنكما 

 في قیمة واحدة لمرة العمیل عامالتت من المكتسبة المعلوماتكما تعتبر  .التسویق وفورات وتحقیق الجدیدة
 معلومات استخدام التابعة المصرفیة االستثمارات لشركة یمكن المثال، سبیل على. المصرفیة العالقة سیاق

 كما یمكن. الكتتابل الفحص الفني المعلومات جمع تكالیف وتوفیر اإلقراض عالقة من ولدتالتي ت العمیل
 وفورات تحقیق یمكن البنك، عمالءوبالنسبة ل. التجزئة عمالء أموال إلدارة صنادیق استثماریة تأسیس للبنك

  .بادلالت تكالیف وكذلك والتعاقد البحث تكالیف تخفیض خالل من التكالیف في
 لألعمال المصرفیة أخرى كبیرة فائدةهناك  :المالي السوق استقرار في والمساهمة المخاطر تنویع )2

 ارتباط انخفاض بسبب المخاطر من الحدوذلك تحت شعار شمولیة العمل المصرفي، وهي  ،المتكاملة
 التصنیف إلى یؤدي الذي األمر اإلفالس مخاطر من الحدمع  المختلفة األعمال خطوط من اإلیرادات
 مخاطر من الحد فإن ،الكلي االقتصاد منظور منوأیضا . التمویل إعادة تكالیف وانخفاض العالي االئتماني

 بین ما أسواق في المقابل الطرف مخاطر انخفاض بسبب بأكمله المالي النظام استقرار یعزز العالمیة البنوك
وفي نموذج األعمال المصرفیة المتكاملة، فإن الخسارة الناجمة عن خط عمل واحد، ولیكن مثال، . البنوك

 األرباح عن طریق استیعابها یمكن السوق، لتقلبات تعرضا أكثر هي والتي االستثماریة المصرفیة الخدمات
 شاملال ستقرارالا على یؤثر مما اإلفالسنحو  یتجه كله البنك أن من بدالو  اإلقراض، من نشاط المتولدة

 .المصرفیة الصناعة في الترابطات إلى والذي یعود ،المالي لنظامل
 تكالیف ارتفاعب المالیة الخدمات صناعة تتمیز :أفضلیة االستفادة من معلومات العالقات المصرفیة  )3

 أكثر من متأصلة میزة المعلوماتورصد  جمعب مخول مراقببوصفها  البنوكوتمتلك . والمعامالت المعلومات
 بشكل الحدمن  شامل بنكال في عمیلعن خدمات المختلفة لل المعلومات تبادل یمكنو . المال رأس أسواق
على  البنوك للمرة الواحدة عالقةویحث حیاة ال. المعلومات استخدام زوتعزی المعلومات جمع تكالیف من كبیر
 المؤسسات من واحدة معاملة عالقةعن  المعلومات جمع تكالیف ارتفاع مع حتى ،داخلیة معلومات جمع

 عمل خط من المكتسبة المعلوماتیمكن أن تعطي  ذلك، من األهم. التحمله مستعدة بالكاد هي التي المالیة
. الدیون إصدار مثل األخرى، للشركات بالنسبة مهما مؤشرا المثال، سبیل على االئتماني، لتاریخوا واحد،

 للعمالء الفردیة االحتیاجات لتلبیة البیع البیني إمكانات استكشاف للبنوك یمكن المعلومات، هذه باستخدام
 فيو . بالكامل العمیل ةحیا دورة مدى على قیمة عالوة" البنك القابض" مبدأكما یضیف . أقل وبتكلفة
 ولصالح مرونة أكثر قروض وعقود الخاصة، المعلومات من مزید بجمع البنوكتقوم  ،المصرفیة اتالعالق

وفي األخیر، تسمح المعلومات التي تتیحها العالقات المصرفیة من تلطیف دورة  .األجل طویلة مشاریع
 .األعمال ومواجهة الضائقة المالیة للشركات

 المصرفیة العالقة حول داخلیة معلومات حیازةمن خالل  للبنوك مكنی :الشركات أداء وتعزیز وكالبن مراقبة )4
. األجل طویل االستثمار وآفاق للشركة المالي الوضعحول  أفضل نحو على أن تصدر حكمارض تالمقمع 
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 فيو . البنك عمالءل ریةاالستثما القراراتحول  المشورة لتقدیم الصناعیة الخبرة من االستفادة للبنوك یمكنكما 
 المالي مناأل وتوفیر" الشركات نمو تعزیزمصلحة البنوك  من، فالقابضة الشركة  معالشامل  بنكال نموذج

عادة الشدة أوقات في   .الهیكلة وإ
  البنوك الشاملة تكالیف :الفرع الثاني  
   )1( :لتي نذكر من أهمها ما یلي، واالتكالیفهناك العدید من  منافعالبنوك الشاملة من  یترتب على رغم ما  

بسبب اعتبار البنوك الشاملة بنوكا كبیرة الحجم بطبیعتها، ومن خالل ملكیتها : تركیز السلطة االقتصادیة )1
ألنصبة كبیرة من أسهم الشركات الصناعیة والتجاریة وغیرها قد تكون لها القدرة على التأثیر على هیكل 

صلحة الوطنیة، وأحیانا تكون لها رؤى مختلفة عما تقتضیه المصلحة االقتصاد الوطني على نحو یخالف الم
 .العامة، ولذلك قد ینشأ تعارض بین مصلحة البنك ومصلحة االقتصاد ككل

یوجد تركیز القوى السیاسیة دائما في ظل وجود الكیانات القویة والضخمة متسعة  :تركیز القوى السیاسیة )2
ة من هذه الكیانات واتساع عالقاتها مع عمالئها قد تتدخل في الحیاة وباعتبار البنوك الشاملة عین. النشاط

السیاسیة للتأثیر في درجة المخاطر التي یمكن أن تتعرض لها أو إدارتها لصالحها، وذلك في حاالت مثل 
 .التشریعات الضریبیة، مجاالت النشاط، الحصول على مزایا معینة أو السیطرة على مشروعات معینة

قد ینشأ تعارض بین مصلحة البنك ومصالح عمالئه وخاصة في بعض األنشطة مثل  :الحتعارض المص )3
أنشطة األوراق المالیة، فیحاول البنك أن یشجع عمالءه على امتالك أسهم وسندات معینة، أو یعیق ظهور 

ض وهو األمر الذي دعا بع. شركات أخرى أوراق مالیة لشركات منافسة للمشروعات التي له ارتباط بها
الدول مثل إنجلترا إلى فصل إدارة االستثمار في البنوك عن األنشطة األخرى وجعلها مستقلة ذاتیا داخل 

. وینشأ التعارض أیضا عند محاباة عمالء معینین في حالة تزاید األنشطة التمویلیة للمشروعات. البنك الواحد
دارة االستث مار حیث الطبیعة المختلفة ألداء كل من ولوحظ أیضا التعارض والصراع بین إدارة االئتمان وإ

ولكن یمكن التغلب على هذه المشاكل بالتخطیط والتنسیق الجید، والتعاون بین اإلدارات المختلفة . اإلدارتین
 .في ظل سیاسة موحدة للبنك ككل

قد تتعرض البنوك الشاملة لمخاطر أعلى من المخاطر المعتادة التي تتعرض لها  :درجة التعرض للخطر )4
. البنوك التقلیدیة عادة، ویعزى ذلك إلى دخولها إلى أنشطة متعددة ذات ربحیة أعلى ولكن ذات مخاطر أكبر

ویمكن للبنوك الشاملة التغلب على المخاطر بإتباع إجراءات عدیدة منها الدراسة الجیدة للمشاریع والتحوط 
والمتابعة ) قات المالیة بصفة خاصةكالمشت( للمخاطر عن طریق التأمین واألدوات التمویلیة المستحدثة 

  .المستمرة والرقابة والتصحیح وغیرها من اإلجراءات التي تحتاج خبرات بشریة مؤهلة
یصعب السماح بانهیار البنوك الكبیرة نتیجة التكالیف االجتماعیة الباهظة التي  :الوصول إلى حد األمان )5

وبوصف البنوك . كبر من الفشل أو من اإلخفاقیمكن أن تنتج عن هذا االنهیار، وعادة ما یقال أنها أ
الشاملة بنوكا كبیرة تسعى للحیلولة دون فشل مشروعاتها وتمارس كافة الضغوط لتوفیر حدود األمان 

وهو ما قد ینجر عنه مخاطر اقتصادیة، وما قد یؤدي إلیه من تكالیف غیر محسوبة قد تؤدي . المطلوبة لها
                                         

رسالة ماجستیر منشورة، قسم  ،)الصیرفة الشاملة عالمیا ومحلیا(الشاملة وتطویر دور الجهاز المصرفي المصري  البنوكرشدي صالح عبد الفتاح صالح، )1(
  . 108-105:، ص ص1999وق، جامعة اإلسكندریة، مصر، االقتصاد، كلیة الحق
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ان بالنسبة لكل من المشروعات والبنوك، ویؤثر ذلك في النهایة على مدى في النهایة إلى تهدید حدود األم
ویمكن تجنب ذلك بفهم . استقرار وانتظام األنشطة االقتصادیة وعلى االرتباط بمعدل األمان المطلوب لها

البنك الشامل لطبیعة عمله وتحلیل بیئتها وأهم المخاطر التي قد تنشأ ویتعرض لها أو یتعرض لها 
 . ملون معه واالستعداد جیدا لمواجهة تلك المخاطرالمتعا

یفرض كبر حجم البنوك الشاملة قواعد خاصة ومتطورة للرقابة واإلشراف تتناسب  :صعوبة الرقابة واإلشراف )6
وطبیعة وحجم نشاط هذه المؤسسات العمالقة وعادة ما یكون وضع وتطبیق هذه القواعد صعبا في ظل 

 .یؤدي إلى صعوبة الرقابة بدرجة عالیة من اإلحكامالمنشآت الكبیرة األمر الذي 
قد تعمد البنوك الشاملة إلى إخفاء األداء الضعیف لإلدارة أو إلى تغطیة  :إخفاء األداء الضعیف لإلدارة  )7

خسائر قطاعات معینة من خالل فوائض قطاعات أخرى، وهو األمر الذي یؤدي إلى صعوبة تحدید مراكز 
ولقد لجأت بعض الدول . ت المختلفة خاصة في ظل التعدد واالتساع الكبیر لألنشطةالربحیة واألداء للقطاعا

مثل المملكة المتحدة إلى فصل األنشطة التقلیدیة عن أنشطة األوراق المالیة فصال إداریا داخل البنك الواحد، 
ذات الربحیة واألنشطة وال تلتقي هذه اإلدارات إال في نطاق اإلدارة العلیا للبنك، حتى یمكن تحدید األنشطة 

ذات المخاطر المتزایدة، األمر الذي دعا بعض الدول مثل أمریكا إلى الدعوة إلى أن تكون األنشطة 
 .االستثماریة على شكل فروع مستقلة أو وحدات منفصلة حتى یمكن تحدید مراكز الربحیة بسهولة

لى محدودیة المنافسة أو تآكلها، وفي ظل عادة ما یؤدي تعاظم حجم البنوك الشاملة إ :االحتكارات المحلیة  )8
  .ضیق األسواق اإلقلیمیة وصعوبة النفاذ إلى األسواق العالمیة تنتج زیادة درجة االحتكارات المحلیة

 االنعكاسات المحتملة لتبني فلسفة العمل المصرفي الشامل على النمو االقتصادي: رابعالمطلب ال  

حول المقاربة النظریة حول تأثیر التمویل على النمو  )ROSS LIVINE,1997(باالستناد إلى رؤیة      
، وما تبعها من شرح للوظائف التي من خاللها یستطیع النظام )II-2(االقتصادي، والتي یوضحها الشكل رقم 

وما تقدم في هذا المبحث من عرض . - في المقام األول - أن یؤثر على النمو -البنوك كجزء منه   –المالي 
 یكون. -  في المقام الثاني -  فلسفة العمل المصرفي الشامل خاصة فیما تعلق بمنافع البنوك الشاملةلماهیة 

  :على و االقتصادي حیث تعملالباحث مقاربة نظریة لألثر الذي تتركه شمولیة العمل المصرفي على النم

  المالیة اردتخفیض تكلفة المعلومات والمبادالت وتجمیع المدخرات وتخصیص المو : الفرع األول

یساهم تعدد عالقات البنوك الشاملة مع محیطها، والمكون من بنوك وشركات وعمالء ومدیرین وظروف        
ناهیك عن أن تنوع قاعدة . السوق في زیادة قدرة هذه البنوك على الحصول على المعلومات بأقل تكلفة ممكنة

لثقة التي تتمتع بها البنوك الشاملة وذلك بسبب عمالء البنك یساهم في زیادة حجم المدخرات، وذلك نظرا ل
حیث تسهم استفادة البنوك الشاملة من تحقیق وفورات الحجم والنطاق . احترافیتها في أداء األنشطة المصرفیة

سواء على جانب التكالیف أو اإلیرادات، والمدعوم بتنوع األنشطة، من أن تقدم هذه البنوك خدماتها بأقل تكلفة 
وتنوع مصادر إیراداتها حیث تستطیع تقدیم القروض المصرفیة بأقل تكلفة ممكنة مقارنة بباقي البنوك  نظرا لتعدد

التي تحصر أنشطتها في منح القروض المصرفیة، وهذا ما یدفعها إلى رفع معدالت الفائدة المفروضة على هذه 
بنوك في مجال اكتشاف الفرص كما یساعد نشاط هذه ال. القروض، وهذا یعوق االستثمار ویحجم المبادالت
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االستثماریة على ضمان تحویل رأس المال إلى الشركات أكثر ربحیة وذات الجدارة االئتمانیة العالیة والقادرة على 
االبتكار التكنولوجي والذي یدعم تطویر األنشطة اإلنتاجیة، وهذا ما یعزز دور الوساطة المالیة في تسهیل 

في التخصیص األمثل  العمل المصرفي الشامل إستراتیجیةتبني  وهكذا یساهم. المبادالت وتخفیض تكالیفها
  .للموارد المالیة واالقتصادیة، وفي المحصلة یعزز درجة التراكم الرأسمالي والذي یزید معدالت النمو االقتصادي

  تسهیل إدارة المخاطر والمساهمة في االستقرار المالي     : الفرع الثاني

بنوك الشاملة االستفادة من إمكانیة تعظیم العائد وتدنیة المخاطر، وذلك من خالل تنویع تستطیع ال       
أنشطتها االستثماریة في أوجه مختلفة وغیر مترابطة بینها، والذي یسمح بتعویض أي خسارة قد تنشأ من مجال 

مخاطر، حیث تستند وهذا ما یساعدها على توفیر خدمات تنویع ال. استثماري معین من مجال استثماري آخر
هذه البنوك على ما تحوز علیه من معلومات موثوقة مصدرها العالقات المصرفیة المتعددة وأیضا على وظیفة 
القیام بإعداد دراسات الجدوى االقتصادیة بجمیع نواحیها المالیة والتسویقیة حول الشركات، في إقناع وحث 

وهذا . ذات العوائد المرتفعة والتي تتصف بكبر حجم مخاطرها المدخرین الكارهین للمخاطرة على تمویل المشاریع
ما یساعد على إعادة توزیع المدخرات ویصاحب ذلك منافع تتعلق بزیادة التراكم الرأسمالي وزیادة معدالت النمو 

 على یساعد مخاطرال من الحدفإن  ،الكلي االقتصاد منظور منو . االقتصادي والمحفز بالتقدم التكنولوجي
  .المالي لنظامل شاملال تقرارسالا

  مراقبة أداء الشركات وممارسة الحوكمة المؤسسیة: الفرع الثالث

من   ینرضتالمقمع  المصرفیة العالقة حول داخلیة معلومات حیازةالشاملة من خالل  للبنوك یمكن          
، األجل طویل ستثماراال وآفاق اتلشركهذه ال المالي الوضعحول  أفضل نحو على الشركات أن تصدر حكما

منطلق مركزها كممول للمشاریع االستثماریة لهذه الشركات، تستطیع مراقبة كیفیة استخدام  منوتبعا لهذا الحكم و 
 المشورة تقدیمالتي اكتسبتها في  الصناعیة الخبرة من االستفادةالشاملة  للبنوك یمكناألموال والتأثیر علیها، وكما 

 مجلس إدارة الشركة والمساهمینناهیك یمكن لهذه البنوك أن تحث  .لهذه الشركات االستثماریة القراراتحول 
على تعظیم قیمة الشركة، وهذا سیؤدي إلى تحسین كفاءة المنشآت فیما یتعلق بتخصیص الموارد وجعل 

حوكمة  آلیاتوهكذا تعزز البنوك الشاملة من إمكانیات إرساء . المدخرین أكثر استعدادا لتمویل اإلنتاج واالبتكار
تعبئة المدخرات من عمالء مختلفین وأیضا الحفاظ على تدفق رأس المال إلى تعمل على تعزیز  والتيالشركات 

مع تداعیات كبیرة محتملة على معدالت النمو الشركات ؤثر مباشرة في أداء ذا ما یوه. ستثمارات مربحةاال
  .القتصاديا
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  تبني فلسفة العمل المصرفي الشامل على النمو االقتصاديلألثر المحتمل ل المقاربة النظریة): III-2(الشكل رقم 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  من إعداد الباحث: المصدر

 

 

 

 

 

 

 

  تبني إستراتیجیة العمل المصرفي الشامل

 :وذلك باالستناد إلى  تخفیض تكلفة المعلومات والمبادالت وتجمیع المدخرات وتخصیص الموارد، )1
  ؛)عمالء وشركات، مدیرین(تعدد العالقات مع المحیط 
 الحجم الكبیر لقاعدة العمالء وثقتهم في البنك؛ 
 وفورات الحجم والنطاق سواء على جانب التكالیف أو اإلیرادات؛ 
 تنوع األنشطة واكتشاف الفرص االستثماریة.  

  :د إلىوذلك باالستنا  تسهیل إدارة المخاطر والمساهمة في االستقرار المالي، )2
  اعتماد فلسفة التنویع لتعظیم العائد وتدنیة المخاطر، وتوفیر خدمة تنویع هذه المخاطر؛ 
 إعداد دراسات الجدوى االقتصادیة بجمیع نواحیها المالیة والتسویقیة حول الشركات؛ 
 العوائد  استغالل المعلومات المتوفرة في إقناع وحث المدخرین الكارهین للمخاطرة على تمویل المشاریع ذات

 .المرتفعة والتي تتصف بكبر حجم مخاطرها
 :وذلك باالستناد إلى  مراقبة أداء الشركات وممارسة الحوكمة المؤسسیة، )3

 من  الشركات؛ ینرضتالمقمع  المصرفیة العالقة حول داخلیة معلومات حیازة 
 تقییم الوضع المالي للشركات؛ 
 لتأثیر علیها؛مراقبة كیفیة استخدام التمویل المقدم للشركات وا 
 على تعظیم قیمة الشركة حث مجلس إدارة الشركة والمساهمین. 

 تعزیز التراكم الرأسمالي واالبتكار التكنولوجي

 النمو االقتصادي
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               وخوصصة البنوكاندماج  تيالتوجه نحو تبني إستراتيجي: نيالثا المبحث
  المحتملة على النمو االقتصاديانعكاساتهما و

مة على الجهاز المصرفي والتي مارست ضغوطا كبیرة على وحداته ودفعتها إلى من بین أهم إفرازات العول
اإلفراز ) 1: (إعادة التفكیر في استراتیجیات أعمالها، وذلك بغرض مواكبة التطورات الجاریة في محیطها، نذكر

ددت فرص الكیانات احتدام المنافسة خاصة بعد اتفاقیة تحریر تجارة الخدمات المصرفیة والمالیة، والتي ه: األول
: اإلفراز الثاني )2( .المصرفیة الصغیرة على البقاء بسبب عجزها عن مواجهة المنافسة المفروضة علیها

اإلصالحات االقتصادیة الكبیرة خاصة بالنسبة لتلك الدول التي تسعى نحو التحول إلى اقتصاد السوق وذلك 
لمشاریع االقتصادیة العمالقة التي تحتاج إلى التمویل بغرض زیادة معدالت النمو االقتصادي عن طریق إنشاء ا

تكوین كیانات إلى نحو االتجاه وفي هذا اإلطار، دفع اإلفراز األول البنوك . الكافي وخاصة من جانب البنوك
، وذلك من خالل تبني إستراتیجیة مصرفیة عمالقة قادرة على استیعاب هذه التهدیدات وتحویلها إلى فرص نمو

دفع اإلفراز الثاني البنوك نحو تحدیث أعمالها في حین . المصرفي وذلك بغرض االستفادة من مزایاهاالندماج 
وٕادارتها ورفع كفاءة إطاراتها البشریة، وهذا ما اعتبر ضرورة حتمیة یمكن تحقیقها عن طریق إعادة هیكلة تلك 

ن یتم تطرق إلى أهم جوانب هاتین ولهذا، فإنه من األهمیة بما كان أ. تبني إستراتیجیة خوصصتهاالبنوك و 
اإلستراتیجیتین من المفهوم والدوافع والمكاسب والتكالیف، دون أن نغفل االنعكاسات المحتملة على النمو 

   :االقتصادي، وكل هذا سیتم معالجته في المحاور التالیة

  التوجه نحو تبني إستراتیجیة االندماج المصرفي: المطلب األول

  : االندماج المصرفي، وذلك فیما یلي أهم جوانب إستراتیجیةیتم التطرق إلى یاق، سفي هذا السو       

  االندماج المصرفيوأنواع مفهوم  :الفرع األول

وفي هذا الصدد، یتم عرض مفهوم االندماج المصرفي، وأهم المعاییر التي یتم على أساسها التمییز بین 
  :أنواعه، وذلك على النحو التالي

  :الندماج المصرفيمفهوم ا -أوال

 إدارة تحت أكثر أو مؤسستین مصرفیتین بین اتحاد": یمكن إعطاء مفهوم شامل لالندماج المصرفي على أنه 
 صفته له جدید مصرف العملیة، وظهور تلك في المصارف المشاركة كل زوال إلى الدمج یؤدي وقد واحدة،

ذا ما ترتب على عملیة الدمج  زوال. Consolidation) االتحاد(علیه  یطلق ما وهو المستقلة القانونیة أحد   وإ
 المدموج  ویلتزم المصرف حقوق كافة یمتلك الذي الدامج المصرف إلى وضمه القانونیة الناحیة من المصارف

 من جزئیا الدمج یكون ، ومن ناحیة یكون قدMergerفیطلق على تلك العملیة  الغیر قبل بتسدید التزاماته كافة
  .)1("في المصارف وهو ما یعرف باالكتساب الملكیة أسهم من مؤثرة صتملك حص خالل

  

                                         
، ص 2011یازوري العلمیة للنشر والتوزیع، األردن، ، دار الحوكمة البنوك وأثرها األداء والمخاطرةحمد عبد الحسین راضي،  –حاكم محسن الربیعي ) 1(

  .139 - 138: ص
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  :االندماج المصرفيأنواع  -ثانیا

تتنوع أنواع االندماج المصرفي مع تنوع وتعدد األسباب والدوافع والظروف واألهداف المستقبلیة من كما         
 )1( :ین، وذلك كما یلينرین معیهذه العملیة، وفیما یلي یتم عرض تلك األنواع استنادا على معیا

  : حسب هذا المعیار هناك ثالثة أنواع لالندماج المصرفي :تبعا لمعیار طبیعة نشاط الوحدات المندمجة .1
والذي یتم بین بنكین أو أكثر یعمالن في نفس نوع النشاط أو في أنشطة  :االندماج المصرفي األفقي  .أ 

بنوك االستثمار أو البنوك المتخصصة، وهنا یكون المعیار هو مترابطة فیما بینها، مثل البنوك التجاریة أو 
ومن سلبیات هذا النوع من االندماج أن له تأثیر سلبي على المنافسة والناشئ عن  .تشابه النشاط

  . االحتكارات المصرفیة العمالقة في السوق المصرفیة
لمناطق المختلفة والبنك الرئیسي في والذي یتم عادة بین البنوك الصغیرة في ا :االندماج المصرفي الرأسي  .ب 

  .المدن الكبرى، بحیث تصبح تلك البنوك الصغیرة وفروعها المختلفة امتدادا للبنك الرئیسي
وهو الذي یتم بین بنكین أو أكثر یعمالن في أنشطة مختلفة غیر مترابطة : االندماج المصرفي المتنوع  .ج 

د البنوك التجاریة وأحد البنوك المتخصصة أو بین أحد فیما بینها، أي االندماج الذي یمكن أن یتم بین أح
البنوك المتخصصة وأحد بنوك االستثمار واألعمال، وهو ما یعني اختالف الخدمات المصرفیة التي یقدمها 

  .كل بنك وهذا النوع من االندماج المصرفي یحدث تكامال في األنشطة بین البنكین المندمجین
  :حسب هذا المعیار هناك ثالثة أنواع، وهي: ن أطراف عملیة االندماجتبعا لمعیار طبیعة العالقة بی .2
وهو الذي یتم بین بنكین أو أكثر ویكون برضا كافة األطراف بمعنى أنه یتم : االندماج الطوعي اإلرادي  .أ 

وفي ظل هذا النوع من االندماج المصرفي نجد أن . بموافقة إدارة ومساهمة كل من البنك الدامج والمندمج
ك الدامج الذي یخطط أو یرغب في الحصول عل بنك آخر وهو البنك المندمج، یتقدم  بعرض    البن

للشراء لمجلس إدارة البنك في كل منهما توصي فیه بالموافقة على عملیة االندماج المصرفي، وفي حالة 
بنك المندمج، إما م وجود معارضة من الحكومة فإن البنك الدامج یقوم بشراء أسهم الدإتمام الموافقة ومع ع

  ).أسهم عادیة أو ممتازة، أو سندات(عن طریق السداد النقدي أو تقدیم أوراق مالیة 
السلطات النقدیة نتیجة لتعثر أحد البنوك، كما ال یستلزم إدماج إلیه والذي تلجأ  :الدمج المصرفي القسري  .ب 

ندماج بصورة استثنائیة طبقا لظروف هذا النوع من االویتم  ،البنك المتعثر في أحد البنوك األخرى الناجحة
 ،الوطني بشكل عام وقطاعها المصرفي بشكل خاص اقتصادهاتحددها السلطات النقدیة من أجل خدمة 

  .ةاإلفالس أو التصفی حافةمن البنوك المتعثرة أو تلك التي على للتخلص یستخدم  حیث
الندماج، كما یأخذ مفهوم االستحواذ وعادة وهو الذي یتم ضد رغبة إدارة البنك المستهدف ل: الدمج العدائي  .ج 

ما یلقى معارضة البنك المستهدف أو المدمج، وذلك نتیجة محاوالت البنك الدامج أو المغیر دمج البنك 
المستهدف دون موافقة إدارته، إما نتیجة لتدني السعر المعروض أو للمحافظة على االستقاللیة أو لضعف 

ة لكیفیة الدمج یقدم البنك المغیر عرضا لشراء أسهم البنك المستهدف بسعر وبالنسب. إدارة البنك المستهدف
أعلى من السعر السوقي لتحفیز المساهمین على قبول العرض، كما یمكن للبنك المغیر االستحواذ على 

                                         
  . 217-214: ، ص ص2013، الدار الجامعیة، مصر، 3اإلصالح المصرفي ومقررات لجنة بازل عبد المطلب عبد الحمید، ) 1(
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ویتضح مما سبق أن الدمج العدائي هو دمج ال إرادي وغالبا . أسهم البنك عن طریق شرائها في البورصة
 .رتب علیه منازعات بین البنوكما یت

  دوافع االندماج المصرفي: الفرع الثاني       

تكمن وراء التوجه نحو تبني إستراتیجیة االندماج المصرفي عدة دوافع، والتي نتجت في حد ذاتها عن        
استثماریة  انتهاز فرص نعوعجزها تزاید تعرض البنوك الصغیرة إلى المصاعب المالیة و ة، الضغوط التنافسی

جماال، یتمثل . جدیدة نظرا لضعف إمكانیة مواردها المالیة  ) 1( :یلي أهم دوافع االندماج المصرفي فیماوإ
  :الحجم وفورات تحقیق )1

 إلى یؤدي إنتاجها في المؤسسات إحدى توسع أن إلى Economies of Scaleالحجم  وفورات نظریة تفید     

 إلى الطویل األجل في المتوسطة التكلفة تتجه وبالتالي اإلنتاج، تزاید معدل نع یقل بمعدل اإلنتاج تكالیف تزاید

   :طریق عن تأتي أن یمكن الحجم وفورات البنوك فإن إلى وبالنسبة االنخفاض،
البنك،  نشاط في والكمبیوتر المیكنة على االعتماد في التوسع إمكانیة عن الناتجة :الداخلیة الوفورات  .أ 

المصرفیة،  العملیات تنفیذ یسرع مما والبرامج األجهزة كلفة الكبیر حملها البنكیت أن یستطیع والتي
 .الموظفین من كبیرا عددا تتطلب قد والتي منها الروتینیة خاصة

تاحة الكفاءات استقطاب إمكانیة عن الناتجة :اإلداریة الوفورات  .ب   الموظفین لتدریب الفرصة وإ
عدادهم، وتوفیر  ورفع اإلنتاجیة وتحسین العمل سیر على ایجابیا ینعكس مما لهم، الالزمة الخدمات وإ

 .في البنك الداخلیة األداء والرقابة مستوى
األخرى  البنوك مع التعامل في أفضل شروط من االستفادة إمكانیة عن الناتجة :الخارجیة الوفورات  .ج 

 لحجم بالطبع هذا ودویع وغیرها، للعموالت بالنسبة أو التسلیف، لحدود بالنسبة سواء والمراسلین،
  .األخرى البنوك مع تعامله حجم وزیادة للبنك ومالءته، األموال الخاصة

الناتجة عن استخدام أرباح وخسائر أحد البنكین المندمجین في تحقیق وفورات : الوفورات الضریبیة"  .د 
 .ضریبیة للكیان المصرفي الجدید

في مقابلة البنك مع الجهات الحكومیة الناتجة عن الحصول على شروط أفضل : الوفورات المالیة  .ه 
مكانیة االستفادة من السیولة التي تتوفر لدى أحد البنوك المندمجة في الكیان المصرفي الجدید  )2( ".وإ

     :والتوسع للنمو كوسیلة االندماج )2
 حالة في خاصة والتوسع، للنمو أفضل الوسائل من الفروع عدد في والتوسع بنوك قائمة شراء یعتبر       
 عمالءه المندمج القدیم للبنك یكون ما غالبا إذ النقدیة، السلطات قبل من الجدیدة الفروع فتح عملیة تقنین

 عمالء إلى للوصول والوقت الجهد إلى یحتاج الفروع فتح أن حین في فیها، ینشط التي السوق من وحصته
 عن الناتج الجدید بنكال في المقدمة الخدمات المصرفیة جودة مستوى تحسین فإن ذلك إلى باإلضافة جدد،

                                         
البنوك التجاریة في مصر ودول مجلس التعاون دراسة تطبیقیة على قطاع (أثر االندماج على األداء المصرفي  محمود رمضان محمد السید عمار،) 1(

دارة األعمال، قسم إدارة األعمال، جامعة حلوان، مصر، )الخلیجي   .94 - 91: ، ص ص2011، رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة التجارة وإ
  . 221: ، مرجع سابق، ص3اإلصالح المصرفي ومقررات لجنة بازل عبد المطلب عبد الحمید، ) 2(
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 بطریقة أفضل ونشاطها حصتها وزیادة المصرفیة السوق في المؤسسة مكانة تعزیز إلى یؤدي االندماج
  .وأسهل

  :التصفیة أو المالیة المصاعب تفادي )3
 الزیادة ةتغطی تأمین على قدرتها لعدم نظرا قویة مع بنوك االندماج إلى الضعیفة البنوك بعض تلجأ قد      

 بعض أن كما الكبیرة ، البنوك منافسة عجزها عن أو النقدیة، السلطات علیها تفرضه الذي المال لرأس الجدیدة
للبنك  بنیویة مشاكل وجود في أحیانا عرقلت قد العملیة هذه أن إال التصفیة، من خوفا االندماج تطلب قد البنوك

  .قدیةالن السلطات من مباشر دعم توفر دون حلها یصعب
 : دافع تحسین الربحیة )4

لالندماج في  )Synergy effect(" األثر التجمیعي"غالبا ما یتحقق تحسین الربحیة نتیجة لما یسمى     
یقصد باألثر التجمیعي للوحدات أن أرباح مؤسستین بعد اندماجهما معا تكون أكبر من (الوحدات الناجحة، 

وینشأ هذا األثر . Synergy، وهو ما یطلق علیه )2ون أكبر من تك 1+1مجموع أرباح كل منهما قبل االندماج 
   :التجمیعي من عملیات االندماج من مصدرین هما

 : والذي ینشأ مناألثر التجمیعي التشغیلي،   .أ 
 ؛وفورات الحجم الناشئة عن إتاحة االندماج لمجاالت واسعة في خفض التكالیف وزیادة اإلیرادات -
یتیح االندماج بین بنكین جذب المزید من الفرص التسویقیة مما یؤدي إلى زیادة القوة التسویقیة، حیث  -

 ؛زیادة المركز التنافسي للبنك الناتج عن االندماج في السوق المصرفیة
زیادة الكفاءة، حیث ترتفع جودة الخدمات المصرفیة التي یقدمها الكیان الجدید من ناحیة خفض تكلفة  -

 ؛ا، وتعظیم العائد المتوقع منهاأداء الخدمة المصرفیة ووقت أداءه
وظائف األفراد والمحاسبة والتخطیط، حیث تتوحد وتندمج هذه  :إلغاء االزدواج في بعض الوظائف مثل -

 .الوظائف في إدارة واحدة في البنك الناتج عن االندماج، مما یؤدي إلى خفض التكالیف
؛   تخفیض تكلفة الدیون؛ اإلیرادات/ سهم ارتفاع معدل سعر ال :والذي ینشأ مناألثر التجمیعي المالي،   .ب 

  .زیادة القدرة على استیعاب الدیونو، 
 :الدافع التنظیمي )5

قد یستهدف االندماج المصرفي حمایة البنوك من خطر اإلفالس فیتم اختیاریا عن طریق التسویة الودیة       
، فإذا لم یتم االندماج )ذ من المحنةاندماج لإلنقا(إلنقاذ بنك من صعوبة مالیة، ویطلق علیه في هذه الحالة 

طوعا تحاول السلطات النقدیة والمصرفیة دمج البنوك بعضها ببعض تجنبا لهزات مصرفیة تضر االقتصاد 
الوطني، وتعتبر عملیة االندماج المصرفي عندئذ إجراء قسریا لجهة البنك المندمج، فالخیار اآلخر قد یكون 

فیجري في ضوء مالءته وتوافر السیولة لدیه واإلمكانات اإلداریة التي تسمح  اإلفالس، أما اختیار البنك الدامج
  . باستیعاب بنك آخر وهو البنك المندمج

 :دافع مواجهة المخاطر )6
لمخاطر التعثر واإلفالس، وقد یعزى ذلك إلى عدم تنوع  –أكثر من غیرها  –قد تتعرض البنوك الصغیرة        

ند البنوك  الصغیرة، ومن ثم تلجأ هذه البنوك إلى االندماج بدافع تخفیض األصول أو لضعف شبكة الفروع ع
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، حیث یستطیع البنك بعد االندماج تخفیض المخاطر من خالل 3و 2، والتزاما بمقررات بازل ومواجهة المخاطر
نتیجة لدمج  التنوع في قائمة الخدمات الجدیدة واألسواق الجدیدة وتنوع األصول واالستخدامات المختلفة للموارد

البنك في آخر، وهو ما ینعكس في تقلیل التذبذبات الدوریة في إیراداته، ویقلل من احتماالت تأثر مركزه بأزمة 
  .طارئة في صناعة معینة، أو في مدین معین أو في منطقة جغرافیة بذاتها

  :عملیة االندماج المصرفيمراحل : الفرع الثالث      
هیكلیة فإنه یخضع لدراسات عمیقة ومستفیضة، وشاملة  تأثیریةاج ذو طبیعة لما كان قرار االندم       

زمة إلتمام عملیة االندماج الومتكاملة الجوانب واألبعاد منذ القیام بعملیات رسم التصورات والسیناریوهات ال
االندماج لوب لتقییم البنك المندمج وأسالیب سداد القیمة، ولذلك فإن قرار سبأفضل صورة ممكنة وأفضل أ

   )1( :یة وهيسة مراحل أساثالثالمصرفي یمر ب
 : التمهید لعملیة االندماج المصرفيمرحلة  )1

وضع التصورات األولیة لعملیة االندماج ومتطلباتها من حیث إعداد البنك لالندماج،  هذه المرحلةوتتضمن       
الطرف اآلخر الذي یشترك في  عتفاوض میناریوهات السمن إعادة هیكلة للبنك والمحددات المختلفة لالندماج و 

ة وافیة من حیت أوضاعه ومكانه في السوق المصرفي، ویتم في هذه سته دراسعملیة االندماج المصرفي بل درا
مظاهر االختالل والقصور ونقاط و  ، االختالالت القائمة بین البنوك المزمع دمجها كافة المرحلة معالجة

باإلضافة . القیام بها لمادیة التي تحول دون نجاح عملیات االندماج المزمعالعقبات المادیة وغیر او . الضعف
المصطلحات واللغة المستخدمة في البنوك و  ،النظم واللوائح واإلجراءات بین البنوك المندمجة كل منتوحید إلى 

وتعمل هذه . توحید نظام الحوافز والمكافآت واألجور والتعویضات في البنوك المندمجة ناهیك عن. المندمجة
المرحلة على حسن إعداد وترتیب البنوك المندمجة من الداخل وتوحید كل شيء فیها لتصبح في النهایة بنكا 

  . التكتیكات الواحدةو  ،السیاسات الواحدة ،تراتیجیة الواحدةساإل: بكل من واحدا خاصة فیما یتصل
 :تعداد لالندماج المصرفيساإلعالن عن االمرحلة   )2

السلبیة وغیر السلبیة المترتبة عن  التأثیراتتعداد لالندماج ومواجهة ساإلعالن عن اال ذه المرحلةیتم في ه    
ككل، وفي  ةهذا اإلعالن سواء من جانب البنوك المنافسة أو من جانب العمالء أو من جانب السوق المصرفی

  . من قبل هذه المرحلة یتم اكتساب البنوك المندمجة قدرات أعلى وأرقى عما كانت علیه
  :الندماج المصرفياالمتولدة من عملیة  اآلثارتقدیر وتحدید مرحلة   )3

المتولدة من عملیة االندماج وكیفیة االرتقاء بالكیان المصرفي الجدید  اآلثارتقدیر وتحدید  یتم في هذه المرحلة   
ألداء في األوضاع الجدیدة، عائد ممكن وكیفیة تحسین ا ألكبرعلى السوق المصرفي وكیفیة تحقیقه  تأثیرهومدى 

تعود على الكیان المصرفي الجدید بعد عملیة ساإلدارة الجدید، وتقدیر المزایا التي  سواالتفاق على شكل مجل
تحقیق وفرات أكبر، قیمة مضافة أعلى  )ب( ؛تا ونطاقاعاالزدیاد حجما ، س )أ(: االندماج وكذا تحقیق ما یلي

یجادخلق ) د( ؛كل ملموسشكل كبیر مع زیادة القدرة الوظیفیة بشبزیادة الموارد ) ج( ؛وربحیة أكبر فرص  وإ

                                         
داریةمجلة  ،حدیت لتطویر وعصرنة النظام المصرفي كتوجهالمصرفي  االندماج ،مطاي رقادالد عب)1( العدد ، الجزائر، بسكرة، جامعة أبحاث اقتصادیة وإ
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. ةر قوى في السوق المصرفیثة وتولید انطباع ایجابي وصورة ذهنیة وأثقماریة أحسن وأرقى وكذا تعظیم الثتسا
ت تضغط علیه طموحا ثوفي هذه المرحلة عادة ما یتطلع البنك الدامج إلى إجراء مزید من االندماجات حی

  .حقیقة وواقعا النمو، واعتبارات المنافسة القویة التي تجعل قرار مواصلة االندماج

  االندماج المصرفي وتكالیف  نافعم: الفرع الرابع    

زیادة القدرة التنافسیة من خالل تحقیق محصلة المنافع التي یوفرها االندماج المصرفي تتضمن          
بالوحدة المصرفیة إلى حجم اقتصادي معین یتیح لها زیادة الكفاءة من خالل اقتصادیات الحجم الكبیر والوصول 

تخفیض التكالیف وتعظیم الربح، مما ینجم عنه تحقیق النمو السریع والحفاظ على البقاء واالستمرار وزیادة 
الداخلة تكالیف لیس فقط بالنسبة للبنوك توجد  رغم ذلك. السوق المصرفیةنصیب الكیان المصرفي الجدید من 

  :ویتم عرض أهم تلك منافع وتكالیف على النحو التالي. في هذه العملیة بل وحتى المحیط الذي تعمل فیه

  االندماج المصرفي نافعم  -أوال

 )1( :ها فیما یليأهمیتمثل والتي ، نافعتنجم عن التوجه نحو تبني إستراتیجیة االندماج المصرفي عدة م       
 : انتقال الذمة المالیة .1

ي تال نظیرتها الدامجةإلى  المندمجة المصرفیة للمؤسسة المالیة للذمةشامل  انتقالب على االندماج تر یت      
عن  الناتجة الجدیدة ةسسؤ أو الم ةامجدال المؤسسة تلتزمث ی، حالتزاماتهاها، و قو قع حیحل محلها في جمت

 تبقىن، فجتین المندمتیسسؤ ها أو على المیف المندمجةعلى المؤسسة  الواجبة تاللتزامااباالندماج بالوفاء 
إلى  يؤدیاالندماج ال  فإنا لذلك عبتها، و تها وشروط سدادها وأسعار فائدتع ضمانایبجم ةمالقدیمة قائ االلتزامات

 المؤسسة تصفیةإلى  ةونما حاجد یةالمال الذمة انتقالم یتو . هاقاقحتواس اآلجلةون یوالد تااللتزاما إسقاط
 المصرفیة الوحداتجنب ین االندماج أعني ی الذي، األمر تالتزاماها من یوسداد ما عل ندمجةالم المصرفیة

 المصرفي القطاعثار سلبه على آلها من اوم یةصفتر الطمخا )یةاعب مالتوم تصعوباواجه تي تأو ال( المتعثرة
  . الوطني داالقتصاعلى  یةبعتوبال
 :نوك المندمجةارتفاع تصنیف البو زیادة القاعدة الرأسمالیة  .2

واالعتماد  جاالندماج عن ت، فزیادة رأسمال البنك النامركزها المالية انمما یؤدي إلى تدعیم كفایة ومت       
حاالت  فيعلى مواجهة المخاطر بنحو أكبر واالرتباط بظروف العمیل  القدرة مویل یعطي البنكر للتدعلیه كمص

واالحتفاظ  الودائعب ذرتها على جدرة أكبر، عن طریق زیادة قرواج والكساد وتحمل المخاطر المحسوبة بصو ال
تمتص أي خسائر قبل أن  انمأة سادو  تمثلأن قاعدة رأس المال في البنوك وتجدر اإلشارة إلى ، أقل بها بتكلفة
متانة ن زیادة إیث حة، لبیتجنب الهزات المالیة الشدیدة ومنع آثارها السفي  كما تساهمدعین، المو وال متمتد إلى أ

یترتب  .ت والعثرات التي قد تتعرض لهاالكشا بالمر تأث قلمجة یجعلها أندللمؤسسات المصرفیة الم الماليالمركز 
من  ني أفضلئتماعلى االندماج بین بنكین وضع البنك الجدید الناتج عن هذا االندماج المصرفي في ترتیب ا

اج مالءة أفضل، منها قبل ندمینتج عن هذا اال ولیة، حیثدقبل المراسلین ومؤسسات التصنیف االئتماني ال
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وقاعدة رأس المال واألرباح ومعدالت العائد على  توااللتزامافیما یتعلق بهیكل األصول  المصرفي جاالندما
ته قاى توطید عالعللك یترتب على االندماج زیادة قدرة الكیان المصرفي والمالي الجدید ذوعلى . األصول

فة، وبصفة خاصة مع بدء استخدام تلت المخاللذین یتولون إدارة أعمال البنك وحساباته بالعمبالبنوك والمراسلین ا
  .)ار یدا وتصداستیرا(یة ندت التجارة الخارجیة وفتح االعتمادات المستیالك ییسر التعامل في عملذالیورو، كما آن 

 : المعاییر الدولیة مع التوافقو  تجوید وتنویع األنشطة والخدمات المقدمة للعمالء واألسواق .3
نحو خدمة  هالمندمجة تخصیص مخصصات مالیة توج المصرفیةسسات ؤ االندماج المصرفي للم حإذ یتی      

ن االرتفاع في أالمستقبل، ومثال ذلك  تستشرفتطویر تقنیات مصرفیة  ثلتطورا للعمالء، م أكثرمصرفیة 
إلى تعزیز الطلب على أدوات التوفیر طویلة األجل  یؤدي -ینة عأو في منطقة م ةي سوق معینفالدخول الفردیة 

یترتب على االندماج  كما .كیة وقروض الشركاتستهالها البنوك وعلى بطاقات االئتمان والقروض االمقدتالتي 
 سة المصرفیة الناتجة عن االندماج بالتوافق مع المعاییر العالمیة للعمل المصرفيسا تیسیر قیام المؤ یضأ
في مجاالت اإلفصاح المالي ومعدالت كفایة رأس المال والرقابة المصرفیة والتعامل بحریة ) 3و 2مقررات بازل (

حوط للمخاطر تال تعامل في أدواتوال یثةالحدیة المال توكذا إدخال األدوا .رأس المال في أسواق النقد وأسواق
   .ةلفتالمخیة المال

 : تعظیم قیمة المساهمینو  لمندمجةاربحیة البنوك تعظیم  .4
وزیادة  التكالیفكثر خلق مجاالت واسعة لخفض أأو  بنكینى إجراء االندماج الناجح بین علتب ر تی        
توحید اإلدارات  خالل، ومن ثم ارتفاع هامش الربحیة، ویتحقق خفض التكالیف على سبیل المثال من اإلیرادات

توسع الكیان الجدید في  اللة اإلیرادات فتتحقق من خیادز أما . مجتیندن المنیة المركزیة المتكررة في الوحدتیالرئیس
ب المزید من الفرص ذیدة وجددیم خدمات جدیدة وأیضا الحصول على أسواق جتقالخدمات التي یقدمها، و 

یمكن  حیث .البنوك أرباح من زیدالتي ت القلة احتكار قوة وفي نفس السیاق، یتیح االندماج اكتساب"(.یةقالتسوی
 لألفراد، المصرفیة الخدمات سوق في والقروض الودائع على الفائدة أسعار هامش من تزید أو تحافظللبنوك أن 

 إلى الوصول من عمالءال یتمكن حیث بالجملة المصرفیة السوق في نفسه الشيء تفعل أن یمكن ال أنها حین في
، األمر الذي یعظم االستحواذیات نتیجة عمل بنوكالسوقي لل رأس المالترتفع قیمة كما  ".)1( )للتمویل بدیلة مصادر

التي  بنوكتحقیق أرباح رأسمالیة لهم جراء االندماج بین ال اللمن خ ،من قیمة استثمارات المساهمین فیها
 الجدیدة المالیة المجموعة دینامیكیةمن  االستحواذفي هذا اإلطار، یزید "( یساهمون فیها أو یحوزون أوراقها المالیة

 السهم لسعر المدى وطویل مستمر ارتفاع سیالحظو . سهمهاأ سعر صعود ضمنتو  تثمرینالمس ثقة كتسبت التي
 من خالل إمكانیة یتم ارتفاع القیمة السوقیة ألسهم البنوكو  .")2( ).التالیة السنوات في المجموعةأرباح  تتوسع إذا

م فن سوق األوراق المالیة وة تزید على سعر السهن في المؤسسات المصرفیة المباعة أسهمهم بعالیلمساهمبیع ا
سة المصرفیة ؤسم یتنافس على االستحواذ على المدمن متق حالة وجود أكثر وفي. نتیجة عملیات االستحواذ

                                         
(1) GEORGIOS KYRIAZOPOULOS -DIMITRIOS PETROPOULOS, WHAT ARE THE ADVANTAGES AND 
DISADVANTAGES THAT LEAD BANKS INTO MERGERS AND ACQUISITIONS? IS ALTMAN’S Z-SCORE MODEL 
FOR BANKRUPTCY MOTIVATE BANKS FOR MERGERS AND ACQUISITIONS? EVIDENCE FROM THE GREEK 
BANKING SYSTEM, International Conference On Applied Economics – ICOAE -, National and Kapodistrian University of 
Athens - TEI of Western Macedonia, Athens, Greece , 26-28 August 2010, p: 450  
(2) Ibid, p: 450 
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سعارها في أ مزایداتهم في سبیل االستحواذ علیها یمكن أن تزید قیمة أسهمها على الله من خجها فإندمف دالمسته
  .سوق األوراق المالیة

 : ة التنافسیةقدر دة الیاز و ل المالیة للوحدات المندمجة وموارد واألصال یعتجمزیادة  .5
ل المالیة للوحدات المندمجة أكبر من المتاح و الموارد واألص یعتجمزیادة االندماج المصرفي إلى ؤدي ی        

كبیر لكیان ازیادة الجدارة االئتمانیة وخفض تكلفة األموال، كما یستطیع الوینجم عن ذلك  ،لكل منها على حدة
 كما یؤدي. االقتصادیة األنشطةتمویل أنشطة اقتصادیة ذات آجال طویلة نسبیا، مما یتالءم مع طبیعة هذه 

ماتها داخل أسواق الدول األخرى دم خدالحدود والحواجز المكانیة والزمنیة أمام البنوك لتمارس أنشطة وتق إلغاء
یسمح االندماج حیث ( .تفاع درجة المنافسة في األسواقوعبر حدودها الجغرافیة، األمر الذي یؤدي إلى ار 

 مغریة وبأسعار عالیة جودة ذات ومتمیزة جدیدة منتجات المجموعةتقدم  أن شرط على المتزایدة المنافسة مواجهةب
 رواتب نفقات وخصوصا التشغیلیة التكالیف خفض یتم أن بشرط اهذ كلو . اقل فائدة وبمعدلوبعموالت منخفضة 

 .)1( )الموظفین
 : تحملها علىتخفیض المخاطر وزیادة القدرة  .6
رات نتیجة زیادة موارد الوحدات المصرفیة المندمجة ستثمابیق مبدأ توزیع المخاطر وتنویع االتط من خالل      

فیها مرتفعا، طالما أن لدیها الخبرات التي  مع الدخول في مجاالت استثمارات یكون هامش المخاطرة المحسوبة
  .راالستثماحد األدنى من اآلثار السلبیة لهذه المخاطر والحد األعلى من كفاءة تضمن ال
  :االندماج المصرفي تكالیف -نیا ثا
التي  التكالیفیبدي بعض المصرفیین واالقتصادیین تحفظات على االندماج المصرفي للعدید من          

   :ینطوي علیها لعل من أهمها
ترتب على عملیة االندماج المصرفي وجود اقتصادیات الحجم والوفورات لیست هناك أدلة قویة على أنه ی )1

عدم وجود خطة عامة لعملیة االندماج المصرفي قد یجعل من الصعب كما أن  .االقتصادیة في البنوك
 .ناهیك عن عدم وجود حجج مقنعة أن البنوك الكبیرة أكثر كفاءة من البنوك الصغیرة. معرفة نتائجها مسبقا

وجود مقاومة من العاملین في أحد البنوك المندمجة ألنظمة العمل والسیاسات المتبعة من قبل إدارة احتمال   )2
البنك األقوى مصرفیا نتیجة الصراع اإلداري على منصب القیادة واختالف أنظمة الترقیة والتحفیز لألداء 

 تنشأ صعوبات) أ( :كن أنوفي نفس السیاق، وبالنسبة لمحیط عمل الموظفین في البنك، یم . )2(المتمیز
 الجدیدة السیاساتعلى و  ،زمالء العمل الجدد على لتعرففیما یتعلق با المندمجة البنوك موظفيل بالنسبة

 موظفي بین تحدث ما غالبا التي االحتكاكات وكذلك الداخلیة والمنافسة الغیرةتتولد  )أ( .الجدیدة واإلجراءات
 شركات ثقافات توحید: والمتعلقة بعدة قضایا مثل التكیف في رةكبی صعوباتتنشأ ) ج( .المندمجة البنوك
عداد  البنوك، من مختلفة   )3( .الترقیات من مختلفة وطرق والمنافع اإلعانات من مختلفةال المرتبات جداولوإ

                                         
(1) GEORGIOS KYRIAZOPOULOS -DIMITRIOS PETROPOULOS, OP.cit, p: 450 

، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة -  حالة الجزائراستشرافیة لدراسة  - لبنوك العمومیة واندماجها وأثرهما على االقتصاد خوصصة ا، سعاد حوحو )2(
  .86 :، ص2012/2013الجزائر، ، بسكرة، جامعة یر، قسم العلوم االقتصادیةالعلوم االقتصادیة وعلوم التسی

(3) GEORGIOS KYRIAZOPOULOS -DIMITRIOS PETROPOULOS, op . cit, p: 451 
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زیادة البیروقراطیة في الحجم الكبیر وطول خطوط المسؤولیة واتخاذ القرار مما یؤدي إلى ارتفاع تكلفة  )3
 .دمة المصرفیة ولیس انخفاضهاالخ

قد یترتب على االندماج المصرفي تركز في الصناعة المصرفیة إلى درجة الحد من االختیارات المتاحة أمام  )4
 .العمالء وارتفاع معدالت الرسوم اإلضافیة نتیجة لهذا التركز

وتراكم االنحرافات وعدم زیادة المخاطر الناتجة عن إخفاء المعلومات والبیانات مما یؤدي زیادة األخطاء  )5
 .تداركها وتصحیحها في الوقت المناسب

یترتب على االندماج المصرفي الكثیر من المشكالت التي تكون تكلفة التعامل معها مرتفعة، مثل إعادة  )6
وفي هذا . )1(هیكلة العمالة وغلق بعض الفروع مما ینجر عنه ارتفاع البطالة نتیجة تسریح بعض العمال

 بعدلها  حاجة هناك تكون ال قد التي األخرى والمرافق الفروع مشاكل) أ: (اإلشارة إلى أنهاإلطار تجدر 
 حاجة هناك تكون سوف االندماج عملیات من الحاالت بعض في) ب(؛ بیعها أو تأجیرها یمكن وال ندماجالا

 جدیدة مخزونات تاليوبال الخ، المنشورات أو الجدیدة واألشكال الجدیدة، الكتابة مواد جدیدة، شعارات إلى
 سیتم يذال البنك أن إمكانیة) ج(؛ إضافیة بتكلفة بالفعل الموجودةو  المعداتو  واألدوات المستهلكة للمواد
 سبیل على. المناصب أو اإلدارات بعض في الموظفینفي  فائضلدیه  یكون سوف الدمج عملیة بعد إنشاؤه
 فيو  األجنبي، الصرف أسواق شؤون في صصینمتخ من ما یلزم مضاعفة یجري أن الممكن فمن المثال،
 في انخفاض لوحظ ما عادة ألنه العالیة االجتماعیة التكلفة) د(؛ الخ ...الموظفین تدریب مسائلشؤون 
 )2( .العاملینتسریح  عن الناجمة العمل فرص

 . كارثة مالیةزیادة وقع تعثر البنوك العمالقة على االقتصاد الوطني ككل، فقد یقود إفالس بنك كبیر إلى  )7
نتیجة االندماج المصرفي، وكبر حجم البنوك وما ینجم عنها من أوضاع احتكاریة وشبه احتكاریة وانعدام   )8

ممیزات المنافسة، وكذلك أوضاع غیر توازنیة تدفع الختالفات عمیقة في السوق المصرفیة، قد یختفي 
البتكار، وهذا ما یؤثر سلبا على العمالء الحافز على التطویر وانعدام الدافع على االنجاز والتجوید وا

والنشاط االستثماري بصفة عامة، كما یؤدي إلى تجمیع قوة اقتصادیة وبالتالي سیاسیة وما یتبع ذلك من 
   .)3(تسلط وتحكم

ویبدو أن تلك المحاذیر والتكالیف الناجمة عن االندماج المصرفي قد تكون صحیحة في األجل القصیر         
یمكن أن تختفي في األجل المتوسط أو الطویل مع تحقیق المنافع سالفة الذكر، كما أن فعالیة الدور إال أنها 
كما یمكن للحكومات سن . لبنك المركزي قد تحول دون حدوث مساوئ احتكاریة ناجمة عن االندماجلالرقابي 

  .لسیطرةقوانین ووضع ضوابط تحكم عملیات االندماج المصرفي تحسبا لحاالت الخروج عن ا
              

  
  

                                         
  .87 - 86 :، صمرجع سابق، سعاد حوحو )1(

(2) GEORGIOS KYRIAZOPOULOS -DIMITRIOS PETROPOULOS, op . cit, p: 451 
  .87 - 86 :، صمرجع سابق، سعاد حوحو )3(
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  شروط وضوابط ومحددات إستراتیجیة االندماج المصرفي: الفرع الخامس     
لتعظیم منافع االندماج المصرفي وتدنیة تكالیفه، البد من توافر شروط وضوابط ومحددات تكفل نجاح       

  )1( :تبني إستراتیجیة االندماج المصرفي، وهو األمر الموضح فیما یلي

  :شروط نجاح عملیة االندماج المصرفي – أوال  

   :لكي یكتب لعملیة االندماج المصرفي النجاح البد من توفر جملة من الشروط، وهي   

وتـــوفیر إطـــار مـــن الصـــالحیات والســـلطات  ،أن تتـــوافر رغبـــة حقیقیـــة صـــادقة لـــدى القـــائمین بعملیـــة االنـــدماج  )1
ن یخضــع قــرار االنــدماج لدراســة اقتصــادیة، وتســویقیة، أكمــا یجــب  .الكفیلــة بنجــاح عملیــة االنــدماج المصــرفي

وقانونیة، واجتماعیة، وتعاونیـة لمعالجـة أوجـه االخـتالالت القائمـة فـي البنـوك المندمجـة وإلقامـة توازنـات حركیـة 
 .دافعة لنجاح عملیة االندماج

خـارجي باإلضـافة إعداد تصور واقعي عملي لمراحل االندماج المصرفي یتضمن تحضـیر المحـیط الـداخلي وال  )2
تحدیـــد اســـم الكیـــان المصـــرفي الجدیـــد، مجلـــس اإلدارة،  ناهیـــك عـــن .إلـــى تســـطیر جـــدول زمنـــي إلتمـــام العملیـــة

 .العالمة التجاریة، الخدمات المصرفیة التي سیتم تقدیمها وغیرها

شـبكة كفـؤة  إحداث تنسیق فعال مـا بـین وحـدات البنـوك المندمجـة، وتنسـیق اللـوائح والقـوانین والقـرارات، ووضـع  )3
رساء مبدأ االرتیاح لكافة المستخدمین  .لالتصاالت وإ

 .توفیر الموارد المالیة والبشریة والتجهیزات المناسبة لإلنفاق على عملیة االندماج  )4

  :ضوابط عملیة االندماج المصرفي –ثانیا    

   :تحتاج الشروط سالفة الذكر إلى ضوابط داعمة إلنجاح عملیة االندماج نذكر أهمها  

ضرورة توافر المعلومات والشفافیة بما یسمح بمعرفة كافة البیانات التفصیلیة عـن كـل بنـك مـن البنـوك الراغبـة  )1
في االندماج مثل حجم الودائـع والقـروض ودرجـة كفایـة المخصصـات المعمـول بهـا لمواجهـة الـدیون المشـكوك 

  .الخ... براتـهافي تحصیلها والدیون المعدومة باإلضافة إلى معرفة حجم العمالة وخ
ضرورة مراعاة وجهات النظر والمواقف المختلفة لمجالس اإلدارات والعاملین فـي البنـوك المسـتهدفة مـن الـدمج  )2

 .حتى تتم العملیة دون عقبات أو مقاومة كبیرة

التركیــز علــى البنــوك التــي لهــا میــزة تنافســیة فــي الســوق المصــرفي، وعــدم التوجــه لشــراء مصــرف صــغیر ذي  )3
 .مرشحة لالنكماش مستقبال بفعل تزاید حدة المنافسة حصة سوقیة

یجــب أن ال ینظــر لعملیــة الــدمج علــى أنهــا غایــة فــي حــد ذاتهــا، بــل هــي وســیلة لرفــع كفــاءة األداء المصــرفي  )4
 .وتدعیم المالءة المالیة وتحدیث النظم اإلداریة

االســتفادة مــن تجــارب یجــب أن تحــدث عملیــات االنــدماج بنــاء علــى خصــائص ودراســات وافیــة ومنفصــلة مــع  )5
الدول المتقدمة والنامیة في هذا المجال، ذلك ألن هذه العملیات إذا تمت خارج إطار الدراسـة الكافیـة والشـاملة 

                                         
، مذكرة ماجستیر غیر منشورة، كلیة ز المصرفي الجزائريدراسة حالة الجها: المصرفي على القدرة التنافسیة للبنوك التجاریة االندماجأثر ، وردة شناقر )1(

     . 47 – 46: ص ص، 2009/ 2008نقود وتمویل، جامعة بسكرة، الجزائر، : العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، قسم العلوم االقتصادیة، تخصص
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لكل المعطیات التي تتعلق بها، فإنه یمكن أن یترتب علیها تكالیف مرتفعة للغایة علـى البنـوك المندمجـة ذاتهـا 
اد الـــوطني، ویجـــب علـــى الســـلطات النقدیـــة القیـــام بـــإجراء تقیـــیم لهـــذه وربمـــا تطـــال القطـــاع المصـــرفي واالقتصـــ

الدراسـات والتحقـق مــن سـالمتها ودقـة النتــائج التـي توصـلت إلیهــا، وتحدیـد معـاییر االختیــار للبنـوك المندمجــة، 
 .مع تحدید المراحل الواجب المرور بها قبل البدء في اتخاذ قرار االندماج

األجــل للمصــاریف الداخلــة فــي عملیــات االنــدماج وذلــك بــالتحقق مــن مجموعــة أن یــتم تحدیــد األهــداف طویلــة  )6
مــن المعــاییر الحاكمــة لعملیــة الــدمج مثــل مـــدى تحســن اإلیــرادات المســتقبلیة، والتقــدم فــي درجــة التكنولوجیـــا، 

 .ونسبة التواجد واالنتشار في األسواق وتقدیم خدمات وأنشطة جدیدة

داریة للبنـوك الداخلـة فـي عملیـة االنـدماج، ویتطلـب أن یسبق االندماج المصرفي عملیات  )7 إعادة هیكلة مالیة وإ
 .ذلك عالج مشاكل معینة كالقروض الردیئة والعمالة الزائدة، واختالل السیولة، والمراكز المالیة

 .ضرورة توفر مجموعة من الحوافز المشجعة لعملیات االندماج المصرفي كاإلعفاءات الضریبیة وغیرها )8

نـدماج القسـري للبنـوك وعـدم اللجـوء إلیـه إال فـي الحـاالت االسـتثنائیة التـي تحـددها السـلطات النقدیـة، تفادي اال )9
  .وأن یحدث االندماج في ظل الظروف العادیة

  : محددات عملیة االندماج المصرفي -ثالثا   

الوحدة المصرفیة أهداف عملیة االندماج المصرفي والتي تتمثل في الوصول ب) III-3(یعكس الشكل رقم       
إلى حجم معین یعكس زیادة الكفاءة وتخفیض التكالیف وتعظیم األرباح وزیادة القدرات التنافسیة التي تعمل على 
االستمرار والنمو والبقاء ومواجهة المنافسة وزیادة القدرة على مواجهة األزمات والمخاطر التي قد تعصف 

لب تحقیق تلك األهداف أن یأخذ صانعوا قرار االندماج المصرفي ویتط. بالمركز المالي للبنك وتعرضه لإلفالس
في اعتبارهم مجموعة من المحددات الهامة والالزمة لنجاح عملیة االندماج وتحقیق األهداف المرجوة منها، ومن 

       )1( :أهم هذه المحددات
ـــة األجـــل للكیـــان المصـــرفي الجدیـــد والتحقـــق مـــن مجموعـــة ال .1 معـــاییر الحاكمـــة لعملیـــة تحدیـــد األهـــداف الطویل

 :االندماج المصرفي وذات العالقة بتلك األهداف وهي

 .مدى تحسن اإلیرادات المستقبلیة من خالل االندماج المصرفي 1- 1

 .مدى التحسن في إدارة المخاطر المصرفیة ودرجة انخفاض تلك المخاطر 2- 1

 .وك المندمجةمدى تحقیق االستخدام األمثل لإلمكانیات والموارد المالیة المتاحة للبن 3- 1

 .عملیة االندماج المصرفيدرجة التكنولوجیا المصرفیة والمالیة التي یمكن الحصول علیها جراء  4- 1

 .مدى إمكانیة استیفاء شروط المالءة وكفایة رأس المال وفقا لقواعد بازل 5- 1

 .مدى تحقق انخفاض في  تكالیف التمویل وتكالیف الخدمات المصرفیة المقدمة للعمالء والمشروعات 6- 1

 .مدى إتاحة الفرصة إلنشاء أنشطة جدیدة تتوافق مع التحوالت االقتصادیة المحلیة والعالمیة 7- 1

 . مدى القدرة على تعظیم فرص االستثمار المربحة نتیجة لعملیة االندماج 8- 1

                                         
  .229 - 226: ص سابق، ص ، مرجع3اإلصالح المصرفي ومقررات لجنة بازل عبد المطلب عبد الحمید، ) 1(
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ــدد فقـــط األهـــداف طویلـــة األجـــل للكیـــان المصـــرفي الجدیـــد بـــل حتـــى نوعیـــة النمـــو        وهكـــذا ال تتحـ
  .نالمطلوب لهذا الكیا

ســالمة السیاســات المصــرفیة  للكیــان المصــرفي الجدیــد بعــد االنــدماج، وهــذا مــن منطلــق كثــرة بــاقي الوحــدات  .2
المصــرفیة األخــرى ودرجـــة ســالمتها العالیــة مهمـــا كــان حجمهــا، ناهیـــك عــن أن االنــدماج یتطلـــب فتــرة إبطـــاء 

دارة وسیاســات البنــوك  ئتمــان، الودائــع، االســتثمار، هیكــل سیاســیة اال(حیــث تــتم إعــادة تقیــیم األداء اإلجمــالي وإ
، وهـذا بغـرض االطمئنـان علـى )رأس المال، سیاسـات توزیـع األربـاح وهیكـل تكـالیف التسـعیر والتشـغیل وغیرهـا

 .توافقها وانسجامها مع أهداف وسمات الكیان المصرفي الجدید بعد االندماج

رضـــة مـــن اإلدارة وخاصـــة أن تحقیــــق موقـــف اإلدارة والعـــاملین فـــي البنـــوك محـــل االنــــدماج، حیـــث توجـــد معا .3
االنــدماج یحتــاج إلــى إعــادة هیكلــة إدارة البنكــین الــداخلین فــي االنــدماج والســبیل إلــى نجــاح ذلــك هــو ضــرورة 

ومــن ناحیــة أخــرى قــد . النظــر إلــى أدوار ومواقــع كــل إدارة فــي إطــار األهــداف الطویلــة األجــل المؤمــل تحقیقهــا
 .دعي حلها وتحقیق إعادة هیكلة العمالة تعظم العائد للبنك الجدیدیكون هناك مشكالت للعمالة والتي تست

فعالیـــة الرقابـــة المصـــرفیة علـــى عملیـــة االنـــدماج المصـــرفي ورفـــع كفـــاءة هـــذه الرقابـــة وتـــدعیم المـــالءة المالیـــة  .4
وتطــویر التشــریعات المصــرفیة و تحــدیث إدارة البنــوك، حیــث أن االنــدماج المصــرفي ال یغنــي عــن تــوافر نــوع 

لرقابـــة المصـــرفیة الفعالـــة فـــي البنـــوك المندمجـــة ذاتهـــا، بمـــا ال یتعـــارض مـــع طبیعـــة العملیـــات المصـــرفیة مـــن ا
 .والمالیة التي یجب أن تؤدى بالدقة الكافیة وبأسلوب یتسم بالسرعة وعدم التعقید

اســتمرار درجــة مــن المنافســة بعــد إجــراء عملیــات االنــدماج المصــرفي ومنــع حــدوث االحتكــار مــن خــالل ســن  .5
 .القوانین الالزمة

تكـــالیف الوكالـــة نتیجـــة لالنـــدماج : حجـــم تكـــالیف االنـــدماج المصـــرفي حیـــث هنـــاك نـــوعین مـــن التكـــالیف هـــي .6
 .وتكالیف إعادة الهیكلة التي تسبق عملیة االندماج

تمویـــل عملیـــة االنـــدماج المصـــرفي، وذلـــك مـــن خـــالل أســـلوبین، همـــا أســـلوب شـــراء األصـــول وأســـلوب شـــراء  .7
األحـــوال یتطلـــب االنـــدماج المصـــرفي تمـــویال طویـــل األجـــل ومـــن الطـــرق الشـــائعة لتمویـــل األســـهم، وفـــي كـــل 

االنـدماج إصــدار أسـهم إضــافیة للحصـول علــى ذلـك التمویــل وبیـع األســهم اإلضـافیة یمكــن اسـتخدام الحصــیلة 
ة، فــي شــراء أســهم البنــك المســتهدف، تمویــل االنــدماج المصــرفي أیضــا بــاإلقراض، وهــو مــا یزیــد مــن المدیونیــ

وفــي كـــل األحـــوال یــتم المفاضـــلة بـــین مصــادر تمویـــل االنـــدماج المصــرفي بحیـــث یـــتم اختیــار أفضـــل مصـــدر 
 .تمویلي مناسب لالندماج

التغیر المحتمل في ربحیـة السـهم للكیـان المصـرفي الجدیـد، ومـن الضـروري أن تجـري الدراسـات الالزمـة لهـذا   .8
 .تقبلیة للربحیة وأسعار األسهم الجدیدةالمحدد الرئیسي بدقة عالیة، وتصور المستویات المس

ضرورة وجود خطة حوافز محكمة للعاملین في الكیان المصرفي الجدید یساعد على عملیة االندماج، وفي  
نفس الوقت البد من توافر مجلس إدارة للكیان الجدید أكثر تناسبا مع األوضاع الجدیدة بعد االندماج المنشود 

درة على تسویق المنتجات المصرفیة والتعامل مع التكنولوجیات المصرفیة، ویزید من یتمیز بالكفاءة وتزاید الق
  .ربحیة الكیان الجدید ویستغل الفرص ویعظم العائد ویزید من القدرة التنافسیة
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  إطار عالقة محددات االندماج باألداء المصرفي): III-3(الشكل رقم 
  األداء المصرفي

  
  

  األداء المصرفي
دراسة تطبیقیة على قطاع البنوك التجاریة (أثر االندماج على األداء المصرفي  محمود رمضان محمد السید عمار،:  المصدر

دارة األعمال، قسم إدارة األعمال، جامعة )في مصر ودول مجلس التعاون الخلیجي ، رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة التجارة وإ
 .197: ، ص2011حلوان، مصر، 
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  خوصصة البنوك    نحو تبني إستراتجیةاالتجاه : ثانيالمطلب ال      

إن ما شهدته البیئة االقتصادیة المعاصرة من إصالحات اقتصادیة كبیرة خاصة بالنسبة لتلك الدول التي 
تسعى نحو التحول إلى اقتصاد السوق وذلك بتسریع معدالت النمو االقتصادي عن طریق إنشاء المشاریع 

قتصادیة العمالقة التي تحتاج إلى التمویل الكافي وخاصة من جانب البنوك، هذه األخیرة التي أصبح تحدیث اال
دارتها ورفع كفاءة إطاراتها البشریة ضرورة حتمیة یتم تحقیقها عن طریق إعادة هیكلة تلك البنوك عن  لها وإ أعما

  :المحاور التالیةوسنتطرق إلى أهم جوانب هذا الموضوع من خالل . طریق خصصتها

  خوصصة البنوك  ودوافع تعریف : الفرع األول      

    :فیما یلي خوصصة البنوكبادئ ذي بدء، یتم التطرق إلى مفهوم ودوافع 

  تعریف خوصصة البنوك -أوال

 توسیع قاعدة الملكیة من خالل طرح رأس مال البنك كله أو" تعرف خوصصة البنوك كذلك على أنها        
للبیع والتداول في بورصة األوراق المالیة بالتدرج بهدف خلق بیئة تنافسیة في السوق المصرفیة وتحقیق  جزء منه

كفاءة أكبر لتلك البنوك في ظل العولمة، بحیث یقوم صاحب القرار باختیار أحد البنوك المراد خوصصتها 
عادة هیكلته وتأهیله  لعملیة الخوصصة، على أن تحتفظ وطرحه لالكتتاب العام بعد تقییم أصوله وخصومه وإ

الحكومة بملكیة جزء كبیر من رأس مال البنك كمرحلة أولى ثم تزداد نسبة البیع إلى القطاع الخاص تدریجیا مع 
األخذ بعین االعتبار الطاقة االستیعابیة للبورصة، بمعنى أن خوصصة البنوك تتم على المدى الطویل أو 

  )1(".المتوسط 
صصة جزئیة وكلیة، فیقصد باألولى تخلي الدولة عن جزء من ملكیة البنوك بمعنى إدخال أي أن هناك خو      

عناصر من القطاع الخاص إلى البنوك العمومیة، وتهدف الدولة من وراء ذلك إلى سیطرتها على الرقابة الجزئیة 
  )2(.يوالكلیة لهذه البنوك، ویقصد بالثانیة تحویل البنوك كلیا إلى بنك خاص محلي أو أجنب

  :خوصصة البنوك دوافع -ثانیا 

  )3( :، وهيالدوافعإن االتجاه نحو خوصصة البنوك تحدده مجموعة واسعة من 
زوال دوافع الملكیة العامة للبنوك، فالتدخل الكبیر للدولة في النشاط االقتصادي أدى إلى كبح النشاط   .1

جیل آثار سلبیة ناتجة عن قصور في المالي بصفة عامة والجهاز المصرفي بصفة خاصة، مما أدى إلى تس
أداء البنوك ألدوارها والتداخل بین األهداف المالیة واالقتصادیة التي تسعى البنوك العامة باعتبارها 

 .مشروعات رأسمالیة لتحقیقها مع األهداف السیاسیة واالجتماعیة التي أوكلت لها
 :ظل العولمة مثل مواجهة التحدیات والمتغیرات التي تواجه العمل المصرفي في .2

                                         
  .              206 - 205: ص ص ،مرجع سابق ،العولمة واقتصادیات البنوك عبد المطلب عبد الحمید ) 1(
، مذكرة ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم - دراسة حالة القرض الشعبي الجزائري- آثار الخوصصة على الجهاز المصرفي الجزائريقرمیة دوفي،  )2(

     . 8: ، ص2008/ 2007نقود وتمویل، جامعة بسكرة، الجزائر، : یة والتجاریة وعلوم التسییر، قسم العلوم االقتصادیة، تخصصاالقتصاد

  .          219-212: ص ص ،مرجع سابق ،العولمة واقتصادیات البنوك ،عبد المطلب عبد الحمید ) 3(
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التغیر الذي عرفته طبیعة النشاط المصرفي من خالل ظهور األنشطة الجدیدة والمستحدثة في إطار ما   .أ 
 .یعرف بالبنوك الشاملة، وتراجع أهمیة الخدمات المصرفیة التقلیدیة

 .البنكیةمؤسسات غیر الو  غیرها من البنوكالمنافسة المتزایدة التي تعرفها البنوك من طرف   .ب 
جه األفراد المتزاید نحو تحویل مدخراتهم في البنوك إلى أدوات استثمار في أسواق المال، أو من خالل تو   .ج 

 .صنادیق االستثمار سواء التابعة للبنوك أو الشركات
التوسع في الخدمات اإللكترونیة المصرفیة مثل تنفیذ العملیات المصرفیة باستخدام الهاتف ببصمة   .د 

 .نتالصوت أو عبر شبكة اإلنتر 
 .التوجه المتزاید نحو التكتل واالندماج المصرفي لتكوین الكیانات المصرفیة العمالقة  .ه 

معاناة البنوك العامة من بعض المشاكل عن مثیالتها من البنوك الخاصة، كتراجع مؤشرات األداء   .3
 .ومعدالت العائد فضال عن مشاكل العمالة المرتفعة

ریر الخدمات المصرفیة في إطار منظمة التجارة العالمیة أحد أهم یمثل التكیف مع ما جاءت به اتفاقیة تح  .4
 .الدوافع الرئیسیة التي ساهمت في تزاید االتجاه نحو خوصصة البنوك العامة

تحقیق عدد من الجوانب اإلیجابیة، مثل الوصول إلى تطبیق البنوك الشاملة، وتطویر اإلدارة، وتحسین   .5
تمرة، باإلضافة إلى إیجاد فرص أفضل لالستثمار وتقلیل معدالت الخدمات المصرفیة وتحدیثها بصفة مس

 .المخاطرة وتنمیة سوق رأس المال
تعتبر خوصصة البنوك أحد المداخل الرئیسیة الضروریة للبدء في تطویر األجهزة والنظم المصرفیة وزیادة   .6

  .كفاءتها وقدرتها التنافسیة

  أبعاد خوصصة البنوك: الفرع الثاني

فإنه یتعین ، إطار الخصوصیة التي یتسم بها النشاط المصرفي واألهمیة الكبرى التي تمثلها البنوك في         
وتتمثل  ،مراعاة األبعاد المختلفة التي تحكم هذه العملیة لضمان تحقیق النجاح والوصول إلى األهداف المرسومة

  )1( :أهم هذه األبعاد فیما یلي
لبعد إمكانیة التخلص من النظم اإلداریة والتنظیمیة المطبقة في ظل یتیح هذا ا: للخوصصة البعد اإلداري )1

یجاد الحافز  ،فالخوصصة قد تكون الوسیلة المناسبة لتحقیق مزید من الحریة الشخصیة ،الملكیة العامة وإ
األمر  ،وتحقیق انضباط في السلوك داخل مجاالت العمل ،والقضاء على السلبیة ،الشخصي على اإلنتاج

ي إلى مرونة العمل اإلداري وتشبعه بعناصر االبتكار والمبادأة والتطویر والتي تحتاج إلى مناخ الذي یؤد
 .ةمن الحریة وهو ما یتوفر في ظل الخوصص

إن البنوك العامة ساهمت وتساهم بشكل كبیر في دعم  :البعد التنموي للبنوك العامة وضرورة مراعاته )2
تمویل المشاریع اإلنتاجیة،  ،جلب المدخرات المحلیةعملیات التنمیة من خالل دورها الهام في 

 .وغیرها من األدوار الهامة التي تعتبر هذه البنوك األقدر على القیام بها، المشروعات القومیة العمالقة

                                         
مذكرة ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم  ،-دراسة حالة الجزائر-لمصرفي وأثرها على أعمال البنوك قوى التغییر اإلستراتیجیة في المجال اطارق خاطر،  ) 1(

   .      57- 55: ، ص ص2006/ 2005،الجزائر جامعة بسكرة، االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، قسم العلوم االقتصادیة، تخصص نقود وتمویل،
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وعلیه فهذا البعد یشیر إلى أن خوصصة البنوك العامة یجب أن تتم بدون اإلخالل بالدور الذي تلعبه 
 .یة االقتصادیة واالجتماعیةهذه البنوك في التنم

تتحمل البنوك العامة ما یسمى بالمسؤولیة  :البعد االجتماعي للبنوك العامة وكیفیة التعامل معه )3
من حیث الحجم الكبیر للعمالة الموجودة في هذه البنوك، وكذا تقدیمها لخدمات مصرفیة ذات  االجتماعیة

یمكن أن تتركه الخوصصة من أثر في هذا  ، وهو ما یتطلب وضع حلول عالجیة لمااجتماعيطابع 
 .المجال، حیث یمكن اللجوء إلى إتباع طرق وكیفیات معروفة في مثل هذه الحاالت

تنفیذها إلى  عندخوصصة التخضع عملیة : البعد الخاص باختیار األسلوب المناسب لخوصصة البنوك )4
  :لمراد تحقیقها من وراء هذه العملیةأحد األسالیب التالیة وهذا بالنظر إلى صیغة الملكیة واألهداف ا

زیادة رأسمال البنك المختار للخوصصة من خالل االكتتاب العام لصالح القطاع : األسلوب األول  .أ 
، ویوفر هذا الخیار )حالة السوق(الخاص، وهذا عن طریق البورصة مع اختیار الوقت المناسب 

لیة تقییم أصول البنك وخصومه لتحدید مزایا تنشیط سوق رأس المال وعدم الحاجة للدخول في إشكا
 .قیمة السهم الواحد

طرح أسهم رأس المال الكلي لالكتتاب من خالل البورصة، وهو ما یتطلب تقییم : األسلوب الثاني  .ب 
أصول وخصوم البنك لتحدید قیمة السهم الواحد، ویكون هذا التقییم بمعرفة جهات متعددة وتحت 

 .إشراف البنك المركزي
یتضمن هذا األسلوب خوصصة اإلدارة مع االحتفاظ بالملكیة العامة لرأس المال : ثالثاألسلوب ال  .ج 

 .وهذا لالستفادة من الوفورات والمزایا اإلداریة التي یتیحها العمل وفق أسالیب اإلدارة الخاصة
البیع لمستثمر رئیسي مع وجود اختالف بشأن جنسیة هذا األخیر، فالبعض یرى  :األسلوب الرابع  .د 

كون غیر أجنبي العتبارات السیطرة األجنبیة على هذا القطاع الحساس، بینما یرى آخرون أن أن ی
 .یكون البیع لصالح مستثمر رئیسي أجنبي لالستفادة من إمكانیاته التكنولوجیة واإلداریة المتطورة

  :یشیر هذا البعد إلى اتجاهین رئیسیین هما :البعد الزمني لخوصصة البنوك )5
یفضل أصحاب هذا االتجاه أن تتم خوصصة البنوك بعد االنتهاء من خوصصة  :االتجاه األول  .أ 

المشروعات اإلنتاجیة وغیر اإلنتاجیة وهذا إلتاحة فك االشتباك المالي بین هذه المشروعات والبنوك 
وهو ما سیحسن من وضعیة البنوك، هذا من ناحیة ومن ناحیة أخرى ضرورة مراعاة الطاقة 

 .المال االستیعابیة لسوق رأس
یفضل البدء بخوصصة البنوك في مرحلة مبكرة ودون التأجیل، وهذا من خالل  :االتجاه الثاني    .ب 

خطة هادئة وتدریجیة تضمن رواج أسهم البنوك على حساب أسهم القطاعات األخرى مع إحداث 
 .توازن داخل سوق رأس المال

أنه قد ال توجد أساسا مفاضلة بین إال أن ما یمكن مالحظته بخصوص االتجاهین السابقین          
هذین الخیارین وخصوصا في حال إتباع أسلوب خوصصة تدریجي ومرحلي، یتضمن خوصصة جزئیة 

  .بأسلوب توسیع الملكیة
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یتحقق هذا البعد من خالل وضع التشریعات والقوانین المناسبة إلیجاد  :البعد القانوني لخوصصة البنوك )6
حول السلیم للبنوك العامة إلى الملكیة الخاصة وتوضح مختلف الجوانب قاعدة قانونیة متینة تضمن الت
  .النظامیة المتعلقة بهذه العملیة

بعد التطرق إلى مفهوم ودوافع وأبعاد خوصصة البنوك العامة، نتطرق إلى المراحل التي یمكن اقتراحها من       
  . أجل إتمام عملیة الخوصصة في الفرع الموالي

  العامة البنوكصصة و لمراحل المقترحة لعملیات خا :لثالفرع الثا

البد، في مرحلتین في نفس  یتمشرطا للتنفیذ إذ قد  سلی المرحلي التتابعبدایة یجب األخذ في االعتبار أن        
  )1( :وعموما تمر خوصصة البنوك بثالثة مراحل أساسیة، وهي ،الوقت

 : المرحلة المبدئیة )1
بحیث تصبح  ل الخصخصةمحادة هیكلة النظام اإلداري للوحدات المصرفیة في هذه المرحلة یتم إع      

أة عامة قد ال یصلح شألن الهیكل اإلداري الذي یصلح لمن، ذلك الحیات غیر وظیفیةصوال تالمسؤولیاخطوط 
 ،)یات السوقآل(ة شبه الكاملة ساق تسودها المنافو اقتصادیة بحتة في أس سأس لىتماما للمنشآت التي تدار ع

 واآلثار سریعالتكنولوجي الدم لالحتكار في هذه المرحلة تواجد، فضال عن األخذ في االعتبار متطلبات التق سولی
ن الوحدات المصرفیة التي تخضع للملكیة العامة في حاجة أكیدة إلي أن تتمتع بطاقة الحریات إ. ة عنهمالناج

تعمال في نظم سعة االئالشا )البیروقراطیة(المكتبیة ود التجاریة الخاصة، ولیس بالنظم والقی بالمنشآتلة صذات ال
تلك التغییرات اإلداریة في البنوك وهي ما تزال  إجراءویعتبر من المهم . )القطاع العام(اإلدارة شبه الحكومیة 

مكانیة تو  ؛یع هذه البنوكبإمكانیة : العام، وسوف یترتب على ذلك العدید من المزایا، منها علوكة للقطامم ویق سإ
نما ،م اإلداريایكلة النظهادة عرة فقط إكو ة المذئیلمبداییرات غالتعدیالت والت وال تتضمن .لهارأسما بعض  تشمل وإ

عادة هیكلة القوى العاملة؛ و صصةو لخا لموضوعة القانونیة الالزمة ئة البیئتهی: الجوانب األخرى مثل ؛ ناهیك إ
ة یل تنمیة القدرات الفنیة للعاملین أم استخدام األسالیب اإلدار ة المناخ الفني المطلوب سواء كان من خالئتهیعن 

شروط فیمن یتولى تتم اإلشارة إلى وجوب توفر و   .تهاخوصصالحدیثة في إدارة الوحدات المصرفیة المطلوب 
 سصصة شخص ذو إمكانیات خاصة، یتم تعیینه على رأو بعملیة التحول إلي الخ یقوم یةئتنفیذ المرحلة المبد

  :روط یتمثل فیما یليشن أهم هذه الإ لوحدة، و هذه ا
 ؛)الخوصصةیاسة سمبادئ التحول األساسیة ل(أن یكن مؤمنا بفلسفة التحول  -

التعدیالت والتي تشمل الحات صام اإلتماألمام نحو إ ىإل لدفعیه القدرة على الدیجب أن تكون  -
 ؛اإلداریة والقانونیة والتنمیة البشریة

ق العام عن أسالیب السو  للقطاعة المصرفیة المملوكة دعلى أن تتخلى الوحأن یعمل في الوقت نفسه،  -
تباعاالحتكاریة واالبتعاد عنها،   .یةسالتناف ألسواقل في اعمال بأسالی وإ

 

                                         
  .205 – 201 :ص، ص 2009اتحاد المصارف العربیة، لبنان ،، لمصرفیة في ظل العولمةالصناعة ا، مصطفى كمال السید طایل )1(
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 : البیع التدریجي )2

الوقت، أي یتم  نفسا في هیعمج لیسع العام وحدة وحدة، و لقطاا وحداتیع بأن یتم  :أواللك ویقصد بذ    
استخدام إحدى  :ثانیا. احل التالیة لهاالمر  مبدئیة ثمس موضوعیة، ویتم السأ ىأحد البنوك استنادا إلاختیار 

د یو عوبات أو قص رخاآل بالجان علىولكن هناك  .ى القطاع الخاصمة لنقل ملكیة البنوك العامة إلئالطرق المال
ى القطاع إلالملكیة العامة  تساعد ية التاألساسی طالقول أن أهم الشرو  تنفیذ هذه الطرق، إال أنه یمكن مأما

صة هذه الوحدات وصة من أسهم خضتیعاب الكمیات الكبیرة المعرو سادر على اق سوق رأس مال جودو : الخاص
تحقیقها في ظل غیاب  غوب فیه یصعبفة على النحو المر دصة المستهوصالخ إنویدعم ذلك القول  ؛المصرفیة

هلة التحقیق سصة عملیة وصتجعل من الخ بهذام سواق التي تتساأل ن هذهحیث إ ،فعالةو  نشطةوق رأس مالیة س
  . اریة والسیاسیةدالناحیة اإل نم

  :المخصوصةالخاصة بالوحدات سهم األلبیع  ویقسالت )3

ویق ستختص هذه المرحلة باختیار أسلوب تالذكر بعد أن یتم تحدید بیع األسهم على النحو السالف    
  : ریقتینوهناك ط ،األسهم العامة

سعر  على أعلى ةاعسهم المبألومن المعلوم أن الطریقة الطبیعیة لضمان حصول ا :طریقة البیع بالمزاد  .أ 
أنها  -خاصة  ى ملكیة حویل الملكیة العامة إلتعند  - نه یؤخذ على هذه الطریقة أإال  البیع بالمزاد،

. من المشاركة في الملكیة بنكفي التبعد بصورة تكاد تكون مؤكدة صغار المستثمرین، وكذلك العاملین ست
مؤسسات یتنافس  نعادة ما یكون المشترو ) بیع األسهم بالمزاد( المزادالبیع بومن المعروف أن طریقة 

 المناسبةبینهم لتحدید األسعار  فیمام من خبرة مصرفیة في هذا المجال همدیروها المالیون بما یتوافر لدی
صصة و تخدام الخسنب اآلخر رغبة من قبل السلطات العامة في اد، إال أن هناك في الجاالمزا لدخول

لتشجیع العاملین على  لكثمرین، وكذستغار المصصة ونمو الوعي االستثماري للخالنشر الملكیة ا
 .اأیض المشاركة في الملكیة

 ىإللطات العامة سعر، وربما تعمد الستحدید ال اوالتي یتم فیه :البیع بسعر محدد ألسهم الخوصصة  .ب 
غار المستثمرین صتخفیضه بهدف نجاح عملیة التسویق، وقد أثبتت التجارب في العدید من الدول أن 

  .، حصص من لقاء سعر محددراءاستعدادا لش أكثریكونون 

  : لى النحو التاليعویق تجمع بین الطریقتین السابقتین وذلك ست إنجلترا طریقة ثالثة للتبتكر وقد ا ،هذا    
عر سثمرین بستالعاملین وصغار المإلى في شكل حصص  بالخوصصة الخاصةهم سألیتم بیع جزء من ا  .أ 

  .منخفضایا أو مجز  یكونبحیث  لسعرمحدد، ویتم اختیار ا

، ودون فرض قیود على نالمستثمریصصة في المزاد أمام كبار و طرح الجزء المتبقي من أسهم الخ  .ب 
وقد أثبتت التجربة االنجلیزیة زیادة سعر المزاد  ، بعض القیود على الحیازات األجنبیة،ءناثالملكیة، باست

  . نالمساهمیعر المحدد الذي وضع لصغار سعلى ال
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ما هي الشروط والضوابط : وبعد معرفة المراحل المقترحة لخوصصة البنوك العامة، یطرح تساؤل هام هنا       
. ي رفع كفاءة أداء الجهاز المصرفيلكي تحقق الغرض منها والمتمثل ف .؟الكفیلة بإنجاح إستراتیجیة الخوصصة

  . وهذا ما سیتم التطرق إلیه في الفرع الموالي

  منافع وتكالیف إستراتیجیة خوصصة البنوك: الفرع الرابع

تعتبر خوصصة البنوك من أهم نواتج العولمة، كما تأثرت بإفرازاتها التي ولدت بیئة تنافسیة أصبح فیها        
كبیر في ضوء التحدیات الراهنة وأیضا قد أصبحت الخوصصة خیارا استراتیجیا  لكفاءة األداء المصرفي وزن

بالنسبة للدول التي بدأت مسیرة اإلصالح االقتصادي في  ظل االنتقال إلى اقتصادیات السوق  ذلك الخیار 
یر األمر ، غإستراتیجیة خوصصة البنوكالذي دعت إلیه عدة منافع متوقعة والتي یمكن أن یحققها التوجه تبني 

  :وهذا ما سیتم التطرق إلیه فیما یلي. ال یخلو من عدة تكالیف ومشاكل اقتصادیة تنجم عن هذا التوجه

  :منافع خوصصة البنوك -أوال

  )1( :التالیة جملة من المنافعیتوقع أن تحقق عملیة خوصصة البنوك العامة      

 : زیادة المنافسة وتحسین األداء والكفاءة المصرفیة .1
تؤدي الخوصصة إلى تطویر الجهاز المصرفي وزیادة كفاءته وقدرته التنافسیة، وتؤدي المنافسة        

المصرفیة الناتجة عن تحریر سعر الفائدة إلى خفض هامش الوساطة المالیة ألن تزاید التنافس بین البنوك 
إعادة تخصیص االئتمان سوف یجعلها توجه االئتمان المصرفي نحو المشروعات األكثر ربحیة مما یساهم في 

باالعتماد على المعاییر االقتصادیة السلیمة، باإلضافة إلى تحسین نوعیة وجودة الخدمات المقدمة عن طریق 
االبتكار واالستحداث وتقدیم الخدمات بأقل تكلفة وبأحسن جودة وبسعر تنافسي وفي أسرع وقت ممكن، مما 

افسة العالمیة في ظل العولمة، ألن القطاع الخاص له القدرة على یزید من القدرات التنافسیة للبنوك اتجاه المن
خلق بیئة محفزة للمنافسة مما یؤدي إلى رفع كفاءة السوق وترشید التكالیف فتتحسن بذلك الخدمات المصرفیة 

  .ویتحسن األداء المصرفي وجودة ونوعیة الخدمات المقدمة للعمالء
 : ة الملكیةتنشیط سوق األوراق المالیة وتوسیع قاعد .2

هناك ارتباط وثیق بین الخوصصة وتطویر األسواق المالیة، ألن وجود سوق مالي متطور یسهل تطبیق      
الخوصصة ألنه یعتبر إحدى متطلبات تنفیذها وفي نفس الوقت فإن عملیات الخوصصة تنشط عملیة تطویر 

طروحة في البورصة وفي جذب رؤوس األسواق المالیة، إذ تساهم الخوصصة في زیادة إصدارات األسهم الم
األموال الخارجیة إلى سوق األوراق المالیة، والتي تساهم في توفیر األموال الالزمة للبنوك المطروحة 

وتلقى . للخوصصة من جهة، وتقییم البنوك من خالل تحدید قیمة األسهم وفقا للعرض والطلب من جهة أخرى
ملین وزیادة طرح أسهمها في البورصة یؤدي إلى زیادة المعروض من أسهم البنوك العامة ثقة كبیرة من المتعا

األوراق المالیة وزیادة سعة السوق وتطویرها، باإلضافة إلى أن طرح األسهم لالكتتاب العام یوسع قاعدة 
الملكیة للجمهور وهذا ما یشجعهم على زیادة مدخراتهم من أجل شراء تلك األسهم ویجعل عملیة تحویل 

                                         
  .27- 25: ، صمرجع سابققرمیة دوفي،  ) 1(
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فإطار السوق الخاص یسمح للنظام المالي   .لعامة للبنوك بشكل جزئي إلى ملكیة خاصة أكثر سهولةالملكیة ا
  .بتكییف نفسه بصورة أفضل مع مرور الزمن بما یتوافق مع الرغبات المتطورة للمجتمع

 : تحدیث اإلدارة .3
ة التدخل السیاسي ینتج عن خوصصة البنوك تحسین نوعیة اتخاذ القرار اإلداري من خالل تخفیض درج    

من خالل نقل اإلدارة من موضع المسؤولیة أمام البیروقراطیة إلى موضع المسؤولیة المباشرة أمام حملة األسهم 
وهم فئة تسعى إلى تحقیق الربح، فهي تمنح اإلدارة الحریة في  اتخاذ القرارات سواء تعلق األمر بمجال 

همة في دعم أسواق المال والنقد، ألن البنوك تخضع لعوامل االستثمار أو أداء الخدمات المصرفیة أو المسا
المنافسة والتطویر المستمر في تكنولوجیا العمل المصرفي ویحتاج ذلك إلى تحریر اإلدارة وزیادة درجة 

 .استقاللیتها بعیدا عن التدخل الحكومي
دارة أفضل للسیاسة النقدیة .4  : ترشید اإلنفاق العام وإ

لدولة على البنوك یدفع بالحكومة إلى ترشید إنفاقها العام من جهة وتنمیة الموارد إن تخفیض سیطرة ا     
المالیة من جهة أخرى، ویقصد بترشید اإلنفاق العام التزام الفعالیة في تخصیص الموارد والكفاءة في 

وجیه الموارد استخدامها من خالل التخلص من صور الدعم التي یستفید منها القطاع العام، ویقصد بالفعالیة ت
العامة إلى االستخدامات لتحقیق أهداف الدولة، وتزید درجة الفعالیة في تخصیص الموارد كلما زادت درجة 

وتزداد اإلیرادات نتیجة زیادة حصیلة الدولة من الضرائب، كما أن . الدیمقراطیة في اتخاذ القرارات العامة
ك مما یؤدي إلى تحسین كفاءة العملیات المصرفیة وزیادة تحریر أسعار الفائدة إلى زیادة المنافسة بین البنو 

وتتیح خوصصة البنوك إدارة السیاسة النقدیة بطرق غیر مباشرة كاستخدام عملیات السوق  .استخدام القروض
المفتوحة من خالل بیع وشراء أوراق مالیة متطورة خاضعة آللیات السوق بدال من التدخل في تخصیص 

خلص من البنوك الخاسرة یؤدي إلى تجنب الخسائر التي تتحملها الدولة وبالتالي توفیر كما أن الت االئتمان،
       .عائد مالي من خالل البیع أو التنازل عن األسهم

ما هي الشروط : وبعد معرفة منافع وتكالیف تبني إستراتیجیة خوصصة البنوك، یطرح تساؤل هام هنا       
جیة الخوصصة، لكي تحقق الغرض منها والمتمثل في رفع كفاءة أداء الجهاز والضوابط الكفیلة بإنجاح إستراتی

  .وهذا ما سیتم التطرق إلیه في الفرع الموالي. المصرفي؟

  شروط وضوابط نجاح خوصصة البنوك :خامسالفرع ال

من إن تنفیذ عملیة الخوصصة بالشكل الذي یحقق األهداف المرجوة والمتوقعة، یتطلب توافر العدید       
الضوابط، والتي تستوجب بدورها التعامل الجدي معها بعنایة كبیرة ورؤیة واضحة، ویتمثل أهم ضوابط نجاح 

  :)1(عملیة خوصصة البنوك العامة فیما یلي
القیام بإعادة هیكلة شاملة للبنوك محل الخوصصة، وهذا للتعرف على المشاكل المالیة واإلداریة التي  .1

 .ا للخوصصةتواجهها والعمل على تهیئته
 .اختیار األسلوب األمثل لخوصصة البنوك وهذا بالنظر إلى مسائل نسب الملكیة وجنسیة المالك .2

                                         
  .224-223: ص ص، مرجع سابق، العولمة واقتصادیات البنوك، عبد المطلب عبد الحمید ) 1(
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تأكید استقاللیة البنك المركزي وفاعلیة دوره بما ال یخل بضروریات الرقابة على المؤسسات المصرفیة  .3
األجنبي، تسمح له بتلبیة احتیاجات والمالیة، كما یتعین احتفاظ البنك المركزي باحتیاطات مرتفعة من النقد 

 .البنوك منها ومواجهة أي صدمات أو أزمات في سعر الصرف
 .دعم عملیة الخوصصة بالقوانین الالزمة، خصوصا ما یتعلق بدعم المنافسة ومنع االحتكار .4
 تفعیل نظام التأمین على الودائع بما یزید من قدرة البنوك على المنافسة وتحقیق األرباح ومواجهة .5

 .المخاطر، وكذا زیادة ثقة المودعین في الجهاز المصرفي ككل
تطویر الجهاز المصرفي وجعله أكثر تكیفا مع متطلبات العولمة، وهذا بإدخال الطرق الحدیثة في أداء  .6

األعمال ودعم أنشطته بأحدث التقنیات التكنولوجیة، وبالتالي البد أن یسیر برنامج خوصصة البنوك 
رؤیة موحدة للجهاز المصرفي للتطور التكنولوجي، مع التأكید دائما على الدور الهام تدریجیا مع إعداد 

  .المتوقع للبنك المركزي في وضع هذه الرؤیة محل التنفیذ

  االنعكاسات المحتملة لتبني إستراتیجیتي اندماج وخوصصة البنوك على النمو االقتصادي: المطلب الثالث  

 تكاز علیه في المقاربة النظریة التي تتعلق باالنعكاسات المحتملة لتبني إستراتیجیة إلى تم االر  باالستناد        
وما ما تقدم في هذا المبحث من عرض . العمل المصرفي الشامل على النمو االقتصادي، وهذا في المقام األول

تجیتین، وهذا في ألهم مالمح إستراتیجیتي اندماج وخوصصة البنوك خاصة فیما تعلق بمنافع هاتین اإلسترا
یستطیع الباحث، أن یكون مقاربة نظریة لألثر الذي یتركه تبني إستراتیجیتي اندماج وخوصصة . المقام الثاني

  :وذلك على النحو التالي. البنوك على النمو االقتصادي

  مالیةال المدخرات وتخصیص أفضل للمواردمبادالت وزیادة تخفیض تكلفة المعامالت وتكلفة ال: الفرع األول

  :بالنسبة إلستراتیجیة االندماج المصرفي -أوال 

 المیكنة على االعتماد في التوسع إمكانیة عن الناتجة الداخلیة الوفوراتیسمح االندماج المصرفي بتحقیق         

 نفیذت یسرع مما تكالیفها الكبیر یتحملها البنك أن یستطیع البنك، والتي نشاط في والبرامج األجهزةو  والكمبیوتر

ومن خالل ذلك تزداد قدرة البنك الناتج عن عملیة االندماج على الحصول على المعلومات المصرفیة،  العملیات
. شبكة عالقاته المصرفیة المنتشرة محلیا ودولیاعن العمالء والشركات واألسواق بأقل تكلفة، مستغال في ذلك 

ناتجة عن الحصول على شروط أفضل في مقابلة البنك الوفورات المالیة البتحقیق االندماج المصرفي كما یسمح 
مكانیة االستفادة من السیولة التي تتوفر لدى أحد البنوك المندمجة في الكیان المصرفي  مع الجهات الحكومیة وإ

وهذا ما یساهم في زیادة قدرة الكیان المصرفي الجدید على تقدیم القروض بأقل تكلفة للعمالء والشركات . یدالجد
كما یؤدي تبني إستراتیجیة االندماج  .خفض من تكلفة المبادالت ویسهل عملیة تبادل السلع والخدماتمما ی

مركزها ة انإلى تدعیم كفایة ومتبدوره یؤدي  وهذا ما، للبنوك المندمجةزیادة القاعدة الرأسمالیة المصرفي إلى 
على مواجهة المخاطر بنحو أكبر  القدرة ل یولدمویر للتدكمص اواالعتماد علیه القاعدة الرأسمالیة، فزیادة المالي

رواج والكساد وتحمل المخاطر المحسوبة بصورة أكبر، عن طریق زیادة الحاالت  فيواالرتباط بظروف العمیل 
حیث ینجم هذا عن الثقة التي سیحظى  ،أقل واالحتفاظ بها بتكلفة المدخرات على شكل ودائعب ذرتها على جدق
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عملیة االندماج من طرف العمالء والتي یعود سببها الرئیسي قوة ومتانة وكفایة رأس المال بها البنك الناتج عن 
ارتفاع تصنیف البنوك المندمجة ووضعها في وما یدعم ذلك . هذا البنك وقدرته على مواجهة أیة هزات محتملة

زیادة توافقها مع المعاییر وكذلك  ولیةدمن قبل المراسلین ومؤسسات التصنیف االئتماني ال ني أفضلئتماترتیب ا
   .، مما یعزز شبكة عالقاته المصرفیة محلیا ودولیااج مالءة أفضلندم، حیث ینتج عن هذا االالدولیة

ل المالیة و الموارد واألص یعتجم إستراتیجیة االندماج المصرفي والمتمثلة في أنونتیجة ألحد منافع         
خفض تكلفة األموال، تنالجدارة االئتمانیة و  سترتفع ،كل منها على حدةأكبر من المتاح لیكون للوحدات المندمجة 

 األنشطةكبیر تمویل أنشطة اقتصادیة ذات آجال طویلة نسبیا، مما یتالءم مع طبیعة هذه لكما یستطیع الكیان ا
و نح هالمندمجة تخصیص مخصصات مالیة توج المصرفیةسسات ؤ االندماج المصرفي للم حیتی كما .االقتصادیة

یؤدي إلى تعزیز الطلب على أدوات التوفیر طویلة األجل  وهو األمر الذيتطورا للعمالء،  أكثرخدمة مصرفیة 
وهذا ما یسمح في  .كیة وقروض الشركاتستهالها البنوك وعلى بطاقات االئتمان والقروض االمقدتالتي 

  .المحصلة بتخصیص أفضل للموارد المالیة

  :وصصة البنوك العامةبالنسبة إلستراتیجیة خ -ثانیا

یؤدي تبني إستراتیجیة خوصصة البنوك العامة إلى رفع الكفاءة اإلنتاجیة وتحسین األداء خاصة فیما        
تعلق بجمع المعلومات الموثوقة عن االستثمارات المحتملة واألكثر ربحیة، وتقییم الشركات والمدیرین، وظروف 

وهنا، تسعى إدارة البنك الذي تم خوصصته إلى بیع . قرار استثماري السوق، وكلها متطلبات تأتي قبل اتخاذ أي
المعلومات التي تم إنتاجها إلى كل من المدخرین والمستثمرین الذین ال یستطیعون تحمل  التكلفة المرتفعة 

وتتم هذه . للمعلومات بأقل سعر ممكن مما یساهم في تخفیض تكلفة المعامالت وتخفیض تكلفة المبادالت
لیة دون إقصاء للقطاع الخاص ألن أبجدیات عملیة خوصصة البنوك العامة تقتضي العمل وفق آلیات العم

المعرقلة لكفاءة البنك، والتي تفرض إعطاء ) التسییر اإلداري(السوق والتخلص من القرارات التحكمیة للدولة 
  .األولویة للتعامل مع شركات القطاع العام

یة خوصصة البنوك العامة المشار إلیها في الفقرة السابقة، ستسعى وفي ضوء ما تقتضیه أبجدیات عمل
إدارة البنك الذي تم خوصصته إلى زیادة حجم ودائعها وذلك من خالل ابتكار أوعیة ادخاریة جدیدة تستطیع من 

 ناهیك عن العمل استغالل. خاللها مواكبة المنافسة التي یفرضها علیها اقتصاد السوق من طرف باقي البنوك
موارد البنك الذي تم خوصصته بالشكل األمثل، وذلك من خالل تعزیز استخدام التكنولوجیا لتقدیم خدمات 

ألن . مصرفیة ذات جودة، وتوجیه االئتمان إلى شركات القطاع الخاص دون إقصاء لشركات القطاع العام
وعدم احترام . ارات الربحیة المصرفیةالمتحكم في عملیة توجیه االئتمان هنا هو الجدارة االئتمانیة للشركة واعتب

وهذه األمور ستساهم في عملیة . هذه االعتبارات سیولد مشكلة القروض المتعثرة والتي تعني هدر للموارد المالیة
  .التخصیص األمثل للموارد المالیة المتاحة
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  ممارسة مراقبة المنشآت وحوكمة الشركات وتسهیل إدارة المخاطر :يثانالفرع ال

  :بالنسبة إلستراتیجیة االندماج المصرفي -أوال           
یسمح االندماج المصرفي بزیادة قدرة البنك الناتج عن عملیة االندماج على الحصول على الموارد المالیة        

. اتالكبیرة، مما یؤدي إلى زیادة في القدرة االئتمانیة لهذا البنك الجدید، فیزید حجم القروض الموجهة إلى الشرك
وبوصف الكیان المصرفي الجدید مموال لهذه الشركات ومصدرا لتغطیة احتیاجاتها التمویلیة، یستطیع ممارسة 
مراقبة الشركات والتأثیر على كیفیات استغالل هذه الموارد المالیة وتخصیصها إلى نحو المجاالت األكثر ربحیة، 

  .  كة، وهذا من جهةكما یستطیع حث مجلس إدارة الشركات على تعظیم قیمة الشر 
بیق مبدأ تط من خاللوذلك  ،تحملها علىتخفیض المخاطر وزیادة القدرة كما یساهم االندماج المصرفي في 

رات نتیجة زیادة موارد الوحدات المصرفیة المندمجة مع الدخول في مجاالت ستثماتوزیع المخاطر وتنویع اال
فعا، طالما أن لدیها الخبرات التي تضمن الحد األدنى من فیها مرت استثمارات یكون هامش المخاطرة المحسوبة

  .، هذا من جهة أخرىراالستثمااآلثار السلبیة لهذه المخاطر والحد األعلى من كفاءة 

  :بالنسبة إلستراتیجیة خوصصة البنوك العامة -ثانیا

ه حق مراقبة المنشآت إستراتیجیة خوصصة البنوك العامة، أن یكون إلدارة البنك الذي تم خوصصت تقتضي     
من خالل مراقبة كیفیة استخدام األموال الموجهة لتلك المنشآت على شكل ائتمان والتأثیر علیها، وذلك عكس ما 
یسري علیه األمر عادة في البنوك العامة التي تمنح االئتمان لمنشآت القطاع العام بموجب أوامر تقتضیها 

كیفیة استخدام األموال من طرف تلك المنشآت مما ولد مشكلة القروض السیاسة العامة للدولة من دون أن تراقب 
هذا، عالوة على حث مجلس إدارة الشركات التي طلبت القروض والتمویل من قبل إدارة البنك الذي تم . المتعثرة

خوصصته على تعظیم قیمة الشركة وتوجیه تدفقات رأس المال إلى االستثمارات المربحة وتعزیز االبتكار 
كما ستسعى إدارة البنك الذي تم خوصصته إلى تسهیل وتنویع إدارة المخاطر من خالل تقدیم  .لتكنولوجيا

  .أشكال التأمین المناسبة ضد مخاطر السیولة ومخاطر االئتمانیة
: اندماج وخوصصة البنوك  على النمو االقتصادي من خالل يوهكذا، یمكن أن یؤثر تبني إستراتیجیت         
ویعزز من وظائف القطاع المصرفي التي تسهم في زیادة معدالت . كلفة المعامالت وتكلفة المبادالتتخفیض ت

ممارسة مراقبة الشركات تجمیع المدخرات والتخصیص األفضل للموارد؛  :النمو االقتصادي، والتي تتمثل في
، وذلك من خالل قدرة أس المالزیادة تراكم ر ) أ: (وذلك اإلسهام یمر عبر قناتین هما. وتسهیل إدارة المخاطر

على زیادة حجم الودائع المصرفیة، والتي هي عبارة ) البنك الناتج عن عملیة االندماج(الكیان المصرفي الجدید 
، من خالل مساعدة الشركات على اكتشاف أسالیب إنتاجیة تشجیع االبتكار التكنولوجي) ب(عن المدخرات؛ 

وجي من خالل تزویدها باألموال الالزمة والمعلومات الضروریة والخدمات جدیدة معتمدة على االبتكار التكنول
  .-الذي یوجز ما سبق ذكره  )III-4(الشكل رقم أنظر  - االستشاریة الكفیلة بتحقیق هذا الغرض
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  النمو االقتصاديعلى  اندماج وخوصصة البنوك تبني إستراتیجیتيل المقاربة النظریة لألثر المحتمل): III-4(شكل رقم ال      

  

من إعداد الباحث: المصدر
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وانعكاساتها  التوجه نحو تبني مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية: المبحث الثالث
  المحتملة على النمو االقتصادي

أصبحت البنوك في طریق سعیها إلى تحقیق المكاسب وتعظیم العوائد عرضة للعدید من المخاطر، وهذا       
والتحوط لها  ألجهزة المصرفیة في العالم إلى التفكیر في إیجاد اآللیات الضروریة لمواجهة تلك المخاطرما دفع ا

" بازل"بعدة أسالیب من أهمها  تدعیم رأس المال واالحتیاطات وهو التفكیر الذي تمخض عنه تشكیل لجنة 
ومن خالل العناصر التالیة سیتم  ).مقررات لجنة بازل(المصرفیة، والتي توصلت إلى عدة توصیات عرفت باسم 

  .التعرض ألهم جوانب هذا الموضوع

 )الجوانب األساسیة لالتفاقیة األولى –النشأة واألهداف (لجنة بازل للرقابة المصرفیة : األول مطلبال      

لجوانب ، باإلضافة إلى عرض الجنة بازل للرقابة المصرفیةهذا الصدد، یتم التطرق إلى نشأة وأهداف  في      
  :وذلك على النحو التالي. األساسیة لالتفاقیة األولى

  لجنة بازل للرقابة المصرفیةنشأة وأهداف : الفرع األول      

حیث تكونت من مجموعة الدول الصناعیة  1974تأسست لجنة بازل للرقابة المصرفیة في نهایة عام         
ل السویسریة، وذلك بعد أن تفاقمت أزمة الدیون الخارجیة العشر تحت إشراف بنك التسویات الدولیة بمدینة باز 

ویضاف . للدول النامیة وتزاید نسبة الدیون المشكوك في تحصیلها، والتي منحتها البنوك العالمیة وتعثر بعضها
 إلى ذلك المنافسة القویة من جانب البنوك الیابانیة للبنوك األمریكیة واألوروبیة بسبب نقص رؤوس أموالها، مع

األخذ في عین االعتبار أنه في ظل العولمة فإن فروع البنوك األمریكیة واألوروبیة یزداد انتشارها في أنحاء 
وقد أطلق على هذه اللجنة تسمیة لجنة التنظیمات واإلشراف والرقابة المصرفیة على . العالم خارج الدول األم

  :أما عن أهداف لجنة بازل فتتجسد في. )1(" أو لجنة األنظمة والرقابة المصرفیة"الممارسات العملیة 
 .تشجیع البنوك المركزیة على التعاون في حل مشاكل القطاع المصرفي .1
التنسیق بین السلطات النقدیة والرقابیة المختلفة ومشاركة تلك السلطات مسؤولیة ومراقبة وتنظیم التعامل مع  .2

 )2( .بة المصرفیةالمؤسسات المالیة األجنبیة مما یحقق كفاءة وفعالیة الرقا
 .دعم وسالمة الموقف المالي للبنوك العالمیة .3
إنشاء أساس سلیم وعادل للتنافس العالمي بین البنوك الدولیة والنظام المصرفي إزالة مصدر مهم للمنافسة  .4

 غیر العادلة، والتي تنشأ غالبا من االختالفات في القوانین المصرفیة المتعلقة  بانتقال رأس المال من دولة
من دولة ألخرى لبعض البنوك واالستفادة من  واختالفهاألخرى ألن تعدد المعاییر الخاصة برأس المال 

 .متطلبات األمان األقل تشددا أدى إلى إضعاف استقرار وكفاءة الجهاز المصرفي
 :بنیة أساسیة متطورة وتشمل  .5
    ؛طنيتحسین الشفافیة والرقابة وتطویر النظم المحاسبیة على المستوى الو 

                                         
  .80:، ص، مرجع سابقالعولمة واقتصادیات البنوكعبد المطلب عبد الحمید، ) 1(
مجلة الغري للعلوم االقتصادیة، كلیة  ،2القطاع المصرفي في العراق ومعوقات التكیف مع معیار لجنة بازل منذر جبار داغر،  –حسین جواد كاظم ) 2(

  .175: ، ص2008العراق، ،  09: ، العدد02: اإلدارة واالقتصاد ، جامعة الكوفة، المجلد
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   وجود  تقریب وتوحید التشریعات والقواعد التنظیمیة والمصرفیة مع المعاییر الدولیة، ربما قد یستدعي هذا
 ؛معاییر محاسبیة موحدة

   ؛آلیات تسمح بالتدخل الحكومي لحمایة الجهاز المصرفي عندما یتعرض للعقبات بأشكالها 
   یر من المستحدثات المالیة والتطورات في أسواق تطویر األدوات الرقابیة وخاصة في ظل استخدام الكث

  )1( .المال وحدوث تغیرات في الوظائف التقلیدیة في البنوك وخاصة بعد منافسة المؤسسات غیر المصرفیة

  الجوانب األساسیة التفاقیة بازل األولى: الفرع الثاني       

المال ثم من خالله وضع حد أدنى للعالقة بوضع معدل موحد لكفایة رأس  1988قامت لجنة بازل عام         
على األقل على أن تقوم  %8بین رأس المال وبین األصول وااللتزامات العرضیة الخطرة مرجحة بأوزان تبلغ 

   :وترتكز هذه االتفاقیة على الجوانب األساسیة التالیة. 1992البنوك بالوصول إلى هذا الحد عام 
حیث تهدف االتفاقیة إلى حساب الحدود الدنیا لرأس المال أخذا في عین  :التركیز على المخاطر االئتمانیة  .1

االعتبار المخاطر االئتمانیة أساسا باإلضافة إلى مخاطر الدول، في حین لم تشمل هذه االتفاقیة المخاطر 
 .في األوراق المالیة االستثمارالسوقیة كمخاطر الفائدة ومخاطر سعر الصرف ومخاطر 

حیث تم تركیز االهتمام على نوعیة  :بنوعیة األصول وكفایة المخصصات الواجب تكوینهاتعمیق االهتمام   .2
األصول ومستوى المخصصات التي یجب تكوینها لألصول أو الدیون المشكوك في تحصیلها وغیرها من 

 .ومن ثم یأتي تطبیق معیار كفایة رأس المال المخصصات، والتي البد من توفر القدر الكافي منها،
حیث تشمل األولى دول منظمة : سیم دول العالم إلى مجموعتین من حیث أوزان المخاطرة االئتمانیةتق  .3

التعاون االقتصادي والتنمیة والدول التي یربطها بصندوق النقد الدولي ترتیبات إقراضیة خاصة، وتعتبر هذه 
 .طر عالیةباقي الدول األخرى ذات مخاالثانیة المجموعة متدنیة المخاطر، بینما تشمل 

یختلف الوزن الترجیحي باختالف األصل من جهة، : وضع أوزان ترجیحیة مختلفة لدرجة مخاطر األصول .4
وكذلك باختالف الملتزم باألصل أي المدین من جهة أخرى، ومن هنا نجد أن األصول تندرج عن حساب 

، فعلى سبیل %100 ،%50 ،%20 ،%10 صفر، :معیار كفایة رأس المال من خالل أوزان خمسة وهي
 .%100النقدیة وزنها المرجح صفر والقروض الممنوحة للقطاع العام أو الخاص وزنها المرجح 

بعد تحویل األصول التي تمثل ائتمان مباشر ممنوح أساسا ف: وضع معامالت تحویل االلتزامات العرضیة .5
ورة أن ینظر إلى االلتزامات للغیر إلى أصول خطرة مرجحة باستخدام أوزان المخاطر، فإن االتفاقیة ترى ضر 

على أنها ائتمان غیر مباشر ال یترتب علیه انتقال أموال من البنك إلى الغیر أي أنها اقل مخاطر من 
  ) 2( .االئتمان المباشر، وقد یتم تسویة هذه االلتزامات أو تتحول إلى ائتمان مباشر مستقبال

عن أنشطة البنك بغض النظر عن إذا كانت تلك  ةرأس المال لدى البنك بالمخاطرة الناتج طاتربط احتیا .6
  :كما تم تقسیم رأس المال إلى جانبین هما. األنشطة متضمنة في المیزانیة أو خارج المیزانیة

                                         
كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم ، طروحة دكتوراه غیر منشورةمنظومة المصرفیة الجزائریة في ظل اقتصاد السوق، أإستراتیجیة تكییف الرشید دریس، ) 1(

  .102: ، ص2006/2007 فرع التخطیط، جامعة الجزائر، الجزائر،، قسم العلوم االقتصادیة، التسییر
    86-83:ص ص، مرجع سابق، العولمة واقتصادیات البنوكعبد الحمید عبد المطلب،  ) 2(
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حقوق المساهمین، واالحتیاطات المعلنة الناتجة من العوائد یشمل و  :رأس المال األساسي  .أ 
  .، واالحتیاطات العامة والقانونیةوالفوائض كعالوات إصدار األسهم واألرباح المحتجزة

 والتي ال تظهر ضمن الحسابات الختامیة المعلنة یشمل االحتیاطات غیرو  :رأس المال المساند  .ب 
وأدوات الدین، وكذلك الدین  رأسمالیةالدوات العامة، واألوالمخصصات  تقییمالواحتیاطات إعادة 

 .ي تزید آجالها عن خمس سنواتلتالمساند، ویضم الدیون ا
استثناء بعض مكونات رأس المال عند احتساب مجموع رأس المال إلى إجمالي األصول الخطرة، وذلك منعا   .7

الشهرة واالستثمارات في المؤسسات التابعة غیر المندمجة التي : لتضخیم رأس المال، وتشمل هذه المكونات
 ) 1(.أموال البنوك األخرى ال تظهر حساباتها ضمن المركز الرئیسي واالستثمارات المتداولة في رؤوس

معدل موحد لكفایة رأس المال كحد أدنى للعالقة : "والذي یعرف على أنهكفایة رأس المال  معیاروهكذا یحدد   
  :بالمعادلة التالیة .)2( "بین رأس المال واألصول وااللتزامات العرضیة الخطرة مرجحة بأوان من ناحیة أخرى

	شريحة	ퟐ	∶رأس	المال	المساند	)= )I بازل(معدل كفاية رأس المال      (شريحة	ퟏ	∶رأس	المال	األساسي
عناصر	األصول		وااللتزامات	العرضية	مرجحة	بأوزان	مخاطرها

	 ≤	 8 %  

    جوانب القصور في اتفاقیة بازل األولى: الفرع الثالث 

به، قد ساهمت في االستقرار المصرفي رغم أن اتفاقیة بازل األولى ومعیار كفایة رأس المال الذي جاءت      
المنافسة بین البنوك الناشطة دولیا، إال أن تطور األنظمة المصرفیة جعل معیار  تعلى المستوى العالمي وعزز 

   )3( :مؤشرا غیر كافیا لقیاس الصحة المالیة المصرفیة، ویعزى ذلك لألسباب التالیة 1بازل 
یتطلب نسبة كفایة رأس المال تماما مثل AAA التصنیف  عدم التفرقة بین المقترضین فالمقترض ذو )1

بغض النظر عن الفرق في احتمالیة عدم الدفع بین هذین المقترضین،  ،BBBالمقترض ذو التصنیف 
وبالتالي من زاویة العائد على حقوق الملكیة فإنه من غیر المفضل إقراض العمالء الممتازین أو الذین 

كذلك فإن هذا الوضع قد یدفع البنوك . النخفاض العائد على قروضهم یتصفون بانخفاض المخاطر وذلك
إلى المراجحة بین الدیون بحیث یتم توریق الدیون الممتازة واالحتفاظ بالدیون ذات المخاطر العالیة في 

تسهم بطریقة غیر ) Iنسبة رأس المال وفقا لمعیار بازل(محفظة البنك، بمعنى أن نسبة رأس المال القدیمة 
اشرة في التوجه نحو إقراض العمالء غیر الجدیرین أو ذوي المخاطر العالیة من أجل تحقیق عائد أكبر مب

 .على أساس أنه كلما زادت المخاطرة زاد العائد
لقروض بنوك  OECD(، 20%(لدیون حكومات دول  %صفر :یعد اعتماد أوزان الترجیح األربعة التالیة  )2

أمرا غیر موضوعي، وهذا التصنیف  ،لاللتزامات األخرى %100و ،ةللروهونات العقاری %50 ،تلك الدول
فالمبلغ المترتب على حكومة دولة تنتمي إلى دول . یمكن أن یطبق على المدین مهما كانت وضع الدین

)OECD(  هو مبلغ ذو تصنیف ائتماني منخفض، وهو أقل تكلفة)من مبلغ مترتب على ) من ناحیة التمویل
 .AAA مقترض ذو التصنیف 

                                         
  17 – 16: ، ص صمرجع سابقعادل محمد رزق،  ) 1(
  15: نفس المرجع السابق، ص ) 2(
  .181-180: منذر جبار داغر، مرجع سابق، ص –حسین جواد كاظم ) 3(
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قدرة البنوك على التالعب بمتطلبات رأس المال من خالل المستجدات الحدیثة من أدوات مصرفیة ومالیة  )3
وترتب على هذا النوع من األدوات المالیة مشكلة التطبیق الفعلي، فیمكن تجنب متطلبات . المشتقات: مثل

 .وریق الدیون والمشتقاتمن خالل مراجحة رأس المال باستخدام ت Iرأس المال وفقا لمعیار بازل 
یساهم في أفضل األحوال بتوفیر مؤشر للمخاطر االقتصادیة  Iإن تحدید أوزان المخاطرة وفقا لمعیار بازل  )4

 .وذلك بسبب أن مخاطر االئتمان ال تعد كافیة للتمییز بین مخاطر عدم سداد المقترضین
 .حفظة االستثماریةعلى إدارة المخاطر وعلى التنویع في الم Iال یشجع معیار بازل  )5
: ركزت اتفاقیة بازل األولى على مخاطر االئتمان ومن ثم مخاطر السوق وأهملت أنواعا من المخاطر مثل )6

 .المخاطر التشغیلیة
اتفاقیة بازل األولى، تعد دوافع أساسیة لعقد وهكذا فإن جمیع أوجه القصور سالفة الذكر والتي شابت         

  .تي تعتبر محور الحدیث في المطلب الموالياتفاقیة بازل الثانیة، وال

  للرقابة المصرفیة  اتفاقیة بازل الثانیة: نيالثا مطلبال       

  :اتفاقیة بازل الثانیةوفیما یلي سیتم التطرق إلى أهم جوانب       

  للرقابة المصرفیة IIاتفاقیة بازل  الدعائم األساسیة :الفرع األول      

لكفایة رأس المال، " IIبازل "مقترح اتفاقیة  2001جانفي  16للرقابة المصرفیة یوم أصدرت لجنة بازل       
ونظر لتكرار بعض االنتقادات فقد صدر عن  1988لكي یحل بعد إقراره محل االتفاق المعمول به منذ عام 

لتصدرها  2003 جویلیة 31اللجنة ورقة شبه نهائیة بشأن هذا المعیار حیث تلقت التعقیبات النهائیة علیها في 
. 2007مع بدایة " IIبازل " لوكان من المنتظر أن یتم تنفیذ المعاییر الجدیدة  2004بشكل نهائي في جوان 

طار كفایة رأس المال بما یضمن تحقیق األهداف التالیة قوتتمثل معاییر االتفا   )1( :الجدید في توسیع قاعدة وإ
في المنافسة بین  تحقیق العدالةو  .م المالي العالميالمزید من معدالت األمان وسالمة ومتانة النظا .1

 .البنوك دولیة النشاط وضمان تكافؤ األنظمة والتشریعات وعدم التعارض بین األهداف
لم تكن متضمنة  –إدخال منهج أكثر شمولیة لمعالجة المخاطر من خالل إدراج العدید من المخاطر  .2

یجاد نماذج اختبار جدیدة أكثر مال –من قبل   .ءمة للتطبیق في البنوك على كافة مستویاتهاوإ
  .إیجاد طریقة جدیدة قابلة للتطبیق على البنوك بكافة مستویاتها .3
وضمانا لتحقیق تلك األهداف، نصت لجنة بازل على عدة قواعد لتطویر الدعائم الرئیسیة الثالث       

  :ق إلى محتوى الدعائم الثالثوفیما یلي سیتم التطر الحتساب رأس المال طبقا للمعاییر المقترحة، 
   الحد األدنى لمتطلبات رأس المال: األولى الدعامة )1
مقاربة أكثر مرونة في قیاس المخاطر وصوال إلى تقریر حجم االتفاقیة الثانیة اعتمدت لجنة بازل في       

لى هي رأس المال من ثالث شرائح األو ) 2(حیث یتكون رأس المال  البنك وفق لمقررات بازل األموال الخاصة، 
ذ تبقي االتفاقیة الجدیدة  األساسي أما الشریحة الثانیة والثالثة فإنهما یصنفهما على أنهما رأس المال المكمل، وإ

                                         
مصر، جامعة عین شمس،  ،جارةمنشورات كلیة الت ،- الصناعة المصرفیة والمالیة الحدیثة  –الكتاب األول : اقتصادیات البنوك ،فرج عبد العزیز عزت )1(

  .     321 -319: ، ص ص2000
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عدلت جذریا نظام ، فقد %)8(على نفس مفهوم األموال الخاصة األساسیة والمساندة وعلى ذات معدل المالءة 
بل باتت مرتبطة ) الدولة، المؤسسات أو البنوك األخرى(ة المقترض ى حسب هویتعط ناألوزا، فلم تعد األوزان

بدرجة التصنیف الممنوحة للدیون من قبل مؤسسات التصنیف العالمیة وحسب معاییر محددة فصلتها لجنة بازل، 
ویترتب على هذا التعدیل لنظام األوزان أن مخاطر المؤسسات لم تعد حكما تحت سقف المخاطر السیادیة، 

أعطت من جهة أولى حریة أكبر للبنوك في قیاس مخاطرها ذاتیا : ت االتفاقیة الجدیدة جدیدا، من ناحیتینوأدخل
بدل نظام المخاطر الوحید المعمول به حالیا من قبل كل البنوك، وفرضت من جهة ثانیة رسملة خاصة بمخاطر 

  .)1(السوق الئتمان ولمخاطر التشغیل إضافة إلى الرسملة التي كانت مطلوبة لمخاطر
  عملیة المراجعة الرقابیة :الدعامة الثانیة )2

. هارأسمال كفایة المطاف، نهایة وفي ،في المؤسسة المصرفیة المخاطر إدارة إطار الثانیة الدعامة تحدد
غیرها من و  الداخلیة الرقابة مبادئ یعزز مما العلیا، واإلدارة اإلدارة لمجلس عینةم رقابیة مسؤولیات حددكما تو 

 وفقاو . العالم أنحاء جمیع في دولال مختلف في التنظیمیة الهیئات وضعتها التي الشركات حوكمة ساتممار 
 ووضع المال رأسداخلیة ل تقییم عملیةفي ل البنك إدارةتطویر  أهمیة على شدداالتفاقیة الجدیدة ت إن" بازل، للجنة

 نو المشرف كونیسو  ."المحیطة بیئة الرقابیةالو  لدى البنك مخاطرمحفظة ال مع تتناسب التي المال لرأس أهداف
 ومن. نسبة إلى مخاطرها المال رأس كفایةالحتیاجاتها من البنوك  وتقییم كیفیةدقة  دیر مدىتقمسؤولون عن 

 تطلبی قد لذلك، ونتیجة". عند الضرورة اإلشرافیة للمراجعة تخضع بعد ذلك الداخلیة تكون أن العملیة هذه شأن
  )2(.بزیادة رأس المال فورا القیام أو األرباح توزیعات على القیود المثال، سبیل على ،إلشرافا

  انضباط السوق: الدعامة الثالثة )3
 في متانةالو  سالمةال لتعزیز األخرى الرقابیة والجهود المال رأس تنظیم دعم على القدرة السوق نضباطال إن      
 وسلیمة آمنة بطریقة اأعماله لمزاولة لبنوكل قویة افزحو  السوق یفرض انضباطكما . المالیة واألنظمة البنوك
 عن الناجمة المحتملة الخسائر ضد ووقائیة قویة رأسمالیة قاعدة على لحفاظا حافزللبنك  یوفر كما. وفعالة

 انضباط تسهیل في قویة مصلحة السلطات الرقابیة ه لدىأن لجنة بازل وتعتقد. في المستقبل لمخاطرل التعرض
في ورقتها  اللجنة أفصحت ،1999 جوان فيو  .المصرفي النظام ومتانة سالمة لتعزیز فعالة ةكأدا السوق

كما . اتفاقیة رأس المال عناصر من أساسیا عنصرا باعتباره السوق انضباط دمجفي  نیتها عناالستشاریة 
 وشملت. مواعیدها في البنوك قبل من إطالقها ینبغي التي العلني اإلفصاح من عامةال نواعاأل بعضاقترحت 

زیادة  إلى تؤدي قد التي للمخاطر والتعرض الخسائر، ضد للوقایة رأس المال المحتفظ بهل الرئیسیة مالمحال هذه
 جوان ورقة واستكملت. السداد على البنك قدرة تقییممن  السوق المشاركینسیمكن  وهذا. الخسائر هذه مثل

 رأس نع اإلفصاحات من أنواع حول ،2000 جانفي في للتشاور أصدرت تفصیال، أكثر ورقةب ةاالستشاری
 هذه كل من الفعل ردود وكانت. توفیرها یجبالتي  البنك في المال رأس وكفایة للمخاطر والتعرض المال،

اتفاقیة  من یتجزأ ال جزءا تشكل أن ینبغي السوق وانضباط الشفافیة أن استنتاجت إلى وأد إیجابیة، شاوراتالم
                                         

  جمعیة العلوم االقتصادیة السوریة، دمشق،  ،اتجاهات التحدیث وقواعده: محاضرة حول تحدیث القطاع المصرفي السوري، مكرم صادر )1(
http://albayan.com/graphics/2002/12dec/heads/et11-htm-2001 .) 2007/02/17(  
 (2) Bank for International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision, Consultative Document, Pillar 3 
(Market Discipline), Supporting Document to the New Basel Capital Accord, January 2001,  p: 01 
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 یسهم قد أن اإلفصاح حیث لهذه االتفاقیة األخرى العناصر في للنظر تهاتحلیال اللجنة وسعتوقد . رأس المال
  )1( .اإلفصاح عنه یتم أن یمكن الذي المقترح الشكل لتوفیر قوالب اللجنة حددت قدوعند االقتضاء . هاما إسهاما

  :IIیوضح دعائم اتفاقیة بازل ) III -1(الشكل رقم یوجز و هذا،    
  لكفایة رأس المال" IIبازل "الدعائم الثالث التفاقیة ): III-5( الشكل رقم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Source: Jörg Hashagen، BASEL II : A Worldwide Challenge for the Banking Business، KPMG 
International، a Swiss nonoperating association، Switzerland، 2003، p: 05 

  
   IIزمة المالیة العالمیة وجوانب القصور في اتفاقیة بازل األ : الفرع الثاني

یة عل المحك قفي الدول المتقدمة جعل هذه االتفا IIبازل  بیقیرة من تطقص فترةاألزمة بعد  حدوث نإ       
ریعات المالیة شوهو ما عجل بمراجعة عمیقة وشاملة لألنظمة والت. رفيصالم النظامالبة صكونها جاءت لتعزز 

  )2(: یما یليف  بازل ىهذه األزمة اعتمادا عل نشوءكن إیراد أهم أسباب یمو . یةفر صموال
  ر فدول العالم ال تتو في مختلف وك في نالب نت األزمة المالیة العالمیة أفكش: مةئاألموال المال  رؤوسنقص

ها العمل فنر التي یكتطة المخایطغدة لتیوعیة الجنة ذات الصعل المستوى الكافي من األموال الخا
ر طغیرة جدا مقارنة مع حجم المخاصبالتحدید التي تعتبر  ىة األولشریحرفي، والمقصود بها هي الصالم

                                         
 (1)Bank for International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision, Consultative Document, Pillar 3 
(Market Discipline), Supporting Document to the New Basel Capital Accord, op.cit, p: 03 

، 1جامعة سطیف  ،التسییروعلوم  االقتصادیةلة العلوم مج، وآثارها المحتملة على النظام المصرفي الجزائري III اتفاقیة بازل، حیاة نجار )2(
  17 – 16: ص ص،  2013، 13: العددالجزائر،

 
 :الدعامة األولى

متطلبات رأس المال 
 دنياال

  :الدعامة الثانية
  المراجعة الرقابية

 

  :الدعامة الثالثة
 انضباط السوق

  مخاطر السوق
  ن بازل عال تغييراتI. 

 االئتمان مخاطر
 ن بازل ع كبير تغييرI. 
 لحساب مختلفة مناهج ثالثة 

 .المال رأس متطلباتل األدنى الحد
 نحو تحوللل للبنوك مالية حوافز 

 االئتمان مخاطر إدارة نهجم
 على باالعتماد قدمات كثراأل
 .داخليال تصنيفال
 متطورة أنظمة لديه نهجمال  /

 البيانات جمعل اتومتطلب ضوابط
 النوعية االحتياجات عن فضال
 .المخاطر إلدارة

 المخاطر التشغيلية
 بازل في  صراحة مشمولة غيرI.  
 لحساب مختلفة بدائل ثالثة 

 .دنياال المال رأس متطلبات

  على لبنوكا تعمل أن ينبغي 
 رأساإلجمالية ل كفايةال تقييم
أن تملك و لديها، المال

 ياتمستو ىعل للحفاظإستراتيجية 
 .المال رأس
 مراجعة المشرفين على يجب 

 وتقييم االستراتيجياتقدير وت
الداخلي  المال رأس كفاية
 .للبنوك

 أن يفرضوا  المشرفين على ينبغي
معدالت  فوقالعمل  البنوكعلى 

الدنيا وأن تمتلك  المال رأس
 المال رأس تكوين على القدرة

 .الدنيا ودالحد عنإضافي يزيد 
 في لتدخلا شرفينالم على يجب 

 رأسانخفاض  لمنع مبكرة مرحلة
 .الدنيا المستويات تحت المال

  يدعم انضباط السوق الجهود
لتعزيز األمن والسالمة في 

 .البنوك
 معلومات( األساسية اإلفصاحات 

 التكميلية واإلفصاحات )أساسية
 أكثر السوق انضباط جعلت

 .فعالية
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 مكونوك في تكوین النالصعوبات التي وجدتها الب ىعود السبب في هذا إلیو . وكنلها الب ضالكبیرة التي تتعر 
 ؛زمةت الحرج لألقة القاعدیة في الو صاألموال الخا لشریحة الرئیسي

  نتیجة عدم كفایة مستوى  وقالس ةشفافیاك نقصا في نه ناألزمة أ تأظهر : وقالس ةشفافیعدم كفایة
مؤسسات تقییم ن خر، كما أآ ىك إلنة ومقارنتها من بصا عقد من عملیة تقییم األموال الخامم، اإلفصاح

ل عالیة اوي عل أمو تحتة ظ مالیفح تقییم عال لمحانمرین من خالل مثتضلیل المست ىد عملت علقر طالمخا
ة صخدمة مصالحها الخا ىإل ىعى بالدرجة األولسد كانت تقهذه المؤسسات  نوهو ما یعني أ. رطالمخا

   ؛رفيصام المنظال ىكاسات المعلومات المغلوطة علعالن رظنال ندو 
 رغم أن اتفاقیة بازل: المخاطرل بعض أنوع هماإ II  إال أن قد جاءت بمفهوم موسع للمخاطر المصرفیة

المحافظ المالیة  مخاطرومنها  ،ت بشكل كبیر في إحداث األزمةهموسا أهملتهاهناك العدید من المخاطر 
 ؛المخاطر إلدارةواستعمال المشتقات كوسیلة  ت،المخاطر الكبرى المرتبطة بالعملیات على المشتقا ،للتفاوض

 مة لتوظیف أموالها من أجل دل المتقج تسابق البنوك في الدو ئلقد كان من نتا: نقص في سیولة البنوك
علیها  اوهو ما كان له انعكاسا سلبی ،الها لقضیة السیولةهمتعظیم أرباحها واستغالل فترة رواج السوق هو إ

ها بمجرد ظهور بوادر األزمة والتي نتج عنها تهافت المودعین على ئبطلبات عمال اإلیفاءإذ لم تتمكن من 
 ؛سحب أموالهم من البنوك

 حیث عمدت الكثیر من البنوك إلى تخفیض متطلبات رأس المال من  :لغة في عملیات التوریق المعقدةالمبا
عادة التوریق لألصول ونقلها من داخل المیزانیة إلى خارجها، مظهرة بذلك معدل كفایة رأس  خالل التوریق وإ

السیولة إل سندات یتم  علما أن التوریق هو عملیة تتضمن تحویل دیون ضعیفة. المال أعلى من الواقع 
 2007وقد بالغت البنوك في الدول المتقدمة بشكل كبیر في هذه العملیة، ففي سنة . تداولها في السوق
، بینما بالمائة 40ملیار دوالر أمریكي في سوق التداول األمریكي وهي تمثل  10000بلغت هذه الدیون 

وبالتالي فاالبتكارات المالیة كان . دوالر أمریكي ملیار 5800كانت قیمة السندات التي أصدرتها المؤسسات 
 .لها دور بارز في إحداث األزمة العالمیة المعاصرة

  جل التعظیم أ بناء مدیونیة مفرطة داخل وخارج المیزانیة وهذا من ىلجأت البنوك إل: في المدیونیة اإلفراط
  . دة رأس المالعونوعیة قا دریجي لمستوىكل تآوقد ترافق ذلك مع ت ،وزیادة مردودیتها يثر الرفع المالأمن 
لتها هموذلك إما نتیجة جوانب أ ،دور كبیر في إحداث األزمة المالیة IIبازل تفاقیة الیمكن القول أن و         

أو نتیجة القصور في تطبیق ما جاءت به  ،وكانت بمثابة ثغرات استغلتها البنوك للتهرب من متطلبات الرقابة
 ،هذا تولدت الحاجة إل ضرورة إحداث إصالح یمس خاصة قواعد ومعاییر العمل المصرفيول. هذه االتفاقیة

وهو  ،والعمل وفق معاییر دولیة جدیدة من شأنها أن تعزز صالبة البنوك في مواجهة المخاطر وتحمل الصدمات
  . في العالم لم یعمم تطبیقها بعد في كافة البنوكهذه االتفاقیة رغم أن  IIIبازل في اتفاقیة  دما تجس
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  للرقابة المصرفیة IIIبازل  اتفاقیة: المطلب الثالث    
الترتیبات االنتقالیة  ومحاورها األساسیة ، IIIتعریف وأهداف مقررات بازل في هذا الصدد، سیتم التطرق إلى     

 :لي، وذلك على النحو التا2019جانفي  1لتطبیق هذه االتفاقیة المزمع تطبیقها نهائیا في 
  IIIتعریف وأهداف مقررات بازل :  الفرع األول      

أحد المعاییر التنظیمیة العالمیة الجدیدة التي تختص بكفایة رأس المال  IIIتعتبر بازل مقررات          
ردا على أوجه القصور في  2010والسیولة المصرفیة، والتي أقرها أعضاء لجنة بازل للرقابة المصرفیة في 

عبارة عن مجموعة شاملة من  IIIمالي الذي كشفت عنه األزمة المالیة العالمیة، فمقررات بازل التنظیم ال
التدابیر والجوانب اإلصالحیة المصرفیة التي طورتها لجنة بازل للرقابة على البنوك والتي تنطوي على مستویین 

ستوى البنك وهي تدابیر هو اإلصالح الجزئي أو اإلصالح على م المستوى األولمن اإلصالح المصرفي، 
احترازیة تحوطیة على مستوى البنك الواحد تساعد على زیادة صمود المؤسسات المصرفیة الفردیة في فترات 

وهي تدابیر احترازیة تحوطیة المستوى الثاني اإلصالح الكلي الضغط واحتمال حدوث األزمة أو الصدمة أما 
مل تلك التدابیر اإلصالحیة بعضها البعض، بمعنى أن وتك. ككل على مستوى القطاع أي النظام المصرفي

صمود أكبر للبنوك على مستوى البنك الواحد یؤدي إلى الخفض من مخاطر الصدمات یؤدي والوقوع في 
هي جزء من جهود اللجنة  IIIوبالتالي فان معاییر بازل . األزمات المصرفیة على مستوى النظام المصرفي ككل

  )1( :لتنظیم المصرفي، وهي تستهدف إلىالمستمرة لتعزیز إطار ا
تحسین قدرة القطاع المصرفي على امتصاص الصدمات الناجمة عن الضغوط المالیة واالقتصادیة أیا  .1

 . كان مصدرها، وبالتالي تقلیل خطر امتداده من القطاع المالي إلى االقتصاد الحقیقي
 . تحسین إدارة المخاطر وحوكمة البنوك .2
 .فصاح في البنوك بشكل منتظم على مستوى العالمتعزیز الشفافیة واإل .3
   .تقویة النظم المصرفیة وجعلها أكثر مرونة .4

 IIIالمحاور األساسیة التفاقیة بازل : الفرع الثاني

عرض أهم  في حین یتم، للرقابة المصرفیة III بازلمحاور ) 1(یلخص الملحق رقم  في هذا اإلطار     
  :، على النحو التاليةهذه االتفاقیالمحاور األساسیة ل

 :تعزیز اإلطار العالمي لرأس المال -أوال

 : المال رأس قاعدة وشفافیة واتساق جودة رفع )1
 خسائر األزمة أظهرتحیث . الجودة عالیة رأسمالیة بقاعدة مخاطرلل البنوك تعرضتدعیم  یجب        
 كما. لبنوكاعدة حقوق الملكیة في اق من جزء هي والتي المحتجزة، األرباح خارج شطبال وعملیات االئتمان
 تمكین شأنه من ذيال ،اإلفصاح واالفتقار ،نقدیةالسلطات ال عبر المال رأس تعریف في التناقض عن وكشف

وضع تعریف موحد  یجب ولهذا .في األسواق المؤسسات بین المال رأس نوعیة ومقارنة كامل تقییم إجراءمن 
  :ما یلي عن مجموعلرأس المال لیكون شكله السائد عبارة 

                                         
  .314: ، صمرجع سابق، 3اإلصالح المصرفي ومقررات لجنة بازل عبد المطلب عبد الحمید، ) 1(



 

    147 
 

 الفصل الثالث     نعكاساتها المحتملة على النمو االقتصاديالتوجهات الجديدة نحو تطوير أداء الجهاز  المصرفي وا

والمتبقي  .المحتجزة واألرباح حقوق الملكیة لألسهم العادیةوتشمل ): Tier 1(الشریحة األولى لرأس المال  -
 كوبونات أو كامل بشكل تقدیریة غیر تراكمیة أرباح لدیهاالتي  ،الثانویة األدواتمن هذه الشریحة یتكون من 

، تخلیصلل حافز المبتكرة مع الهجینة یةرأسمالال دوات، واألیصلتخلل حافز وال االستحقاق تاریخ لیس لدیهاو 
 حقوق الملكیة لألسهم العادیةیحتفظ بمكون  أن یجب(حیث . وهذه األدوات تشكل الشریحة اإلضافیة

 -  األوقات جمیع في بالمخاطر المرجحة األصول منإجمالي األقل  على٪ 4.5بنسبة  للشریحة األولى
 المرجحة األصولإجمالي  األقل من على٪ 6.0 بنسبة المال رأسل ریحة األولىیحتفظ بمكون الش أن یجب

 .)األوقات جمیع في بالمخاطر
 معاییر تستوفي أنشرط  البنك عن الصادرة األدواتوتشمل : )Tier 2( الشریحة الثانیة لرأس المال  -

 عالوة( المخزون فائض ؛))Tier 1( المال رأسالشریحة ل في تدرج لم والتي(هذه الشریحة  في إدراجها
 مخصصات بعض للبنك؛ التابعة الشركات تصدرها التي األدوات ؛الصكوك إصدار عن الناتجة) اإلصدار
والهدف من هذه الشریحة هو . الشریحة الثانیة حساب في المطبقة التنظیمیة والتعدیالت ؛القروض خسائر

 .امتصاص الخسائر في حالة التصفیة واستمراریة نشاط البنك
)) Tier 2( الشریحة الثانیة)+ Tier 1(الشریحة األولى (ویجب أن یحتفظ بنسبة من إجمالي رأس المال 

 .األوقات جمیع في بالمخاطر المرجحة األصول منإجمالي األقل  على٪ 8.5
متطلبات  جمیعب المال، رأس قاعدة في الشفافیة تحسین سیتم السوق، انضباط لتحسین أخیرا،      

 )1( .عنها المبلغ حساباتلل تفصیلیة تسویة مع مناقشتهاو  المال رأس عناصر

 : تعزیز تغطیة المخاطر )2
حیث كان من . المال رأس إطار في المخاطر تغطیة تعزیز ضرورة هو لألزمة الرئیسیة الدروس من       

 داخل خاطرالم رصد في اإلخفاقهو  ،األزمة خالل االستقرار زعزعة فيضمن العوامل األساسیة المساهمة 
 في اللجنة أكملت، العیوب لهذه استجابة في. الصلة ذات للمشتقات التعرض وكذلك العمومیة، المیزانیة وخارج
 لمحفظة التداول المال رأس متطلبات ترفعحیث . II بازل إلطار الهامة اإلصالحات من عددا 2009 جویلیة

. دولیا النشطة البنوك من لكثیر للخسائر رئیسیا امصدر والتي عدت  معقدة،ال التوریقلمخاطر عملیات  والتعرض
 شهرا 12 فترة أساس علىمن رأس المال ) VAR( للخطر المعرضة القیمةضغط  المعزز عالجویدخل ال
 یسمىألجل ما  المال رأسل مرتفعة متطلبات إدخال ذلك، إلى وباإلضافة. القوي المالي الضغط من متواصلة

 الرقابیة لمراجعةل عملیةال معاییرال أیضا اإلصالحاتوعززت . محفظة التداولو  وكالبن من كل في بإعادة التوریق
 مراجعة أیضا اللجنةوقد أجرت . )Pillar 2(في الدعامة الثانیة  اإلفصاح وتعزیز )Pillar 1(للدعامة األولى 

 عن الناشئة لمقابلالطرف ا لمخاطر المال رأس متطلبات لتعزیز تدابیر وقامت بإدخال التداول لمحفظة جوهریة
 المال رأس من احتیاطي سترفع هذه اإلصالحاتو . المالیة األوراقب التمویل أنشطةو والریبو  البنوك، مشتقات

األسواق  مشتقات عقودفي  للمضي إضافیة حوافز وتوفیر االقتصادیة الدورات من والحد التعرضات، هذه دعمل

                                         
 (1) Bank for International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: A global regulatory 
framework for more resilient banks and banking systems, December 2010 (rev June 2011), p p:02-03-12-13 
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 النظام عبر النظامیة المخاطر تخفیض على یساعد مام المركزیة، المقابلة ألطرافل OTC غیر المنظمة
  )1( .الطرف المقابل مخاطر إدارة لتعزیز حوافز توفر أنها كما. المالي

هذا، وتجدر إلى أن لجنة بازل قامت بإصدار مجموعة من المبادئ بشأن فعالیة تجمیع المخاطر          
  )2( :إدارة المخاطر في البنوك، وذلك من خالل، والتي تهدف لدعم 2013واإلبالغ عنها وذلك في جانفي 

 اإلدارة مجلس قبل من المستخدمة تلك وخاصة األساسیة، المعلومات عن لإلبالغ التحتیة البنیة تعزیز 
دارة ومراقبة لتحدید العلیا واإلدارة   ؛المخاطر وإ

 ؛المصرفیة المنظمة أنحاء جمیع في القرارات اتخاذ عملیة تحسین  
 مستوى على للمخاطر لتعرضل شامل تقییم إجراء تسهیل مع قانونیة، كیانات عبر لمعلوماتا إدارة تعزیز 

  ؛اإلجمالي الموحد
 المخاطر؛ إدارة ضعف عن الناتجة الخسائر وشدة احتمال لیقلت  
 ؛قراراتال اتخاذ یمكن وبالتالي معلوماتال توفر التي السرعةفي  تحسن 
 الجدیدة والخدمات المنتجات مخاطر إدارة على والقدرةظمة للمن االستراتیجي التخطیط نوعیة تحسین.  
 : )الرافعة المالیة(االستدانة  نسبة مع المخاطر على القائمة المال رأس متطلباتاستكمال  )3

 وخارج داخل المفرط )الرافعة المالیة(االستدانة  تراكمالمالیة، تم تسجیل األزمة  من حدة األكثر الجزء خالل     
 الضغط ةزیاد لحد من رافعته المالیة عن طریقعلى ا هذا النظامالمالیة السوق وأجبرت  المصرفي، نظامال میزانیة
 في واالنخفاضات الخسائر بین اإلیجابیة عكسیةال التغذیة حلقة تفاقم إلى أدى مما األصول، أسعار على النزولي
   .)3(االئتمان توافر في نكماشاالو  البنك، رأسمال
 المخاطر غیر مستندة على مالیة بسیطة وشفافة نسبة رافعة III بازل إطار قدماألساس،  على هذاو       

 تقیید :إلى نسبةتهدف هذه الو . المخاطر على القائمة المال رأس لمتطلبات تكمیليو  موثوق مقیاس بمثابة كونتل
 التي الستقرارل زعزعةالم یونیةالمد تقلیص عملیات لتجنب المصرفي القطاع في )الرافعة المالیة(االستدانة  تراكم
 بمقیاس المخاطر على القائمة المتطلبات تعزیزو ؛ي على نحو أوسعواالقتصاد المالي النظام تضر أن یمكن

 ومكمل )الرافعة المالیة(االستدانة  نسبةبسیط لمهم و  إطار :أن بازل لجنة ترىكما  .المخاطر على قائممساند 
 تعقبا تضمن أي أنها ،مصداقیةال ذات ، كما تتمیز هذه النسبة بكونهالمخاطرا على القائمة الرأسمالي لإلطار

 III بازلإطار  حدد وقد .المیزانیة وخارج لبنوك داخلل )الرافعة المالیة(االستدانة  مصادر كلل یاوكاف اواسع
عبرت عن و  ،)لمقاما( التعرض قیاسم على مقسوما) البسط( المال رأس كمقیاس )الرافعة المالیة(االستدانة نسبة 

  )4( :مئویة كنسبة النسبة هذه

                                         
 (1)Bank for International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: A global regulatory 
framework for more resilient banks and banking systems, OP.cit, p:03 

  : لمزید من التفصیل أنظر(2) 
Bank for International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision, Principles for effective risk data 
aggregation and risk reporting, January 2013,  pp: 01-21 
 (3) Bank for International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: A global regulatory 
framework  for more resilient banks and banking systems, op.cit, p:04 
 (4) Bank for International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision, Basel III leverage ratio framework 
and disclosure requirements, January 2014,  p: 01 
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		%ퟑ	 ≤
(퐂퐚퐩퐢퐭퐚퐥	퐦퐞퐚퐬퐮퐫퐞)المال		رأس	مقاييس			
	(퐄퐱퐩퐨퐬퐮퐫퐞	퐦퐞퐚퐬퐮퐫퐞) مقاييس	التعرض

= (퐥퐞퐯퐞퐫퐚퐠퐞	퐫퐚퐭퐢퐨)			 الرافعة	المالية   نسبة	االستدانة

 ،السلطات التنظیمیة في مختلف مماثلة بطریقة )الرافعة المالیة(ستدانة اال نسبة احتساب یتمو هذا،           
 مقیاسا لتكون )الرافعة المالیة(االستدانة  نسبة اللجنة وضعت وقد. المحاسبیة المعاییر في اختالفات أي تعدیلبو 

 أعمال إلى استنادالجة إلى الدعامة األولى والمعا الترحیل بهدف المخاطر على القائمة متطلباتلل اتكمیلیو  موثوقا
   )1( .ةالمناسب والمعایرة المراجعة

 بازلوفق  )رافعتها المالیة(مدیونیتها  نسبة عالنیة عن البنوكتفصح  یجب أنوتجدر اإلشارة إلى أنه         
III اإلفصاحمن  السوق في المشاركین لتمكینو  .2015 عام جانفي 1 منابتداء  ، وذلكموحد أساس على 

 مدى ومقارنة أخرى،إلى  فترة من للبنوك المنشورة المالیة القوائم مع )الرافعة المالیة(االستدانة  نسبة ینب للتوفیق
 على البنوك أن تعتمد المهم فمن متفاوتة،ال المحاسبیة األطر مع السلطات التنظیمیة عبر البنوك مال رأس كفایة

 أیضا التوفیق في حین یتم ،)الرافعة المالیة(االستدانة  نسبةل الرئیسیة المكونات على مشتركالو  متسقال اإلفصاح
 المتعلقة اإلفصاحات استخدام وسهولة اتساق تسهیلومن أجل . المنشورة المالیة هابیاناتمع  اإلفصاحات هذهبین 

 تعزیز هدف وتقوض تتعارضالتي  صیغال مخاطر من لتخفیفلو  ،)الرافعة المالیة(االستدانة  نسبة بتكوین
 إلى وفقا )الرافعة المالیة(االستدانة  نسبة نشر دولیا النشطة لبنوكیجب على ا أنه اللجنة أقرت ،اإلفصاح
  )2( :وتشمل متطلبات اإلفصاح العام ما یلي. النماذج من مشتركة مجموعة

 للرافعة التعرض نسبةمع  البنك ألصول المحاسبیة مبالغ لمجموع المقارنة وفری يذالو  موجزة مقارنة جدول 
 ؛الیةالم

 ؛)الرافعة المالیة(االستدانة  نسبةلالرئیسیة  تنظیمیةال عناصرلل تحلیال یقدم الذي المشترك اإلفصاح نموذج 
 بیاناتها في للبنوك میزانیة أصول إجمالي بین المادیة فروقاتال) مصادر( مصدر تفاصیل متطلبات توافق 

   .؛ وغیرها من اإلفصاحاتمشتركال اإلفصاح نموذجفي داخل المیزانیة في  اتوالتعرض المالیة
          :تهامواجه احتیاطي وتعزیز االقتصادیة الدوراتتقلبات  تخفیض )4
 المالیة واألسواق المصرفي النظامخالل  المالیة لصدماتل الدوریة التقلبات مسایرة كان اإلسهاب في        

 في المشاركین أسهب حیث. األزمةلق بفیما یتع لالستقرار المزعزعة العناصر أهم أوسع منبصفة  واالقتصاد
 في بما القنوات، من متنوعة مجموعة خالل من الدوریة تقلباتلل مسایرة بطریقة تصرفال في المیل إلى السوق

تطبیق  القروض، استحقاقإلى تاریخ  بها محتفظوال صولالقیمة العادلة لأل من لكل المحاسبیة المعاییر ذلك

                                         
  الشریحة األولى لرأس المال بالنسبة للبسط فهو یضم)Tier 1( رأسل كمقیاس النظامي المال رأسوستواصل اللجنة استخدام هذا المقیاس وقد تستخدم ؛ 

  .المالیة الرافعة نسبةقیاس ل المال
 تعدیالت أو محددة حكامأل قیم المحاسبیة في المیزانیة للتعرض لمخاطر غیر المشتقات والتي تشمل مقاییس التعرضال: بالنسبة للمقام فهو یضم        

  :من التفاصیل أنظرلمزید . والودائع القروض معاوضةب یسمح ال ؛)يالمحاسب االئتماني التقییم تعدیالت في( يالمحاسب التقییم
Bank for International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision, Basel III leverage ratio framework 
and disclosure requirements, January 2014,  pp: 03-09 
 (1) Bank for International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: A global regulatory 
framework  for more resilient banks and banking systems, op.cit, p:05 

  :من التفاصیل أنظرلمزید (2)  

Bank for International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision, Basel III leverage ratio framework 
and disclosure requirements, op.cit, pp: 09-14 
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وقد قدمت . والمستهلكین والشركات المالیة المؤسسات بین یومیةنسبة  تحریرو  تراكم خالل من وذلك الهامش،
 تساعد التدابیر وهذه. الدوریة تقلباتلا مسایرة دینامیاتل تحمال أكثر البنوك لجعل التدابیر من عددا بازل لجنة
 النظام لىإ طرمخاأداة مرسلة لل من بدال لصدمات،ل متصاصالأداة  بمثابة المصرفي القطاعجعل  ضمان على

 االقتصادیة الدورات لمعالجة التدابیر من سلسلة إدخال وقد عمدت اللجنة إلى. أوسعبصفة  واالقتصاد المالي
 :التدابیر إلى وتهدف هذه. الجیدة األوقات في المصرفي القطاع قدرة ورفع

 المال؛ رأس األدنى الحد شرطالذي یزید عن  فائضال بواسطة دوریة تقلباتأي  تخفیف 

 ؛االحتیاطات التطلعیةعزیز المزید من ت 

 استخدامها یمكن والتي المصرفي والقطاع الفردیة البنوك لدى مخزون احتیاطي لبناء المال رأس على الحفاظ 
 ؛الضغطحاالت  في

 1( .المفرط االئتماني النمو فترات من المصرفي القطاع لحمایة عریضةال الكلیة االحترازیة فاهداأل تحقیق( 

الشریحة األولى  من٪ 2.5إلى  0من  لرأس المال یتكون مخزون االحتیاطيوتجدر اإلشارة إلى أن ال        
)Tier 1(  - التنظیمي المال رأس متطلباتل األدنى الحد فوق أنشئت والتي -حقوق الملكیة لألسهم العادیة. )2(  

 : والترابط النظامیة المخاطر معالجة )5

 بین الزائد الترابطنقل  ،البعید الزمني مدىال على الصدمات القتصادیةا ضخمت الدورات حین في         
 ذات لبنوكا یجب أن تفقد .يتصادقواال المالي النظام عبر الصدمات أیضا النظامیة األهمیة ذات البنوك

. ستمرم هو المسألة هذه بشأن والعمل المعاییر من األدنى الحد وراء ما استیعاب على القدرة النظامیة األهمیة
 األهمیة ذات المالیة المؤسسات إلى باإلضافة متكامل نهجم المالي االستقرار ومجلس بازل لجنةوقد وضعت 

بتحویل  المشروط المال ورأس المال، رأس على اإلضافیة الرسوم من مجموعات شملی أن یمكنوالذي  النظامیة
 الكمیة المؤشرات من تتألف منهجیة بشأن رحمقت اللجنةوضعت  د،و الجه هذا من كجزء. كفالة الدینو إلى أسهم 

عن  دراسة أیضا اللجنة وتجري. العالمي المستوى على النظامیة األهمیة ذات المالیة المؤسسات لتقییم والنوعیة
 تقییم وأیضا المستوى، على النظامیة المالیة المؤسساتتتحمله  الممتصة التي ینبغي أن اإلضافیة الخسائر حجم

 اللجنة تحلیل ىغط قدأیضا و . المقترحة األدوات مختلفالذي یمكن أن تقدمه  اص الخسائرامتص مدى نجاح
 إضافیة رسوم ذلك في بما النظامیة، البنوك مع المرتبطة الخارجیة العوامل أو المخاطر لتخفیف أخرى تدابیر
 التي المال رأس متطلبات من العدیدوهناك  .الرقابة وتعزیزللمخاطر  الكبیر التعرض قیود وتشدید السیولةعلى 

 المالیة المؤسسات بین كاتاالشر  مستوى على التعرض عن الناجمة المخاطر من للتخفیف اللجنة أدخلتها
  :هذه وتشمل ؛والترابط النظامیة المخاطر معالجة على أیضا ستساعد العالمیة

 األسواق المنظمة؛ خارج لمشتقاتل المركزیة المقابلة األطراف الستخدام للبنوك یةرأسمال حوافز -

مخاطر و  معقدةال التوریق عملیات عن فضال مشتقات،أنشطة الو  للمتاجرة أعلى یةرأسمال متطلبات -
   ؛)المهیكلة االستثماریة األدوات مثل( المیزانیة خارجالتعرض ل

  ؛بین القطاعات المالیة مخاطرلتعرض للل أعلى یةرأسمال متطلبات -
                                         

 (1) Bank for International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: A global regulatory 
framework  for more resilient banks and banking systems, op.cit, p:04 
  (2)   Ibid , p: 55-56 
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 بین والتمویل القصیر، جلاأل على المفرط االعتماد على عقوبات تفرض التي السیولة متطلبات إدخال -
 )1( .طویلة األجل األصول لدعم البنوك

المقترح هي زیادة معدل كفایة رأس المال من  III بازلویمكن القول أن النقطة المحوریة إلصالح       
  III بازل یوضح معایرة رأس المال وفقا إلصالح) III-2(والجدول رقم ، %10.5إلى % 8.0

  المال رأس إطار معایرة): III-2(الجدول رقم 
  المال رأس إطار معایرة

  )نسب مئویة األرقام جمیع( االحتیاطاتو  المال رأس متطلبات
  حقوق الملكیة لألسهم العادیة  

  )Tier 1(الشریحة األولى 
الشریحة األولى لرأسمال 

)Tier 1(  
  إجمالي لرأس المال

  8.0  6.0  4.5  األدنى الحد

  
  2.5  احتیاطي الحفاظ

  
 إلى باإلضافة األدنى الحد

  احتیاطي الحفاظ

7.0  8.5  10.5  

  
 التقلبات المقابل االحتیاطي مدى

  الدوریة
0- 2.5    

 الشریحة األولى لرأس المال  العادیة ألسهم، تشمل نسبة حقوق الملكیة لالسیاق هذا فيو  .على رأس المال احتیاطي الحفاظ مع یتفق بما)Tier 1( المبالغ 
حقوق ملكیة  أي تشمل ال ولكن ،)Tier 1(الشریحة األولى لرأس المال لمتطلبات  العادیة ألسهممن حقوق الملكیة ل ٪4.5 األدنى الحد لتلبیة المستخدمة
  المال رأس متطلبات إجماليمن  ٪8 و ٪6 لتلبیة الالزمة  )Tier 1(الشریحة األولى  من العادیة ألسهمإضافیة ل

Source : Bank for International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision, Basel III:   
A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems, December 2010 
(rev June 2011), p:64 

  )2( :د التالیةوعموما یرتكز اإلصالح على مجموعة من القواع         
  مضافا إلیه احتیاطي % 4.5لیصل إلى % 2من  حقوق الملكیة لألسهم العادیةرفع الحد األدنى لمتطلبات

، %7، وذلك لمواجهة فترات الضغط المستقبلیة، لتجعل المجموع %2.5الحفاظ على رأس المال بنسبة 
االقتطاعات، ویهدف لضمان استمرار بعد تطبیق  حقوق الملكیة لألسهم العادیةویلبى هذا االحتیاطي من 

خالل فترات الضغط  البنوك في الحفاظ على احتیاطي رأس المال یمكن استخدامه المتصاص الخسائر
في حین یسمح للبنوك باستخدام االحتیاطي  في فترات من الضغط، وكلما اقتربت نسب . المالي واالقتصادي

 كلما ازدادت القیود على توزیعات األرباح؛رأس المال التنظیمیة من متطلبات الحد األدنى، 

  الشریحة األولى لرأس المال زیادة متطلبات)Tier 1 ( وأدوات  حقوق الملكیة لألسهم العادیةالذي یتضمن
 ؛%6إلى % 4مالیة أخرى مؤهلة مستندة إلى معاییر أكثر حزما،  من 

  أو  حقوق الملكیة لألسهم العادیةمن % 2.5و % 0للدورة االقتصادیة بین ) معاكس(تطبیق احتیاطي مقابل
أي رأسمال قادر على امتصاص الخسارة بشكل كامل، وذلك وفقا للظروف الوطنیة، والغرض من هذا 

                                         
  : من التفاصیل أنظرلمزید  (1)  

 Bank for International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: A global regulatory 
framework  for more resilient banks and banking systems, op.cit, pp:07 - 08 

  .328 - 732: ص ، صمرجع سابق، 3اإلصالح المصرفي ومقررات لجنة بازل عبد المطلب عبد الحمید، ) 2(
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االحتیاطي هو تحقیق الهدف االحترازي الكلي األوسع والمتمثل بحمایة الجهاز المصرفي من فترات نمو 
ئ بالمخاطر وال یستخدم إال في هذه الفترات، ویمكن مفرط في االئتمان المجمع والذي یحصل في نظام مل

 .العمل بهذا االحتیاطي كامتداد لمدى احتیاطي المحافظة على رأس المال

إلى الحد األدنى إلجمالي % 2.5وهكذا، إذا قمنا بإضافة الحد األدنى الحتیاطي الحفاظ على رأس المال        
  .  III بازلوهو معدل كفایة رأس المال وفقا إلصالح %  10.5یكون لدینا المجموع % 8.0رأس المال 

  :إدخال معیار عالمي للسیولة -ثانیا        
تعد متطلبات رأس المال المتین أمرا ضروریا الستقرار القطاع المصرفي ولكنها غیر كافیة، بل یجب تدعیم      

 .دولیا المنسقة لسیولةعالمیة ل معاییر لإدخاولذلك عمدت اللجنة إلى . وتنسیق قاعدة سیولة متینة موحدة دولیا
 مخاطر البنك ضد صمود تعزیز) 1(: وقد وضعت هذه المعاییر لتحقیق هدفین منفصلین ولكن متكاملین هما

 أجل منوذلك عالیة ال جودةال ذات الكافیة السائلة المواردیملك  هأن ضمان خالل من القصیر المدى على السیولة
نسبة  في اللجنة الهدف وضعت هذا لتحقیقو . واحد شهر لمدة والذي یدوم الحاد ضغطال سیناریوفي ظل  البقاء
 كو للبن إضافیة حوافز خلق خالل من أطول زمني أفق مدى على الصمود تعزیز )2(؛ و)LCR( السیولة تغطیة
 لمستقرا التمویل نسبة صافي أما. مستمر هیكلي أساس على استقرارا أكثرتمویلیة  مصادرب أنشطتها لتمویل

)NSFR (والمطلوبات للموجودات مستدام استحقاق هیكل لتوفیر تطویرها تم وقد واحد، عام لمدة زمني فقأل. 
 المعلمات بعضو . المحددة القیم مع دولیا "متسقة"و محددة معلمات من رئیسي بشكل ینالمعایر  ینهذ تألفیو 

 معاییرال تكون أن یجب الحاالت، هذه في. محددة شروط قانونیة لتعكس ةوطنی تقدیر عناصر على تحتوي
  )1( .األطر القانونیة المحلیة أو الدولیة داخل سواء الوضوح لتوفیر شفافة

 ): LCR( )Liquidity Coverage Ratio( السیولة نسبة تغطیة )1

. یوما 30 مدى على لسیولةلالمحتملة  االضطرابات مع التكیف على القدرة تعزیزغرض منها وال        
 التدفقات لتعویض الجودة عالیةكافیة و  السائلة واألصول ،ةمرتبط غیر العالمیة البنوك أن ضمان على دتساعسو 

السیناریو  وهذا. القصیر المدى على الحاد ضغطال سیناریو ظل في تواجهها أن یمكنالتي  الصافیة النقدیة
 من كلعلى  وینطوي ،2007 عام في بدأت التي العالمیة المالیة األزمةظروف  خبرة على مبنيالمحدد 

ن كبیر،ال جهاداإل علىو . والنظامیة المحددة یةالمؤسسات الصدمات  الحاالت، سوأأل لیس السیناریو كان وإ
  )2( :یلي ما ویفترض

  ات؛للمؤسس العام االئتماني التصنیف في كبیر خفض -
  ؛الودائع من جزئیة خسارة -
 ؛المضمون غیر بالجملة التمویل خسارة -

 في خفض القیمة السوقیة لألصل المستخدم كضمان للتمویل؛زیادة كبیرة  -

                                         
  : لتفاصیل أنظرمن المزید  (1)  

 Bank for International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: A global regulatory 
framework  for more resilient banks and banking systems, op.cit, pp:07 -08 
  (2) Bank for International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: A global regulatory 
framework  for more resilient banks and banking systems, op.cit, p:09 
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التعاقدیة وغیر التعاقدیة خارج المیزانیة، بما في ذلك لخیارات زیادات في ضمانات خیارات المشتقات وا -
  .التزامات القروض وتسهیالت السیولة

 عالیة السائلة األصول مخزون قیمة) أ( :من مكونین اثنین، هما )LCR( السیولة نسبة تغطیةوتتكون 
high		of	Stock الجودة − quality	liquid	assets(HQLA) النقدیة التدفقات إجمالي) ب(و .الضغط ظروف في 

  :وتعطى هذه النسبة بالعالقة التالیة .المقبلة یوما 30خالل  الصافیةالصادرة 

%100 ≤
	 	 	( مخزون	األصول	السائلة	عالية	الجودة	(

	يوما	المقبلة 	إجمالي	التدفقات	النقدية	الصادرة	الصافية		خالل	
= (LCR)	السيولة	تغطية	نسبة   

األصول التي یمكن تحویلها إلى نقد ) الجودة عالیة السائلة األصول مخزون قیمة(ویضم بسط النسبة         
 ) 1( .ل فترة الضغطخال الصافیةالصادرة  النقدیة التدفقات والتي تكفي لتغطیة إجمالي. بخسارة معدومة أو قلیلة

 ):NSFR( )Net Stable Funding Ratio( المستقر التمویل نسبة صافي )2

 ازدهار أوقات خالل األجل قصیر بالجملة التمویل على المفرط االعتماد من للحد NSFR هدفوت       
 تعریف یتمو  .)2(ةالمیزانی وخارج داخل البنود جمیع في السیولة لمخاطر أفضل تقییم وتشجیع السوق في السیولة

NSFR تكون أن وینبغي. المطلوب المستقر التمویل مبلغ إلى بالنسبة المتاحالتمویل المستقر  على أنها مبلغ 
 جزء على أنه ،"متاحال المستقر التمویل" تعریف یتم. مستمر أساس على األقل على %100 تساوي النسبة هذه
. واحدة لسنة متدت يتال ،NSFR نظروجهة  من أكثر یهامعول عل تكون أن المتوقع والخصوم المال رأس من

  )3( :وتعطى هذه النسبة بالعالقة التالیة

                                         
    السیادیة السندات منالمصنفة  المالیة األوراقة؛ النقدی واألوراق المعدنیة العمالتوتشمل العدید من البنود : )1(أصول المستوى ) أ(: بالنسبة للبسط فهو یضم مستویین 

 أو ةالمحلیالمركزیة  كو البنالمحلیة أو دیون  السیادیة الدیوناالحتیاطات المصنفة للبنوك المركزیة؛   ؛األطراف متعددة التنمیة وبنوك ،، وكیانات القطاع العامالمركزیة والبنوك
 السیادیة،A 2المستوى : ویشمل مستویین): الجودة عالیة السائلة األصول مخزونمن  ퟒퟎ%صى حد أق) (2(أصول المستوى ) ب(. السیادیة لمخاطرل% 0بوزن  المرجحة

أو أعلى؛ سندات  AA؛ سندات دین الشركات ذات تصنیف لمخاطرل% 0، وأصول كیانات القطاع العام المصنفة بوزن األطراف متعددة التنمیة وبنوك المركزي، البنك
 العقاري بالرهن المدعومة المالیة األوراق: )الجودة عالیة السائلة األصول مخزونمن  ퟏퟓ%حد أقصى ( 2B وأصول المستوى . أو أعلى AAالتغطیة ذات تصنیف 

  . ؛ حصص األسهم العادیة المصنفة BBB -و A+والمصنفة؛ سندات دین الشركات المصنفة بین 
 غیر بالجملة التمویل )ب. ()االستحقاقلتاریخ  یوما 30 من قلأ( ألجل والودائعئع تحت الطلب الودا: ، وتشملالتجزئة ودائع) أ( :بالنسبة للمقام فهو یضم        

 والحفظ المقاصة أنشطة عن الناتجة التشغیلیة الودائع؛ )االستحقاقلتاریخ  یوما 30 من اقل(لقطاع األعمال الصغیرة  ألجل والودائعالودائع تحت الطلب : ، ویشملالمضمون
دارة  البنك السیادة، ذات والدول المالیة، غیر الشركات؛ )المركزیة المؤسسة مع مصنفة ودائع( مؤسسیة شبكة في التعاونیة البنوك؛ الودائع على التأمین یغطیها زءج: النقد وإ

 )ج. (؛ والعمالء اآلخرین ذوي الكیان القانونيائعالود تأمین نظام قبل من بالكامل مغطى المبلغ كامل إذاوكیانات القطاع العام  األطراف المتعددة التنمیة بنوك، المركزي
 التمویل معامالت؛ مقابل طرف أي مع )1( لمستوىالمدعومة بأصول ا المقابل أو الطرف المركزي البنك مضمونة معال التمویل معامالت: ، ویشملالمضمون التمویل

 مع ،2A المستوى أو 1 المستوىكل من أصول  غیر قبل من المدعومة المضمونة التمویل معامالت؛ مقابل طرف أي معA 2 مستوى أصول من المدعومالمضمون و 
؛ B 2وأصول المستوى والمحتواة في  العقاري بالرهن المدعومة المالیة األوراق؛ المقابل كطرف كیانات القطاع العام أو األطراف، المتعددة التنمیة وبنوك، المحلیة السیادیة

 والمشتقات المالیة بالمعامالت المتعلقة السیولة احتیاجات: إضافیة متطلبات) د(. األخرى المضمون التمویل معامالت جمیع ؛B 2المستوى أصول وباقي األصول المدعومة ب
  :لمزید من التفصیل؛ أنظر. إلخ...؛ تغیرات القیم السوقیة لمعامالت المشتقات المالیةالعقود من وغیرها المالیة

Bank for International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: The Liquidity Coverage 
Ratio and liquidity risk monitoring tools, January 2013,  pp: 66-68 
 (1) Bank for International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: The Liquidity Coverage 
Ratio and liquidity risk monitoring tools, January 2013,  pp:06 -07 
 (2) Bank for International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: A global regulatory 
framework  for more resilient banks and banking systems, op.cit, p:09 

  : من التفاصیل أنظرلمزید  (3)  

 Bank for International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision, Consultative Document Basel III: The 
Net Stable Funding Ratio, January 2014,pp:03-11 
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%ퟏퟎퟎ ≤
مبلغ	التمويل	المستقر	المتاح

	مبلغ	التمويل	المستقر	المطلوب
= (퐍퐒퐅퐑)المستقر	التمويل	نسبة   

 عملیاتب NSFR تستكمل أن یجب التمویل، مخاطرعلى  الرقابي النهج من أساسیا عنصرا باعتبارها        
 مخاطر في للتفكیر صرامة أكثر معاییر اعتماد الفردیة البنوك على المشرفینمن  تطلبی قدو . الرقابي التقییم

 في المحددة والمطلوب المتاح مستقرال تمویلال مبالغ معایرة یتمو . السالمة لمبادئ امتثالها وتقییم التمویل
   .األصول وسیولة الخصوم لالستقرار ضةالمفتر  درجةال لتعكس المعاییر

  ):Monitoring tools( بةاالرق أدوات )3

 لرصد الكمیة التدابیر من واسعة مجموعة نو المشرف، قد استخدم الكلي االحترازياإلشراف  نهجإلتباع         
 أعضاء عدهاأ استقصائیة دراسة حددتوقد . المالي القطاع في وكذلك المصرفیة المؤسسات في السیولة مخاطر

. المشرفین قبل من عالمیا تستخدموالتي  امختلف هوماومف تدبیرا 25 من أكثر، 2009 عام أوائل في بازل لجنة
 التي المشتركة المقاییس من مجموعة اللجنة وضعت الدولي، الصعید على االتساق من المزید إدخالوبهدف 

استخدم  ذلك، إلى باإلضافة. المشرفین تستخدم أن یجب التي لمعلوماتل لدنیاا ودالحدمن  كنوع اعتبارها ینبغي
 قابةالر  مقاییس وتشمل. مجال نطاقها التنظیمي في محددةال مخاطرال رصد أجل من إضافیة مقاییس نو المشرف

  )1( :الیومیة ما یلي السیولة مخاطر تتعلقالتي و 
 على یتعین لبنك،في ا السیولة اجاتالحتی األساسیة الجوانب لفهم: عدم توافق تواریخ استحقاقات التعاقدات  .أ 

 األولي المقیاس هذا یوفر. عدم توافق تواریخ استحقاقات التعاقدات تقییم إجراء األحیان من كثیر في البنوك
 وتسلیط المؤسسات، في السیولة مخاطر بین المقارنة في مفیدهو و  التعاقدیة اللتزاماتمرجعیة بسیطة ل

 .السیولة احتیاجاتمال إمكانیة نشوء احت على الضوء والمشرفین البنوك

 واألدوات محددة، أطراف توفرها التي بالجملة التمویل من تركیزات تحلیل یشمل المقیاس هذا: التمویل تركز  .ب 
 یمكن التمویل السیولة مخاطر مدى تقییم في المشرفین یساعد التمویل جملة من تركیزات وتشمل. والعمالت

 .التمویل مصادر من أكثر وأ واحد سحب تم حال في یحدث أن

 یمكن والتي البنك لدى طةابر تالم غیر األصول كمیة المقیاس هذا یقیس: المتاحة المترابطة غیر األصول  .ج 
 البنك تسهیالت عند استمرار أو السوق في سواء المضمون التمویل على للحصول كضمان استخدامها

 األموال جمععلى  المحتملة بقدرتهم وعیا أكثر) والمشرفین( البنوك هذا جعلی أن ینبغيو . المركزي
 .في أوقات الضغط القدرة هذه نخفضت قد الحالة هذه في أن االعتبار في األخذ مع ضافیة،اإل مضمونةال

                                         
      المرتفعة ألجل الودائع بدون تاریخ  المتاحامالت التمویل المضمون؛ عوامل التمویل المستقر اإلقرار بالودائع التشغیلیة؛ مع بالنسبة للبسط فهو یضم

  .استحقاق والودائع ألجل؛  أقسام أخرى من المطلوبات ذات تواریخ استحقاق متبقیة األقل من سنة واحدة
؛  (HQLA) الجودة عالیة السائلة األصول مخزونو  )LCR( لةالسیو  نسبة تغطیةمع تعریف  االتساق من أكبر قدر :بالنسبة للمقام فهو یضم        
 المطلوب المستقر التمویل معامالت؛ الصغیرة األعمال قطاع في والعمالء التجزئةب المربوطة غیر لقروضالمنخفض با المطلوب المستقر التمویل معامالت

  .إلخ...(HQLA) الجودة عالیة السائلة األصول مخزونة لغیر منتمی المالیة واألوراق المصرفیة غیر المالیة المؤسساتالمرتفع مع 
  :لمزید من التفصیل؛ أنظر 

Bank for International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision, Consultative Document Basel III: The 
Net Stable Funding Ratio, January 2014,p: 11 
 (1) Bank for International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: A global regulatory 
framework  for more resilient banks and banking systems, op.cit, pp:09-10 
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 مخاطر من مكون هو األجنبي الصرف مخاطر بأن عند اإلقرار: بواسطة العمالت السیولة نسبة تغطیة  .د 
دارة رصد أجل منوذلك  كبیرة، عملة كل ولة فيالسی نسبة تغطیة تقییم ینبغي السیولة،  العام المستوى وإ
 .بنكال في العملةلمخاطر  للتعرض واالتجاه

 صعوباتال عن الیومیة للبیانات مصدراهناك  یكون أن أجل من: بالسوق المرتبطة مراقبةال أدوات  .ه 
 :السوق مستوى على اناتالبی وتشمل لمراقبةل مفیدة بیاناتیجب أن تكون هناك  ،في السیولة المحتملة

 االئتمان سداد عن التخلف بادلةمانتشار  :مثل مؤسسةبال المتعلقة والمعلومات والسیولة األصول أسعار
 مختلف في نفسها تمویل على المؤسسة بقدرة تتعلق خاصة إضافیة معلوماتاألسهم، عالوة على  وأسعار
   .ذلكمن القیام ب یمكن الذي والسعر بالجملة التمویل أسواق
 إدارة إستراتیجیة في إدراجها ینبغي التيو  تشغیلیة عناصر ستةاللجنة  تحددقد  وتجدر اإلشارة إلى أنه         

  )1( :البنك على یجب الحالة هذهفي . البنكفي  اللحظیة السیولة مخاطر
 توقیت توقع ،صادرةال توالتدفقا لسیولةل ةالمتوقع الیومیة اإلجمالیة التدفقات قیاس على القدرة أن یكون لدیه  .أ 

 نقاط في نشأی قد يذال المحتمل الصافي التمویل نقص نطاق وتوقع اإلمكان، قدر الیوم خالل التدفقات هذه
 ؛الیوم خالل مختلفة

 المتاحة والموارد المتوقعة األنشطة مقابل الیومیة السیولة أوضاع على مراقبة القدرة أن یكون لدیه  .ب 
 ؛)متوفرةال الضمانات ،الیومیة المتبقیة ةاالئتمانی القدرة األرصدة،(

 الیومیة؛ هأهداف لتحقیق یومیا الكافي التمویل على لحصولا ترتیب  .ج 

 الیومي؛ التمویل على الحصول أجل من الالزمة الضمانات وتعبئة على إدارة القدرة أن یكون لدیه  .د 

 الیومیة؛ هأهداف مع یتماشى بما لسیولةصادرة لال التدفقات توقیت إدارةعلى  قویةالالقدرة  أن یكون لدیه  .ه 

  .لسیولةالیومیة ل التدفقات في متوقعةال غیر ضطراباتاال مع للتعامل امستعد كونو، أن ی  .و 
  .هذا، كما وضعت اللجنة سیناریو للتعامل مع السیولة الیومیة في أوقات الضغط       
  :الترتیبات االنتقالیة -ثالثا        
 على تساعد التي الجدیدة المعاییر لتنفیذ -  )2(رقم  ملحقال - انتقالیة ترتیباتبإدخال  جنةللا قامت        
المال  رأس وزیادة معقولة، أرباحب االحتفاظ خالل من مالال رأسأعلى ل معاییر المصرفي القطاعیلبي  أن ضمان

 قواعد III بازل قةوثی نص في االنتقالیة الترتیبات توصفقد و  لالقتصاد، تقدیم القروض دعم یزال ال حین في
  :وتشمل الترتیبات االنتقالیة ما یلي .)2( السیولة

 من اعتبارا. التاریخ هذاحلول  قبل وطنیةتنظیمات و  قوانین في قواعدهذه ال األعضاء الدول ترجمت أن یجب  )أ (
 األصولب التالیة المتعلقة الجدیدة األدنى الحد متطلبات تلبیة البنوكیطلب من سحیث  ،2013 جانفي 1

 .risk-weighted assets (RWAs( المخاطرب المرجحة

                                         
  : من التفاصیل أنظرلمزید  (1)  

 Bank for International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision, Monitoring tools for intraday 
liquidity management, April 2013, pp:01-26 
 (2) Bank for International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: A global regulatory 
framework  for more resilient banks and banking systems, op.cit, p: 10 
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 ؛RWAs)( المخاطرب المرجحة األصول/  حقوق الملكیة لألسهم العادیةمن % 3.5 -

 ؛RWAs)( المخاطرب المرجحة األصول) / Tier 1(الشریحة األولى لرأس المال من % 4.5 -

 .RWAs)( المخاطرب المرجحة األصول/ من إجمالي رأس المال% 8.0 -

من متطلبات  األدنى الحد تطبیق مراحل على سیتم، 2015 جانفي 1و 2013 جانفي 1 بین ما فترةال في  )ب (
 الحدسیرتفع  ،2013 جانفي 1 في. )Tier 1( للشریحة األولى لرأس المال حقوق الملكیة لألسهم العادیة

 %2 الحالي ستوىالم من )Tier 1( للشریحة األولى لرأس المال حقوق الملكیة لألسهم العادیة من األدنى
 جانفي 1 في. %4.5 إلى %4 من )Tier 1( الشریحة األولى لرأس المال متطلبات وسترتفع. %3.5 إلى

 ،%4 بنسبة حقوق الملكیة لألسهم العادیة متطلبات من األدنى الحد تلبیة البنوك سیتوجب على ،2014
 البنوكسیتوجب على  ،2015 انفيج 1 في %.5.5بنسبة  )Tier 1(الشریحة األولى لرأس المال ومتطلبات 

) Tier 1( الشریحة األولى لرأس المال متطلبات %4.5 بنسبة حقوق الملكیة لألسهم العادیة تلبیة متطلبات
 تحتاج ال بالتاليو  %8.0 عند نسبة الحالي المستوى علىاإلجمالي  المال رأس متطلبات بقىوت. %6بنسبة 

 %8.0 المقدرة بنسبة اإلجمالي المال رأس متطلبات بین الفرقیمكن تلبیة و . أن تدرج في أي مرحلة إلى
أعلى من  أشكالو   )Tier 2( بالشریحة الثانیة لرأس المال) Tier 1( الشریحة األولى لرأس المال ومتطلبات

 .المال رأس

 في حقوق الملكیة لألسهم العادیةمن  المطلوبة قتطاعاتاال من %20 عند نسبة التنظیمیة التعدیالت تبدأس   )ج (
وعند  ،2016 جانفي 1 في %60 وعند نسبة ،2015جانفي  1 في %40 وعند نسبة ،2014 جانفي 1

 الفترة هذه وخالل. 2018 جانفي 1 في %100 نسبة إلى وتصل ،2017 جانفي 1 في %80 نسبة
ى لرأس للشریحة األول حقوق الملكیة لألسهم العادیةستستمر القیمة المتبقیة غیر المقتطعة من  االنتقالیة،

 على ياالنتقال نهجمال نفس تطبیق سیتمو . القائمة الوطنیة الجاتاعملل في الخضوع) Tier1( المال
 وجه على. )Tier2( المال رأسوالشریحة الثانیة ل) Tier1(لشریحة األولى ا من ضافیةاإل قتطاعاتاال

 قتطاعاتاال من %20ة عند نسب على هاتین الشریحتین ضافیةاإل التنظیمیة التعدیالت فإن التحدید،
جانفي  1 في %60 وعند نسبة ،2015جانفي  1 في %40 وعند نسبة ،2014 جانفي 1 في المطلوبة

 . 2018 جانفي 1 من اعتبارا %100 نسبة إلى والوصول ،2017جانفي  1 في %80 وعند نسبة ،2016

 حقوق مثل( ثالث طرف بلق من عقدت والتي التابعة الشركات من المصدر المال رأس معالجة أیضا وسیتم  )د (
 فإنه المال، لرأس الثالثة المكونات من واحد في إلدراجه مؤهالهذا  المال رأس إذا كان. مراحل على) األقلیة
ذا كان. 2013جانفي  1 من هتضمین یمكن  المكونات من واحدة في إلدراجه مؤهالهذا لیس  المال رأس وإ
 هذا من %20 نسبة استبعاد وینبغي القائمة، الوطنیة معاملةال تحت هتضمین یمكن فإنه المال لرأس الثالثة
 ،2015 جانفي 1 من اعتبارا% 40 ، ونسبة2014 جانفي 1 فيبرأس المال  صلة ذي عنصر من المبلغ
 1 في %100 إلىالنسبة  تصللو  ،2017 جانفي 1 في %80 ونسبة ،2016 جانفي 1 في %60 ونسبة
 .2018 جانفي

 .2018 جانفي 1 حتى العام القطاع القائم من قبل لالما رأس ضخ إعفاء سیتم   )ه (
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من حقوق  )Tier 1( كشریحة أولى لرأس المال مؤهلة تعد لم التي الرأسمالیة األدواتسیتم تدریجیا إلغاء   )و (
 وذلك عبر. 2013 جانفي 1 من ابتداء )Tier 2( المال رأسكشریحة ثانیة ل أوالملكیة لألسهم غیر العادیة 

 بنسبة بها االعتراف سیتمو  ،2013 جانفي 1 في المستحقة دواتاأل لهذه االسمیة القیمة عند قاعدةتثبیت ال
 تطبیق سیتم. الحقة سنة كل في مئویة طانق 10 بنسبة إجمالي ضاخفان مع ،2013 جانفي 1في  90%
 دواتلأل اإلجمالي المبلغ إلى ویشیر منفصل بشكل) Tier 2(و )Tier 1( إلى ةاإلضافی قاعدةال ههذ
 إطفاء یتم أو ،التخلص من هذه األدوات حد إلى. الصلة ذات دخول بالمعاییر تفي تعد لم التي لمستحقةا

 )1( .2013 جانفي 1 بعد ،رأس المال فيبها  عترافاال

 نتقلتوس. 2015 جانفي 1 في  LCRنسبة  عرض سیتم ،2011 عام في بدأت التي المالحظة فترة بعد   )ز (
 الصارمة التقاریر تقدیم عملیات اللجنةوستضع . 2018 جانفي 1 في معیار حد أدنى إلىNSFR نسبة 
 ألسواقفي ا المعاییر هذه على المترتبة اآلثار في النظر تواصلوس ،االنتقالیة الفترة خالل نسبال لمراقبة
  )2( .الضرورة عند مقصودةال غیر عواقبال ومعالجة االقتصادي، والنمو االئتمان وسعت المالیة،

  ى النمو االقتصاديعل IIIاالنعكاسات المحتملة التفاقیة بازل : لب الرابعالمط      

على كل من القطاع المالي والمصرفي  IIIفي هذا الصدد، هناك عدة منافع محتملة لتطبیق اتفاقیة بازل       
  :والنمو االقتصادي، والتي یلخصها الباحث في المحاور الرئیسیة التالیة

 فایة رأس المال في البنوك، عن طریق رفع متطلبات رأس المال وحث البنوك على تقویة وتعزیز متانة وك
تكوین احتیاطي لمقابلة التقلبات االقتصادیة الدوریة، لیجسد هذا األخیر دور وسادة األمان التي تستند لها 

ك مع انعكاسات البنوك في مواجهة أیة هزة مالیة محتملة بشكل أكثر فعالیة، والتي قد تؤدي إلى إفالس البنو 
 سلبیة محتملة على القطاع الحقیقي والنمو االقتصادي؛

  وضع منهج فعال إلدارة المخاطر المصرفیة خاصة مخاطر السیولة، مخاطر عملیات التوریق، مخاطر
 الطرف المقابل، ومخاطر التعامل بالمشتقات المالیة وأنشطة خارج المیزانیة؛

  مع احتیاجات السیولة، وتقدیم حوافز للبنوك من أجل استخدام وضع سیناریو للتعامل في أوقات الضغط
  .مصادر تمویل أكثر استقرارا، وهذا من شأنه تجنب حاالت اإلعسار المالي

 محاولة فيو : ، حیثتكالیف هامع أیضا تأتي المال رأس متطلبات ارتفاعلكن على الرغم من منافع        
 تأثیر لها یكون قد التي االستراتیجیات من مزیج استخدامتلجأ إلى  قد فإنها ،متطلبات رأس المال لتلبیة لبنوكا

: للبنوك یمكن الجدیدة، المال رأس متطلبات تلبیة أجل من. بصورة إجمالیة الكلي االقتصادي النشاط على سلبي
 ؛لتشغیلا كفاءة زیادة ؛األرباح توزیعات خفض: خالل من األرباح، احتجاز زیادة) ب( ؛جدیدة أسهم إصدار) أ(

 االقتراض معدالت بین هوامشال متوسط رفع ؛األخرى والتكالیف التعویضات من الحد طریق عن ذلك في بما
: طریق عن المخاطر، المرجحة األصول من الحد) ج( ؛) الرسوم( الفوائد غیرمن الدخل  زیادةو،  ؛واإلقراض

                                         
 (1) Bank for International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: A global regulatory 
framework  for more resilient banks and banking systems, op.cit, pp:27-28 

 (2) Ibid, p: 10 
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 بیع أو تخفیض ؛ضو القر  اتاستحقاق تخفیض تواریخ ؛القروض اتفاقیات تشدید ؛القروض محفظة حجم تخفیض
  )1(.مخاطرة األقل األصول نحو  العمومیة المیزانیة تركیبةتحویل  و، ض؛و قر ال غیرمن  األصول

 من ویقلل الخاص، القطاع في التمویل تكالیف البنوك على نشاط یةالتنظیم شدید اللوائحت یزید قدكما        
 البنوك ربحیةستنخفض  ،یةالتنظیم اللوائح تشدید تم إذا. الحقیقي داالقتصا على ؤثری ذيوال االئتمان، توافر

 البنوك وتمرر. المنخفضة العوائد ذات األصول في االستثمار في والتوسع التمویل تكالیف الرتفاع استجابةوذلك 
 حالة تدهورهذا ما یؤدي إلى و  اإلقراض،على  الفائدة سعر زیادة خالل من الخاص لقطاعإلى ا التكالیف هذه

خاللها  من التنظیمي اإلصالح ؤثری قد التي القنوات)  III-6( الشكل رقم ویوضح. الخاص القطاع في التمویل
 نسبة تعدیل یتم عندماوفي هذا اإلطار،  .البنوك واستراتیجیات سلوك تغییر عن طریق حقیقيال القطاع على
 بعد أیضا ولكن عدیلالت حدوث قبل فقط لیس المخاطر لتجنب البنوكیزید اتجاه سلوك  أعلى، إلى المال رأس

 ومرونة المال رأس تكلفة في للزیادة تبعا ،دولال بین كثیرا المال رأس تنظیم صرامة یختلف تأثیركما . حدوثه
 باختالف تختلف التنظیم تعزیز آثار وتختلف .القروض على الفائدة أسعار في نسبة للتغیر االئتمان على الطلب
  )2( .التجاریة األعمال ونماذج منطقةوال األصول، حجم

الحقیقي القطاع على خاللها من التنظیمي یؤثر اإلصالح التي القنوات):  III-6( الشكل رقم 

 

      

  

    

  

  
Source : Sun Eae Chun et al, The Impact of Strengthened Basel III Banking Regulation on 
Lending Spreads :Comparisons across Countries and Business Models ,Bank for International 
Settlements, Basel Committee on Banking Supervision, , March 2012, p:08 

حول أثر التمویل على النمو ) ROSS LIVINE,1997( لإلى المقاربة النظریة مما سبق ذكره، واستنادا       
،  -المشار إلیها سابقا  - من خالل لجوء البنوك لإلستراتیجیات  أنهاالقتصادي، یمكن أن یستنتج الباحث 

خاصة ما تعلق منها بزیادة احتجاز األرباح، حیث تعیق هذه اإلستراتیجیة عملیة تدویر األرباح واستخدامها في 
إلستراتیجیات كما تعمل باقي ا. تمویل االستثمارات المنتجة، أو إنفاقها على السلع االستهالكیة من قبل مستحقیها

 تخفیض تواریخ ؛القروض اتفاقیات تشدید ؛القروض محفظة حجم تخفیضرفع الفائدة على القروض؛ (منها 
                                         

 (1)Sun Eae Chun et al, The Impact of Strengthened Basel III Banking Regulation on Lending Spreads :
Comparisons across Countries and Business Models ,Bank for International Settlements, Basel Committee on 
Banking Supervision, , March 2012, p p:08-09 

 (2)Hazel C. Parcon‐Santos - Eufrocinio M. Bernabe, Jr , The Macroeconomic Effects of Basel III Implementation in 
the Philippines :  A Preliminary Assessment, Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP Working Paper Series No. 2012‐02, 
October 2012, Philippines, p p:08-09 
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. على حرمان الشركات المقترضة من األموال الالزمة لتمویل عملیات االستثمار واإلنتاج) ضو القر  اتاستحقاق
ة تسهیل إدارة المخاطر وتوفیر خدمات لتنویع یعد تملصا من مسؤولی المخاطر لتجنب البنوكاتجاه سلوك كما 

وكل هذه اإلستراتیجیات والتي دفع إلیها تشدید اللوائح التنظیمیة قد تؤثر سلبا على القطاع الخاص . تلك الخاطر
الذي سترتفع تكالیف تمویل استثماراته وتنخفض شروطها وكذا یقع نقص في توافر االئتمان،  وهذا ینافي قیام 

ها في عملیة التخصیص األمثل للموارد المالیة، ولهذا األمر تداعیات وتكالیف محتملة على النمو البنوك بدور 
  . انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي وانتشار البطالة: االقتصادي والتي تشمل

ال لكفایة رأس الم  III االلتزام باتفاقیة بازلاالنعكاسات المحتملة ) III-7(هذا، ویوجز الشكل رقم       
  .على النمو االقتصادي  المصرفي

  لكفایة رأس المال المصرفي  على النمو االقتصادي  III االلتزام باتفاقیة بازلاالنعكاسات المحتملة ):  III-7( الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  من إعداد الباحث: المصدر

  

  III االلتزام باتفاقیة بازل

  لكفایة رأس المال المصرفي 
  :قد یؤدي من خالل

  تقویة وتعزیز متانة وكفایة رأس المال في البنوك، عن
طلبات رأس المال وحث البنوك على تكوین طریق رفع مت

احتیاطي لمقابلة التقلبات االقتصادیة الدوریة، لیجسد هذا 
األخیر دور وسادة األمان التي تستند لها البنوك في 
مواجهة أیة هزة مالیة محتملة بشكل أكثر فعالیة، والتي 
قد تؤدي إلى إفالس البنوك مع انعكاسات سلبیة محتملة 

 حقیقي والنمو االقتصادي؛على القطاع ال
  وضع منهج فعال إلدارة المخاطر المصرفیة خاصة مخاطر

السیولة، مخاطر عملیات التوریق، مخاطر الطرف 
المقابل، ومخاطر التعامل بالمشتقات المالیة وأنشطة خارج 

 المیزانیة؛
  وضع سیناریو للتعامل في أوقات الضغط مع احتیاجات

من أجل استخدام مصادر  السیولة، وتقدیم حوافز للبنوك
تمویل أكثر استقرارا، وهذا من شأنه تجنب حاالت اإلعسار 

  .المالي
 

 من مزیج استخدامالذي یجبر البنوك على  یةالتنظیم شدید اللوائحت
 النشاط على سلبي تأثیر لها یكون قد التي االستراتیجیات

 رأس متطلبات تلبیة أجل منو . بصورة إجمالیة الكلي االقتصادي
 زیادة) ب( ؛جدیدة أسهم إصدار) أ: (للبنوك یمكن الجدیدة، المال

 كفاءة زیادة ؛األرباح توزیعات خفض: خالل من األرباح، احتجاز
 والتكالیف التعویضات من الحد طریق عن ذلك في بما ؛التشغیل
و،  ؛واإلقراض االقتراض معدالت بین هوامشال متوسط رفع ؛األخرى
 األصول من الحد) ج( ؛) الرسوم( ائدالفو  غیرمن الدخل  زیادة

 ؛القروض محفظة حجم تخفیض: طریق عن المخاطر، المرجحة
 ؛ضو القر  اتاستحقاق تخفیض تواریخ ؛القروض اتفاقیات تشدید

 تركیبةتحویل  و، ض؛و قر ال غیرمن  األصول بیع أو تخفیض
  .مخاطرة األقل األصول نحو  العمومیة المیزانیة

الیف وانخفاض شروط تمویل القطاع مما یؤدي إلى ارتفاع تك
م دالخاص نتیجة نقص في توافر االئتمان، وهذا یؤدي إلى ع

 .التخصیص األمثل للموارد المالیة

 النمو االقتصادي

+ 

ــ
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                               الحوكمة المصرفيةي إستراتيجية ناالتجاه نحو تب: الرابع بحثالم
  على النمو االقتصاديوانعكاساتها المحتملة 

أصبحت أنشطة البنوك أكثر تعقیدا حیث امتدت  .والمصرفیةنتیجة للتطورات السریعة في األسواق المالیة      
ن  إلى مجاالت غیر مصرفیة، وذلك بهدف الحصول على عوائد أخرى في ظل تدني عوائد األنشطة التقلیدیة، وإ
تم ذلك في ظل التخلي عن قواعد الحیطة والحذر المطلوبة في العمل المصرفي، وهذا ما أدى إلى زیادة مخاطر 

نظرا للدور الحیوي و . العمل المصرفي وحدوث أزمات مصرفیة ومالیة عدیدة أدت إلى إفالس العدید من البنوك
ئ الحوكمة في الجهاز المصرفي لضمان الذي تقوم به البنوك في أي اقتصاد، أصبح من الضروري اعتماد مباد

دارة المخاطر بما یكفل تعزیز دوره في خدمة االقتصاد الوطني وسیتم . أمنه وسالمته وتحقیق الكفاءة في األداء وإ
 :التطرق إلى أهم الجوانب المتعلقة بنظام الحوكمة في البنوك فیما یلي

   )یقالمفهوم ودواعي التطب( لمصرفیةحوكمة اال: األولمطلب ال

  :وسیتم التطرق إلى مفهوم الحوكمة المصرفیة ودواعي تطبیقها، وذلك على النحو التالي       

  مفهوم ودواعي تطبیق نظام الحوكمة في البنوك : الفرع األول      

بالطریقة التي تدار بها أعمال البنك، بما في ) Corporate Governance(تتصل حوكمة الشركات        
یجاد ترابط وتناسق بین األنشطة والسلوكیات المؤسسیة من یهداف المؤسسذلك وضع األ ة وشكل مخاطرة البنك وإ

دارة العملیات الیومیة في إطار شكل مخاطرة  جهة وتوقع أن تعمل اإلدارة بأسلوب آمن وسلیم من جهة أخرى، وإ
حوكمة الشركات مجموعة من  محدد مع حمایة مصالح المودعین وحملة األسهم اآلخرین في الوقت ذاته، وتحدد

      )1( .العالقات بین إدارة البنك ومجلس إدارته ومساهمیه واألطراف األخرى المعنیة ذات المصلحة

  دواعي تطبیق نظام الحوكمة في البنوك : الفرع الثاني

  :هناك تركیز على الحوكمة في البنوك مقارنة بالمنشآت األخرى ویرجع ذلك إلى الدواعي التالیة
 كما أن وجود ضعف في ممارسات الحوكمة  ،میة تحقیق والحفاظ على الثقة العامة في الجهاز المصرفيأه

یمكن أن یقود األسواق إلى فقدان الثقة في قدرة البنك على الوصول إلدارة أصوله وخصومه بشكل سلیم بما 
 فیه الودائع والتي تؤدي إلى أزمة جراء سحبها؛

 انیة الحصول على معلومات عن العمیل، والتي یمكن أن یساء استخدامها من عادة ما یكون لدى البنوك إمك
 قبل العاملین لتحقیق مكاسب شخصیة؛

  وجود حاالت الغش واالحتیال في البنوك والمنشآت المالیة األخرى سیؤدي إلى فقدان األموال في األجل
 )2(القصیر؛

  ككل واالقتصاد المصرفي القطاع في العمل یرس لحسن األهمیة بالغ اأمر  الفعالة الحوكمةیعتبر تطبیق .
 األنشطة وتقدیم والمودعین المدخرین من األموال التوسط خالل من االقتصاد في حاسم بدور تقوم البنوكف

                                         
  .418-417:ص ص ، 2005 ، الدار الجامعیة، مصر،)تطبیقات الحوكمة في المصارف التجارب، المبادئ، المفاهیم،(كات ، حوكمة الشر طارق عبد العال حماد  )1( 
، رسالة دكتوراه )الیمنیةدراسة تطبیقیة على قطاع البنوك (على األداء المصرفي  هار یأثدراسة تحلیلیة آللیات الحوكمة وت ،عبد اهللا علي أحمد القرشي) 2( 

دارة األعمال، قسم إدارة األعمال، جامعة حلوان، مصر، غیر منشورة   .107 -106: ص ص ،2010، كلیة التجارة وإ
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 مفتاح هي البنوكوأمن  سالمةكما تعتبر . االقتصادي النمو على تحریك مساعدةالو  المؤسسات تدعم التي
. االقتصاد لصحة أساسي أمر ،اأعمالههذه البنوك  بها تدیر التي الطریقةتعتبر  ،وبالتالي المالي، االستقرار

 انتقال إلى -المالي النظام في هاما دورا تلعب التي - البنوك في الحوكمة ضعفكما أن یمكن أن یؤدي 
  .ككل واالقتصاد المصرفي القطاع في المشاكل

   قد والتي لبنكعملیات ا أمن وسالمة في أساسي رعنص لكونها بشدة  الشركات حوكمةب نو المشرفیهتم 
 على لحفاظفي ا جیدا المحوكمة البنوك وتساهم. فعال بشكل تدار لم إذا البنك في المخاطر على سلبا تؤثر

 .رقابيال للتدخل أقل حاجة هناكتكون و  التكلفة، حیث من وفعالیة بكفاءة اإلشراف عملیة
  تؤكد  الصدد، هذا في. للبنك الداخلیة العملیات بزیادة مرونة ینللمشرف لشركاتالسلیمة ل حوكمةالتسمح

 والتوازنات والضوابط والمساءلة، والمسؤولیة، السلطة من مناسبة مستویات وجود أهمیة على اإلشرافیة الخبرة
دارة و  اإلدارة مجلس مع أیضا ولكن العلیا اإلدارة ذلك في بما بنك، كل داخل  فوظائل واالمتثال المخاطر،إ

 )1( .الداخلي التدقیق
  ومتطلبات التعزیز نظام حوكمة البنوك تطبیق األطراف المشاركة في أدوار :  نيالثا المطلب       

تعكس حوكمة البنوك مراقبة األداء من قبل مجلس اإلدارة واإلدارة العلیا للبنك وحمایة حقوق حملة األسهم        
وعلى هذا . ن ضمن إطار تنظیمي محدد وهیئات رقابیة محددةوأصحاب الودائع على اختالف أنواعها ولك

ومتطلبات تعزیز هذا نظام حوكمة البنوك تطبیق األطراف المشاركة في األساس، سیتم التطرق إلى أدوار 
  :التطبیق، وذلك على النحو التالي

  نظام حوكمة البنوكتطبیق األطراف المشاركة في أدوار : الفرع األول

  :یق نظام الحوكمة في البنوك عدة  أطراف، والذین یأتي توضیحهم في الشكل التاليیتطلب تطب      
 األطراف المشاركة في نظام الحوكمة في البنوك) :III-8( رقم  الشكل

 
  : بحث منشور على الموقع االلكتروني التالي نظام الحوكمة في البنوك، مفاهیم عامة، نشرة المعهد المصرفي المصري،: المصدر

http://www.ebi.gov.eg/arabic/publication.httml، 15/11/2008.   

                                         
 (1) Bank for International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision, Guidelines : Corporate     
governance principles for banks, October 2014, p:03 
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ویعتبر تعاون كل هذه األطراف ضروري للوصول إلى نتائج، ویأتي تفصیل األدوار والمسؤولیات المنوطة        
  : )1(ألطراف في عملیة حوكمة البنوك كما یليبهذه ا

  األدوار والمسؤولیات المتعلقة بالفاعلین الداخلیین  -أوال

  :والتي یأتي ذكرها فیما یلي    
ن كانت محدودة، وهم المسئولین بصفة المساهمون یقوم  )1 بتوفیر رأس المال، ویتمتعون بسلطة قویة وإ

 .تعد موافقتهم ضروریة إلتمام كثیر من الصفقاتأساسیة عن تعیین وفصل مجالس اإلدارات، و 
، والذي یتم اختیاره باالنتخاب بین أعضائه، مجلس اإلدارةیتطلب تفعیل الحوكمة في أي مؤسسة أن یحقق  )2

توازنا عالیا وفعاال بین دفع العمل إلى النجاح والسیطرة علیه بحكمة ومن األهمیة بمكان تحقیق التوازن بین 
ن وغیر التنفیذیین في المجلس، كما یجب أن یتمتع أعضاء مجلس اإلدارة المستقلین األعضاء التنفیذیی

بشخصیات قویة في مجاالتهم، بحیث لهم مساهمات بناءة في العمل داخل المجلس وخارجه بما یتمتعون به 
من خبرة ومهارة وطهارة ید كمتطلبات أساسیة لتحسین األداء من خالل النهوض بأداء البنك وتشجیع 

كما یترتب على أعضاء مجلس اإلدارة التأكد من كفاءة وفعالیة إدارة البنك، ومن أن سیاسته التي . االبتكار
تتم صیاغتها وتنفیذها بواسطة اإلدارة تتوافر بها األطر المالئمة للثواب والعقاب، ومن القوائم المالیة تعبر 

جلس اإلدارة بحجم ومضمون التشریعات ذات عن األوضاع الفعلیة للبنك بشكل دقیق، وتعد درایة أعضاء م
الصلة بعملهم وكذا التطورات التنظیمیة أمرا ضروریا للتأكد من تطبیق اإلجراءات التي تحمي أموال 
المودعین والمساهمین ولمساعدة اإلدارة على إنجاز عملها لتجنب المخاطر، مع اعتبار ذلك مسؤولیة 

 .  شخصیة ألعضاء مجلس اإلدارة
لمساعدته على التأكد من أن إدارة البنك تتم بشكل سلیم، وتشكل معظم البنوك  لجاناس اإلدارة یكون مجل )3

كبار المدیرین برئاسة الرئیس التنفیذي،  اللجنة التنفیذیةلجنة تنفیذیة وأخرى للتدقیق والمراجعة، حیث تضم 
فعاال في استراتیجیات البنك،  وتعتبر الجهة المالئمة للتعامل مع الموضوعات المتخصصة التي تؤثر تأثیرا

، التي تتمتع باإلتقان لجنة التدقیق والمراجعةوال تدخل في اختصاص أي لجنة أخرى، بینما تعتبر 
واالستقالل، الحلیف األساسي للمراقبین والمشرفین وتعمل بشكل وثیق معهم، ویتولون إعداد التقاریر المالیة 

وعالوة على . یق القوانین واللوائح باإلضافة إلى التوجیه اإلرشادوالمراجعة الداخلیة كما یحافظون على تطب
لجنة ذلك، بشكل بعض البنوك لجانا متخصصة أخرى مثل لجنة المرتبات والمكافآت، ولجنة التعیینات، و

 .إدارة المخاطر
یتالءم مع من خالل مدیرها التنفیذي وفریقها بإدارة األنشطة الیومیة للبنك بما  اإلدارة التنفیذیةتقوم  )4

  .السیاسات التي یضعها مجلس اإلدارة

  األدوار والمسؤولیات المتعلقة بالفاعلین الخارجیین -ثانیا

  :والتي یأتي ذكرها فیما یلي       
                                         

  : ، بحث منشور على الموقع االلكتروني التالي  4-2: ص ص  ، نظام الحوكمة في البنوك ة المعهد المصرفي المصري ،مفاهیم عامة ،نشر  )1(
http://www.ebi.gov.eg/arabic/publication.httml, 15/11/2008. 
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لنظام البنك أمرا هاما وحیویا، إضافة إلى الدور الرقابي للبنك المركزي،  إطار تنظیمي وقانونيیعتبر وجود  .1
هي المتحكم في توجیه االئتمان بل یقتصر دورها على ضمان سالمة الجهاز  ولم تعد الجهة الرقابیة

تكوین ) ج(؛ تركز القروض) ب( ؛ كفایة رأس المال) أ(: المصرفي من خالل ضوابط اتفاقیات بازل التالیة
تحصیل المدفوعات ) د(؛ إقراض األطراف ذات الصلة واألطراف ذات العالقة بالمنشأة) د(؛ المخصصات

باإلضافة إلى ؛ متطلبات السیولة واالحتیاطي) و(؛ اإلجراءات الخاصة بإعادة جدولة الدیون) ه(؛ قةالمستح
 . تطبیق األسالیب المتطورة للرقابة المكتبیة والمیدانیة) ك(

فإن الحوكمة السلیمة تأخذ في اعتبارها حقوق ذوي المصالح، وعلى  )العامة(الجمهور وبالنسبة لدور  .2
سوق تحمل مسؤولیاتهم فیما یتعلق بالقرارات الخاصة باستثماراتهم ولكي یتمكنوا من القیام المتعاملین في ال

بهذا الدور فیما یتعلق بالقرارات الخاصة باستثماراتهم، ولكي یتمكنوا من القیام بهذا الدور، فإنهم یحتاجون 
وسائل (ن للعامة بالمفهوم الواسع ویمك. إلى الشفافیة واإلفصاح عن المعلومات المالیة وتقریر التحلیل المالي

أن ) اإلعالم، المحللین المالیین، الدائنین الثانویین، مكاتب تقییم الجدارة االئتمانیة وصنادیق تأمین الودائع
وتجدر اإلشارة إلى أن الوكاالت الحسنة السمعة یمكن أن تمارس . یقوموا بدور فاعل في إدارة المخاطر

ن المعلومات، وتحسین األداء ومراعاة مصالح األطراف الخارجیة، وقد ضغوطا على البنوك لإلفصاح ع
 .یصل تأثیر هذه الوكاالت إلى حد ممارسة الضغوط على الحكومة من خالل تأثیرها على الرأي العام

حیث یحتاج : وفي األخیر یجب التنبیه على العالقة بین القواعد الخاصة بنظام الحوكمة والمیثاق األخالقي     
تطبیق الجید للحوكمة إلى المحافظة على القواعد الخاصة بتحسین مدى دقة وشفافیة التقاریر والتشدید على ال

أهمیة المعاییر الخاصة بأخالقیات المنشأة وتشمل أهداف المیثاق األخالقي، للبنوك معاییر للممارسة المصرفیة 
ودعم أسس المنافسة الصحیحة وضمان احترام حقوق الجیدة وزیادة درجة الشفافیة واالنفتاح وتعزیز مستوى الثقة 

  .العمالء والمساهمین، والتأكید على أهمیة السلوك األخالقي للموظفین الذي یخلو من االعتبارات الشخصیة

  متطلبات تعزیز تطبیق الحوكمة في البنوك: الفرع الثاني

 حوكمة توافر متطلبات لتعزیز تطبیق البد منوحسب المبادئ الصادرة عن لجنة بازل، في هذا الصدد،        
 تنفیذ خاللها من یتم التي والمسؤولیات السلطات توزیعفي البنوك، والتي یمكن أن تتوافر من خالل  الشركات

  : كیفیة ذلك في بما العلیا، واإلدارة اإلدارة مجلس قبل من بنكال نشاطو  عمل
  .واألهداف البنك إستراتیجیة تحدید )1
  .الموظفین لىع واإلشراف اختیار )2
 .یوم بعد یوما أساس على للبنك التجاریة األعمال تشغیل  )3
 .المودعین مصالح حمایة  )4
 .بها المعترف األخرى المصالح أصحاب مصالح االعتبار بعین وتأخذ المساهمین، التزامات تلبیة  )5
 آمنة یقةبطر  یعمل سوف البنك بأن توقعات مع والسلوك التجاریة واألنشطة الشركات ثقافة مواءمة )6

  .بها المعمول واللوائح للقوانین واالمتثال السالمة مع وسلیمة،
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  )1(.في العملیات واألنشطة مالتحك وظائف إنشاء  )7
بما في (، نظم رقابة داخلیة كافیة )مستقلة عن خطوط األعمال(وظیفة إدارة مخاطرة مالیة قویة إنشاء  )8

 .ة  وظیفیة مع الضوابط والتوازنات الضروریةوتصمیم عملی) ذلك وظائف التدقیق الداخلي والخارجي
مؤسسیة، قواعد سلوك وغیرها من معاییر السلوك المناسب ونظم فعالة مستخدمة في ضمان القیم تحدید ال )9

حیث یتوقع أن یظهر تعارض في المصالح للمخاطرة االلتزام، ویشمل ذلك مراقبة خاصة لتعرض البنك 
 .)مثل العالقات مع األطراف التابعة(
داریة على التصرف بشكل مناسب یقدم لإلدارة ومجلس اإلدارة والموظفین وتشمل   )10 حوافز مالیة وإ

 .)ینبغي أن ینسق التعویض مع أهداف البنك وأهدافه وقیمه واألخالقیة(التعویض والترقیة والجزاءات 
لى الجمهور )11         )2( .الشفافیة والمعلومات المنسابة داخلیا وإ

وانعكاساته المحتملة               میة تطبیق نظام الحوكمة بالنسبة للجهاز المصرفي أه: المطلب الثالث
  االقتصاديعلى النمو 

حكام الرقابة علیها، بما یحقق أهداف تلك البنوك، ویتیح لها         تعتبر الحوكمة نظام إلدارة البنوك، وإ
  :الحوكمة في البنوك في الفروع التالیة هذا، وستتطرق إلى أهمیة. استمرار التواصل مع مصادر تمویلها

  تعزیز الدور التمویلي للجهاز المصرفي وتحقیق استقراره المالي: الفرع األول

الجهاز المصرفي دورا مهما في االقتصاد بوصفه وسیطا مالیا بین وحدات العجز المالي ووحدات  یؤدي         
ا نحو تمویل االستثمارات، وهذا ما یطرح قضیة ضرورة الفائض المالي، حیث یقوم بتعبئة المدخرات وتحویله

توافر استقرار المنظومة المصرفیة لتتحقق كفاءة البنوك فیما یتعلق بأداء أدوارها اتجاه االقتصادات الوطنیة، وهذا 
   . ما یسمح به إرساء قواعد الحوكمة داخل الجهاز المصرفي

یفة منح القروض والتسهیالت االئتمانیة للمشروعات البنوك وظتمارس تلعب وفي نفس السیاق،          
االقتصادیة، وتقدیم الخدمات األساسیة لعدد كبیر من العمالء، وتوفیر السیولة المصرفیة في ظل ظروف السوق 

كما تقوم البنوك بتجمیع المدخرات وتوظیفها، والتي تعد من مصادر التمویل الرئیسیة للشركات، حیث  .الصعبة
وبالتالي تتحمل البنوك عدید من . ك نمو اقتصادي بدون تراكم رأسمالي مصدره المدخرات المالیةلن یكون هنا

االلتزامات والمخاطر التي من الممكن أن تتسبب في أزمات، كما یؤثر سلوك هذه البنوك على نتائج استثمار 
بة للمساهمین وقد یتطلب ولذلك فإن انهیار أي بنك یدمر أصول المودعین لدیه ولیس فقط بالنس. المدخرات

  . )3(األمر عملیة إنقاذ باهظة التكلفة تقوم بها السلطات النقدیة

                                         
 (1) Bank for International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision, Guidelines : Corporate     
governance principles for banks, op. cit, p:03 

  .418-417:ص ص ، مرجع سابق، طارق عبد العال حماد  )2( 
دار الكتاب الحدیث، ، )تقییم أداء البنوك والمخاطر المصرفیة اإللكترونیة(ل الرقابة على أعمال البنوك ومنظمات األعما، صالح الدین حسن السیسي) 3(

  .186 - 185: ص، 2011مصر، 
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یؤدي فشل البنوك في أداء وظائفها إلى تأثیرات سلبیة خطیرة على االقتصاد وعلى المتعاملین كما قد         
ن األهمیة بما كان الحفاظ على موهكذا، فإنه  .)1( )المخاطر النظامیة(مع البنك، وعلى بقیة البنوك األخرى 

فالبنوك تعد المؤسسات . سالمة واستقرار الجهاز المصرفي لما لهذه القضیة من الجوانب اإلیجابیة الخارجیة
الرئیسیة التي  تحافظ على نظام المدفوعات ألي اقتصاد والذي یعد ضروریا الستقرار النظام المالي والذي بدوره 

فشل البنك قد یؤدي إلى اهتزاز الثقة العامة بالنظام المصرفي ویمتد . القتصاد ككلله آثار خارجیة عمیقة على ا
لذا تبدي الحكومات اهتمام خاص . إلى البنوك التي لدیها مالءة جیدة، مما یؤدي إلى تأثیر كبیر على االقتصاد

  .)2(باستقرار الجهاز المصرفي
ن، یتعین على البنوك تحقیق التوازن الدقیق والحساس في وبناء على ما ورد ذكره في الفقرتین السابقتی        

وبوصف . المحافظة على استقرار النظام المالي على الرغم من زیادة تعرض هذا األخیر للمخاطر المرتفعة
البنوك أحد مكونات الهامة للنظام المالي، فإنه یتعین علیها أن یكون لدیها هیاكل خاصة بالحوكمة ومعاییر 

ریر، والتي تعد ضرورة حتمیة من أجل التطبیق الجید للحوكمة، حیث یتطلب هذا األخیر المحافظة صارمة للتقا
وفي ظل . على دقة وشفافیة التقاریر المالیة والتشدید على أهمیة تطبیق المعاییر الخاصة بأخالقیات المنشأة

طة الرقابیة غیر كافیة، وباتت وتشعب عملیات البنوك أصبحت عملیة مراقبة إدارة المخاطر من قبل السل تعقد
سالمة الجهاز المصرفي وأمن وسالمة عملیاته تتطلب ضرورة االهتمام المسبق والمشاركة المباشرة للمساهمین 

وهذا ما تتیحه ممارسة وظیفة الحوكمة والتي تتطلب توافر آلیات . )3(في ومن یمثلونهم في مجالس إدارة البنوك
ن سبل االستقرار المالي إلدارات البنوك، وتوفیر شبكات األمان المالیة وخطط لحوكمة البنوك قادرة على تأمی

ومن ثم یصبح  نظام الحوكمة الجید أحد الدعائم األساسیة إلنعاش أي . )4(وسیاسات وبرامج لتأمین الودائع
ات وخبرات على مهار  –بصورة كبیرة  –مؤسسة واستمرار نجاحها على المدى الطویل، ویعتمد نجاح هذا النظام 

  .)5(ومعرفة القائمین على إدارة المؤسسة المصرفیة

  االقراضیةفاعلیة السیاسة  زیادة: الفرع الثاني

لتمویل العملیات االستثماریة المصرفي في منحه لالئتمان والسیولة الالزمة  جهازتكمن أهمیة ال   
منح االئتمان وهو  قرار باتخاذ لمتعلقةاالممارسات السلیمة  على تعزیزمبادئ الحوكمة ویعمل تبني ، للشركات

المدخل األساسي لتحفیز الشركات على تطبیق وتبني مفاهیم الحوكمة بحیث یكون توفر ممارسات سلیمة 
أركان القرار االئتماني األمر الذي یدفع المقترضین  أحداعتبار الحوكمة ) أ( :من خالل فاعال للحوكمة عامال

أن تتضمن أسعار الفوائد ) ب( ؛السلیمة للحوكمة لتسهیل الحصول على االئتمان إلى االهتمام بتبني الممارسات
العمالء بالممارسات السلیمة للحوكمة بحیث یقتنع العمالء بجدوى  التزامالممنوحة للعمالء مرونة ملموسة تجاه 

                                         
  .47: ، صمرجع سابقحمد عبد الحسین راضي،  –حاكم محسن الربیعي ) 1(
  .108: ، صمرجع سابق ،عبد اهللا علي أحمد القرشي) 2(
: صمرجع سابق، ص ، )تقییم أداء البنوك والمخاطر المصرفیة اإللكترونیة(بنوك ومنظمات األعمال الرقابة على أعمال ال، صالح الدین حسن السیسي) 3(

186 - 187.  
  .47: ، صمرجع سابقحمد عبد الحسین راضي،  –حاكم محسن الربیعي ) 4(
: مرجع سابق، ص، )ر المصرفیة اإللكترونیةتقییم أداء البنوك والمخاط(الرقابة على أعمال البنوك ومنظمات األعمال ، صالح الدین حسن السیسي) 5(

186.  
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زیادة ة في دور الحوكمكما أن . الحوكمة ودورها في تسهیل الحصول على االئتمان بأسعار فائدة منخفضة
  )1( :فیما یلي  یتجسد االقراضیةالسیاسة فعالیة 

یجب أن یحدد من هم المشاركون في إنشاء االئتمان وتقییمه : تحدید القائمین على عملیة االئتمان )1
واإلشراف علیه وعملیات رصد مخاطر االئتمان بصفة محددة وكذلك نجد من المهم تحدید عددهم 

والمسؤولیات المحددة كل هذا یجب تحلیله بالنسبة للسیاسات واإلجراءات مع ومستویاتهم وعمرهم وخبراتهم 
 .مراجعة جمیع البرامج التدریبیة القائمة ألفراد االئتمان البنك

على البنوك أن تحدد سیاسات اإلقراض وكذلك أنواع القروض وأدوات االئتمان األخرى التي : نوع القروض )2
توفیر توجیهات قروض معینة وكذلك یجب على البنك أن یقدم ینوي البنك عرضها على العمالء، مع 

القرارات حول أنواع أدوات االئتمان المبنیة على خبرة الكوادر القائمة بعملیة اإلقراض وكذلك هیكل الودائع 
للبنك وطلب االئتمان المتوقع ونوع االئتمان الذي ترتب علیه خسارة غیر عادیة یجب أن یكون تحت 

 . ة اإلدارة العلیا أو یتم تجنبه تماماالسیطرة ورقاب
تختلف سلطة منح القرض غالبا في البنوك الكبیرة عن البنوك الصغیرة فنجد في هذه : سلطة منح القرض )3

األخیرة تكون مركزیة بصفة أساسیة، وذلك حتى یمكن تجنب التأخیرات في عملیة اإلقراض أما في البنوك 
زیة وفقا للمنطقة الجغرافیة أو منتجات اإلقراض أو أنواع العمالء أو الكبیرة فنجد أنها تتجه إلى الالمرك

 .الثالثة مع بعض ویجب أن تضع سیاسة االئتمان حدودا لكل من مسؤولي االئتمان
 یقرمن أهم اإلیضاحات التي یقوم بها البنك عند إعداد القوائم المالیة هي أن : إلفصاح في القوائم المالیةا )4

 احتیاطیاتأصلیا أو مشترى في المیزانیة ویحدث هذا عندما یصیر البنك طرفا في البنك بالقرض سواء 
   .تعاقدیة بالنسبة للقرض وینبغي أن یقوم البنك بإظهار القرض بالتكلفة

  إدارة المخاطر فاعلیة  زیادة: الفرع الثالث

رة المخاطر وتتمثل تكمن عالقة الحوكمة بإدارة المخاطر من خالل مسؤولیة مجلس اإلدارة في جانب إدا
  )2( :هذه المسؤولیات في ما یلي

التعامل مع المخاطر اإلستراتیجیة وهي المخاطر التي تؤثر في السیاسات األساسیة وال یمكن تفویض  )1
وهي تتطلب النظر فیها وتقدیرها بصفة منتظمة على سبیل المثال، هل البنك ، التعامل معها للجنة المراجعة
وما هي التهدیدات التي یمثلها  .یحة؟ هل منتجاتها وخدماتها مالئمة ومنافسة؟موجود في األسواق الصح

وهذا النوع من التحلیالت یطلق علیها  .وما هي نقاط الضعف التي یجب معالجتها؟ .وجود منافسون؟
 .أو تحلیل نقاط القوة والضعف والفرص والتهدیدات SWOTتحلیل

ع المخاطر األخرى كافة، وأن كل نوع من أنواع المخاطر تقع التأكد من كفایة النظام الموجود للتعامل م )2
قطاعات متخصصة یكون هدفها التحكم في  استحداثأي ( ة بعینهانتحت مسؤولیة مدیر بعینه أو لج

درجات المخاطر التي تعرض لها أعمال البنك على تنوعها وذلك من خالل قیامها بعدد من الوظائف الهامة 

                                         
  .300 - 296: ص ص ،2006، الدار الجامعیة، مصر، -دراسة مقارنة -حوكمة الشركات ومعالجة الفساد اإلداري محمد مصطفى سلیمان، )1(
  .115-114 :ص ص، مرجع سابقحمد عبد الحسین راضي،  –حاكم محسن الربیعي ) 2(
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قرارات  اتخاذطر والتحوط ضدها بما ال یؤثر على ربحیة البنك، والمساعدة في تقدیر المخا: نذكر منها
التسعیر وتطویر إدارة المحافظ المالیة والعمل على تنویع تلك األوراق من خالل تحسین الموازنة بین 

أن ، والبد )المخاطر والربحیة وأخیرا مساعدة البنك على حساب معدل كفایة رأس المال وفق مقترحات بازل
یدرك مجلس اإلدارة أن بعض المخاطر تظل موجودة دائما وتسمى بالمخاطر الباقیة ویجب على مجلس 

 .اإلدارة قبولها وتحدیدها
وضع الهیاكل والعملیات الالزمة لمنح التسهیالت االئتمانیة واإلشراف علیها والنظر في الطلبات التي ال  )3

د مسؤولیات مجلس اإلدارة في وضع سیاسات ائتمانیة یمكن التعامل معها بموجب تفویض السلطات، وتتحد
واضحة وسلیمة، ووضع قواعد لضمان سالمة القرار االئتماني وقواعد لرقابة الجیدة للعملیة االئتمانیة وأخرى 

  .لحقوقها بنوكال استیفاءلتسییر 

 تعزیز األداء المالي: الفرع الرابع

  )1(:وعة من الضوابط وهي كاآلتيتعزز الحوكمة األداء المالي للبنك من خالل مجم
تقاریر دوریة حول الوضع المالي للبنك وكفاءته في األداء بشكل واضح ومناسب  استالملتأكد من ا .1

 .وضمن المهل الزمنیة التي تتناسب مع طبیعة العمل
 .مراقبة تطور عمل البنك في سبیل تحقیق أهدافه .2
تفسح المجال أمام المحاسبة والمساءلة  التأكد من ضبط العملیات بشكل سلیم ومن وجود سیاسة .3

 .واإلدارة بحیث یتم اإلفصاح عن المخاطر المحتملة
عداد  .4 التأكد من وجود أنظمة متطورة ألخذ القرارات وضبطها بحیث یتم التحقق من فعالیتها وكفاءتها وإ

 .تقاریر عن هذه الفحوصات بشكل دوري
یؤدي إلى رفع التقاریر إلى المدیر التنفیذي مع التأكد من وجود نظام ضبط داخلي ذو كفاءة عالیة  .5

 .الحفاظ على حق رئیس مجلس اإلدارة بالتواصل مع لجنة التدقیق الداخلي في كافة األوقات
الحسابات واإلدارة ولجنة التدقیق عن االنتهاكات والمخالفات القانونیة ومخالفات  مدققینتقاریر  استالم .6

 .من أن اإلدارة تأخذ اإلجراءات المناسبة لمعالجتها األنظمة وتعلیمات الرقابة والتأكد
كافة معاییر األمان وتستند في تخطیط وتطبیق هذه المعاییر  االعتبارالتأكد من أن اإلدارة تأخذ بعین  .7

على أداء خبراء متخصصین في شؤون وضع معاییر األمان وتصمیم إجراءاته وأنظمته بحیث تتم 
 .حمایة األصول الملموسة والتقنیة المتعلقة بعملیات البنكتغطیة كافة الجوانب المتعلقة ب

 .وطلب تقاریر منتظمة حولها بشكل مستمر االستثماراتوضع أنظمة مكتوبة حول  .8
 .والتعامل مع أي مخالفة بشكل حذر االحتیالالتأكد من فرض األنظمة المكتوبة لتجنب عملیات  .9

  . بشكل مستمرالتأكد من العملیات الخارجیة ومراقبتها وضبطها   .10

                                         
، 297، مجلة إتحاد المصارف العربیة، العدد )مسؤولیات أعضاء مجلس اإلدارة(الجیدة في المصارف في إطار مقررات لجنة بازلالحوكمة فؤاد شاكر،  )1(

  .120:ص ،2005أوت 



 

    168 
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المؤسسیة في الجهاز اآلثار المحتملة لتبني إستراتیجیة الحوكمة  )III-9(هذا، ویوجز الشكل رقم          
  .المصرفي على النمو االقتصادي

  المؤسسیة في الجهاز المصرفي على النمو االقتصادياآلثار المحتملة لتبني إستراتیجیة الحوكمة  :)III-9( رقم  الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  من إعداد الباحث:  المصدر

  

  :حوكمة البنوكتبني إستراتیجیة 

 :وذلك باالستناد إلى  ،تعزیز الدور التمویلي للجهاز المصرفي وتحقیق استقراره المالي )1
 لحرص على تعزیز كفاءة التمویل، أي الحرص على توجیه المدخرات نحو االستثمارات األكثر إنتاجیة، حیث یمكن ا

ها حث، و تقییم الوضع المالي للشركاتللبنوك فرض الرقابة على الشركات المقترضة لضمان استرداد األموال المقرضة و 
  .نشأةمعلى تعظیم قیمة ال والمساهمین اتالشركهذه مجلس إدارة 

  تعزیز استقرار المالي للجهاز المصرفي من خالل تعزیز الشفافیة واإلفصاح في القوائم المالیة ومحاربة حاالت الغش
 .والتالعب بالبیانات المالیة

  :وذلك باالستناد إلى  ،تعزیز إدارة المخاطر )2
 من  الشركات؛ ینرضتالمقمع  المصرفیة العالقة حول داخلیة معلومات حیازة 
 وبما . تراتیجیة دقیقة إلدارة المخاطر بما تشمله من التعریف الدقیق للمخاطر وأنواعها وكیفیة التحوط لهارسم إس

 .یتطلبه ذلك من تحدید لمسؤولیات مجلي اإلدارة
 :وذلك باالستناد إلى  ،تعزیز األداء المالي للبنوك )3
 ومراقبة تطور  األداء بشكل واضح ومناسبتقاریر دوریة حول الوضع المالي للبنك وكفاءته في  استالملتأكد من ا

 عمله في سبیل تحقیق األهداف؛
  التأكد من ضبط العملیات بشكل سلیم ومن وجود سیاسة تفسح المجال أمام المحاسبة والمساءلة واإلدارة بحیث یتم

 ؛اإلفصاح عن المخاطر المحتملة
 عداد تقاریر عن التأكد من وجود أنظمة متطورة ألخذ القرارات وضبطها بحیث یتم ال تحقق من فعالیتها وكفاءتها وإ

 ؛هذه الفحوصات بشكل دوري
  التأكد من وجود نظام ضبط داخلي ذو كفاءة عالیة یؤدي إلى رفع التقاریر إلى المدیر التنفیذي مع الحفاظ على حق

 ؛رئیس مجلس اإلدارة بالتواصل مع لجنة التدقیق الداخلي في كافة األوقات
 الحسابات واإلدارة ولجنة التدقیق عن االنتهاكات والمخالفات القانونیة ومخالفات األنظمة  قینمدقتقاریر  استالم

 ؛وتعلیمات الرقابة والتأكد من أن اإلدارة تأخذ اإلجراءات المناسبة لمعالجتها
  على أداء  كافة معاییر األمان وتستند في تخطیط وتطبیق هذه المعاییر االعتبارالتأكد من أن اإلدارة تأخذ بعین

خبراء متخصصین في شؤون وضع معاییر األمان وتصمیم إجراءاته وأنظمته بحیث تتم تغطیة كافة الجوانب 
 ؛المتعلقة بحمایة األصول الملموسة والتقنیة المتعلقة بعملیات البنك

  ؛وطلب تقاریر منتظمة حولها بشكل مستمر االستثماراتوضع أنظمة مكتوبة حول 
 ؛والتعامل مع أي مخالفة بشكل حذر االحتیالمة المكتوبة لتجنب عملیات التأكد من فرض األنظ 

 .التأكد من العملیات الخارجیة ومراقبتها وضبطها بشكل مستمر 

 تعزیز التراكم الرأسمالي واالبتكار التكنولوجي

 النمو االقتصادي
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  :خالصة الفصل الثالث

من خالل ما تم التطرق إلیه في هذا الفصل من عرض ألهم التوجهات الجدیدة التي سلكها الجهاز        
المصرفي بغرض تطویر أداءه، ناهیك عن عرض ألهم االنعكاسات المحتملة لهذه التوجهات على النمو 

  :تخلص الباحث ما یلياالقتصادي، یس
 تم التطرق إلى ماهیة تبني إستراتیجیة العمل المصرفي الشامل، حیث تجسد : بالنسبة للمبحث األول

البنوك الشاملة تلك الكیانات المصرفیة التي تقوم بوظائف البنوك التجاریة، البنوك المتخصصة وبنوك االستثمار 
، ومن بین أبرز خصائصها اعتماد الوساطة المالیة ةلمصرفیكما تقدم مجموعة واسعة من الخدمات ا. واألعمال

وقد ساهمت جملة من العوامل في انتشار هذه الكیانات نذكر منها المنافسة . بشقیها التجاري واالستثماري
بین ثالثة والتي تتراوح النماذج المطبقة للبنوك الشاملة كما تم التطرق إلى عرض . وغیرها والتحرر من القیود

كما تم . ، والشركة القابضة)فرعیة(شركات تابعة  –البنوك الشاملة تماما، بنوك شاملة : رئیسیة وهي أشكال
 تكالیفو ناهیك عن حصر أهم منافع  ومتطلباته والضوابط التي تحكمه، التحول إلى البنوك الشاملة آلیاتعرض 

حول ) ROSS LIVINE,1997(ل  ریة وباالستناد على هذه األخیرة، مدعومة بالمقاربة النظ. البنوك الشاملة
أثر التمویل على النمو االقتصادي، حاول الباحث وضع مقاربة نظریة لالنعكاسات المحتملة تبني إستراتیجیة 

تسهیل إدارة  تخفیض تكلفة المعلومات ) أ: (العمل المصرفي الشامل على النمو االقتصادي، والتي تتجسد في
مراقبة )  ج(المخاطر والمساهمة في االستقرار المالي؛ و) ب(یص الموارد؛ والمبادالت وتجمیع المدخرات وتخص

 .أداء الشركات وممارسة الحوكمة المؤسسیة
  ،تم التطرق إلى ماهیة تبني إستراتیجیتي اندماج وخوصصة البنوك، حیثبالنسبة للمبحث الثاني: 

االندماج المصرفي وأنواعه ومنها  تم عرض مفهوم: بالنسبة إلستراتیجیة االندماج المصرفي -أوال      
 مواكبة والتوسع لنمو؛ االحجم وفورات تحقیق: الطوعي والقسري، ناهیك عن عرض لدوافعه، والتي تمثلت في

 الربحیة تحسین دافع؛ التصفیة أو المالیة المصاعب تفادي؛ و األعمال وعولمة المعاصرة التحدیث متطلبات
التمهید لعملیة االندماج مرحلة ة االندماج المصرفي، والتي تتمثل في عالوة على تحدید مراحل عملی. وغیرها

تعداد ساإلعالن عن اال؛ ومرحلة الندماج المصرفياالمتولدة من عملیة  اآلثارتقدیر وتحدید ؛ مرحلة المصرفي
وكذا توضیح أهم ضوابط . تكالیف االندماج المصرفيو ناهیك عن حصر أهم منافع . لالندماج المصرفي

  . دات وشروط نجاح إستراتیجیة االندماج المصرفيومحد
وأبعاد ، خوصصة البنوكودوافع تعریف تم التطرق إلى : بالنسبة إلستراتیجیة خوصصة البنوك -ثانیا      

المراحل ناهیك عن عرض ). اإلداري؛ التنموي؛ االجتماعي؛ أسلوب الخوصصة؛ والزمني( خوصصة البنوك
سهم األلبیع  ویقسالت؛ ومرحلة البیع التدریجي؛ مرحلة المرحلة المبدئیة( العام وكالبنصصة و المقترحة لعملیات خ
شروط وكذا  . منافع وتكالیف إستراتیجیة خوصصة البنوك كما تم التطرق إلى). المخصوصةالخاصة بالوحدات 

  .هذه اإلستراتیجیةوضوابط نجاح 
نظریة لالنعكاسات المحتملة لتبني إستراتیجیة العمل وباعتماد نفس منهج المعالجة والمتعلق بالمقاربة ال      

المصرفي الشامل على النمو االقتصادي، حاول الباحث وضع مقاربة نظریة لالنعكاسات المحتملة تبني 
تخفیض تكلفة ) أ: (إستراتیجیتي االندماج المصرفي وخوصصة البنوك على النمو االقتصادي، والتي تتجسد في
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 )ج(زیادة القدرة على تجمیع المدخرات وتخصیص أفضل للموارد المالیة؛ ) ب(ادالت؛ المعامالت وتكلفة المب
 .ممارسة مراقبة الشركات وتسهیل إدارة المخاطر

 ،الجوانب  –النشأة واألهداف (لجنة بازل للرقابة المصرفیة تم التطرق إلى بالنسبة للمبحث الثالث
للرقابة المصرفیة والتي  اتفاقیة بازل الثانیةالتفاقیة األولى؛ وجوانب القصور في ا) األساسیة لالتفاقیة األولى

الحد األدنى لمتطلبات رأس : حاولت تدعیم كفایة رأس المال المصرفي، كما ارتكزت على ثالثة دعائم وهي
غیر أن األزمة المالیة العالمیة كشفت عن جوانب القصور . عملیة المراجعة الرقابیة؛ وانضباط السوق المال؛

ل بعض هماإوق؛ الس ةشفافیعدم كفایة ؛ مةئاألموال المال رؤوسنقص : ، والتي تمثلت فيIIاتفاقیة بازل  في
 IIIبازل  اتفاقیةوهذا ما اضطر اللجنة إلى إصدار . وغیرهاالنظام المصرفي  مدیونیة المخاطر؛ اإلفراطأنوع 

وأهم المحاور األساسیة ؛ IIIت بازل ؛ وقد تم عرض تعریف وأهداف مقررا2010للرقابة المصرفیة في جانفي 
دخال معیار عالمي للسیولةلهذه االتفاقیة والتي تضمنت تعزیز اإلطار العالمي لرأس المال و   كما قامت. إ

 المصرفي القطاعیلبي  أن ضمان على تساعد التي الجدیدة المعاییر لتنفیذ انتقالیة ترتیباتبإدخال  جنةللا
 .المال رأس وزیادة معقولة، أرباحب االحتفاظ لخال من مالال رأسأعلى ل معاییر
  ،اعتماد مبادئ الحوكمة في الجهاز المصرفي لضمان  تم التطرق إلى ضرورةبالنسبة للمبحث الرابع

دارة المخاطر بما یكفل تعزیز دوره في خدمة االقتصاد الوطني وفي . أمنه وسالمته وتحقیق الكفاءة في األداء وإ
واألطراف المشاركة الداخلیین والخارجیین  لمصرفیةحوكمة اهوم وعناصر نظام الهذا اإلطار، تم عرض مف

كما تم التطرق إلى .). وغیرهم )العامة(الجمهور ؛ و وجود إطار تنظیمي وقانوني؛ مجلس اإلدارة؛ المساهمون(
المصرفي  تعزیز الدور التمویلي للجهاز: مبررات وأهمیة تطبیق نظام الحوكمة في البنوك والتي یتمثل في

  .إدارة المخاطر؛ وتعزیز األداء الماليفاعلیة  االقراضیة؛ زیادةفاعلیة السیاسة  وتحقیق استقراره المالي؛ زیادة
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موجة تحرير وعولمة النشاط المالي العالقة بين تطور الجهاز المصرفي والنمو االقتصادي بين آثار 
 والمصرفي واستراتيجيات المواجهة

 الباب األول   

  

 :خالصة الباب األول       
  :یمكن إیجاز ما سبق ذكره في هذا الباب فیما یلي        
 بعد العرض لبعض المضامین المتعلقة بالنمو االقتصادي من حیث مفهومه  :بالنسبة للفصل األول

، والتي اختلفت في ومعدالت قیاسه ومصادره ومحدداته، وكذلك عرض النظریات والنماذج المفسرة للنمو
ثبت أنه هناك العدید من العوامل المفسرة  ،المنشأ؟ داخلیةأم خارجیة مصادر النمو االقتصادي هل هي 

للنمو االقتصادي كمستوى التكنولوجیا المستخدم ومستوى المعرفة واألفكار المتاحة التي من شأنها رفع 
لمصرفي في تحقیق عن دور الجهاز ا تم التساؤلومن ثم، . معدالت االستثمار في رأس المال البشري

 ؛النمو االقتصادي
 تم فحص القنوات التي یؤثر من خاللها التمویل على النمو االقتصادي :انيثبالنسبة للفصل ال .

ألهم الدراسات النظریة والتجریبیة التي حاولت تحلیل العالقة بین التطور المالي باإلضافة إلى عرض 
ومن ثم، تم التطرق إلى . والمصرفي والنمو االقتصادي وهذا كمحاولة للتأصیل النظري لهذه العالقة

المحتملة على الجهاز عرض أهم مضامین ظاهرتي تحریر وعولمة النشاط المصرفي، وفحص آثارهما 
 ؛المصرفي والنمو االقتصادي

 دفعت انعكاسات ظاهرتي تحریر وعولمة النشاط المالي والمصرفي إلى دفع  :ثالثبالنسبة للفصل ال
ات تكفل لها تعظیم العائد وتخفیض المخاطر وزیادة القدرة األجهزة المصرفیة إلى تبني استراتیجی

، وقد التنافسیة ورفع كفاءة األداء، ناهیك عن تعزیز الممارسات السلیمة في أداء األنشطة المصرفیة
 :تمثلت تلك االستراتیجیات فیما یلي

 ؛االتجاه نحو تبني إستراتیجیة العمل المصرفي الشامل - 
  ؛إستراتیجیتي اندماج وخوصصة البنوكالتوجه نحو تبني  - 
 ؛التوجه نحو تبني مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفیة - 
 االتجاه نحو تبني إستراتیجیة الحوكمة المصرفیة. 

 .كما تم بحث أهم االنعكاسات المحتملة لتبني هذه االستراتیجیات على النمو االقتصادي

من البديهي أن وجود قطاع مالي بما يتضمنه من قطاع مصرفي متطور يعد  في األخير،
فحص أثر ومن هنا تعين على الباحث . أمرا ضروريا لرفع معدالت النمو االقتصادي ألي دولة

تطور الجهاز المصرفي على النمو االقتصادي في الجزائر، وتحديد مكانة الجهاز المصرفي 
   .ولتحقيق هذا الهدف نتطرق إلى الباب المواليزائري، الجزائري في تمويل االقتصاد الج



  

            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الباب الثاني
تطور الجهاز المصرفي والنمو 

االقتصادي في الجزائر  بين  تداعيات 
مسار التطور واإلصالح ومحاولة 
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تطور الجهاز المصرفي والنمو االقتصادي في الجزائر  بين  تداعيات مسار التطور واإلصالح 
 ومحاولة النمذجة ومتطلبات التحديث

 :الباب الثاني  

               

  :تمهيد     
  :إلى عرض ما یلي البابمن خالل یهدف الباحث   

  خالل الفترة والجهاز المصرفي تحدید أبرز محطات مسار التطور واإلصالح لالقتصاد الجزائري
معرفة السیاسات االقتصادیة المنتهجة في الجزائر منذ ، وذلك بغرض )2014 - 1962(

وكیفیة االنتقال من االقتصاد المخطط ذو التوجه االشتراكي إلى اقتصاد السوق مع  االستقالل
لالقتصاد الجزائري، ط فهم وتیرة النمو االقتصادي ییمكن تبس ولكي، عرض وتقییم البرامج التنمویة

 التي مست الجهاز المصرفي الجزائري لوقوف على نتائج اإلصالحاتا ناهیك عن. هذا من جهة
 ؛، وهذا من جهة أخرىذا الجهازوتحدید نقاط الضعف والقوة التي تمیز ه وأهدافها،

  وقع اختیار الباحث . على النمو االقتصادي في الجزائر المصرفيقیاس أثر تطور الجهاز منهجیة
، والذي (ARDL)نموذج االنحدار الذاتي لإلبطاء الزمني الموزع على منهجیة حدیثة وهي 

. إذا كان التطور المصرفي یقود إلى النمو االقتصادي في الجزائر؟سیحاول من خالله فحص ما 
    .ناهیك عن تقدیم جملة من المتطلبات التي تكفل تحدیث هذا الجهاز وتعزیز دوره التنموي

  :ما، وهفصلین اثنین) يتطبیقال( ثانيال یضم هذا الباب وعلى هذا األساس، 

  مسار التطور واإلصالح  خالل الفترة  – االقتصاد الجزائري والجهاز المصرفي :ولالفصل األ       
)1962 - 2014 (– 
 العالقة بین تطور الجهاز المصرفي والنمو االقتصادي في الجزائر  خالل الفترة : ثانيالفصل ال

  -بین النمذجة ومتطلبات التحدیث   –) 2014 - 1980(
      

 



   
  
  

 :الباب الثاني
تطور الجهاز المصرفي والنمو االقتصادي في الجزائر  بين  تداعيات 

  ومتطلبات التحديثومحاولة النمذجة مسار التطور واإلصالح 
 

  :الفصل األول
 االقتصاد الجزائري و الجهاز المصرفي

  - ) 2014 -  1962(مسار التطور واإلصالح  خالل الفترة   – 

: ثانيالفصل ال  
المصرفي و النمو االقتصادي في الجزائر   العالقة بين تطور الجهاز

- بين النمذجة ومتطلبات التحديث   –) 2014 -  1980(خالل الفترة   
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  :تمهيد      
تحدید أبرز محطات مسار التطور واإلصالح لالقتصاد الجزائري خالل الفترة إلى یهدف هذا الفصل        

وكیفیة  معرفة السیاسات االقتصادیة المنتهجة في الجزائر منذ االستقالل، وذلك بغرض )2014 -  1962(
 ولكي ،االنتقال من االقتصاد المخطط ذو التوجه االشتراكي إلى اقتصاد السوق مع عرض وتقییم البرامج التنمویة

تحدید أبرز إلى كما یهدف بالمثل . لالقتصاد الجزائري، هذا من جهةط فهم وتیرة النمو االقتصادي ییمكن تبس
للوقوف على نتائج . محطات مسار التطور واإلصالح الذي عرفه الجهاز المصرفي الجزائري خالل نفس الفترة

وعلى هذا . ، وهذا من جهة أخرىذا الجهازاإلصالحات وأهدافها، وتحدید نقاط الضعف والقوة التي تمیز ه
  : وهمااألساس، تم تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین، 

 2014 -1962(االقتصاد الجزائري مسار التطور واإلصالح  خالل الفترة : المبحث األول.( 
 2014 -1962(مسار التطور واإلصالح  خالل الفترة  الجهاز المصرفي الجزائري: ثانيالمبحث ال.(  
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                                                  االقتصاد الجزائري مسار التطور واإلصالح: المبحث األول
  )2014 - 1962(خالل الفترة 

إلى معرفة السیاسات االقتصادیة المنتهجة في الجزائر منذ االستقالل، والتي یمكن أن  بحثیهدف هذا الم       
  : فترات، وهي خمستبسط فهم وتیرة النمو االقتصادي فیها، وقد تم تقسیم تاریخ االقتصاد الجزائري إلى 

  والتي عرفت وضع األسس السلیمة لنمو اقتصادي مرتفع ومستقر: 1985إلى  1962الفترة من. 
  والتي عرفت عدم استقرار بیئة االقتصاد الكلي، وذلك بسبب األزمة النفطیة، : 1988إلى  1986الفترة من

 .وتطبیق برامج التعدیل الهیكلي األولى
  والتي عرفت األزمة االقتصادیة الجدیدة واعتماد برنامج اإلصالح : 1994إلى  1989الفترة من

 .تصادياالقتصادیة الثانیة للحد من التدهور االق
  االنطالقة الثانیة للنمو االقتصادي والتي عرفت: 2000إلى  1995الفترة من. 
  برامج اإلنعاش االقتصادي، وتوطید النمو االقتصاديتنفیذ  والتي عرفت :2014إلى  2001الفترة من.   

  ) 1985 - 1962(مرحلة النمو االقتصادي المستقر والمرتفع : المطلب األول

 ةالثقیل صناعاتالب مدعومبناء اقتصاد اشتراكي ب، قامت الجزائر 1962 سنةمنذ االستقالل في        
، كانت الجزائر في مسار قوي وسریع من 1970بحلول نهایة عام و . كبیرة في رأس المال البشريالستثمارات االو 

عائدات تصدیر النفط والغاز  حیث شكلت. وطني٪ من الدخل ال45ارتفاع الدخل المتزاید للفرد، واستثمار نحو 
بناء البنى  هم في ذلكشبكة واسعة للمؤسسات العامة الحدیثة وسا كما تم إنشاءتمویل هذه الجهود، مصدر 

عن التقدم االجتماعي المهم عن طریق الحد من األمیة، وزیادة متوسط  أسفرهذا ما التحتیة واسعة النطاق، و 
 هولدولة الجزائریة في هذه الفترة ا، كان خیار بعد ذلك. سكانلالتعلیم لالعمر المتوقع، وضمان مستوى عال من 

قطاع هام في األنشطة  وتشكل تدریجیا. التخطیط االقتصادي المركزيبفي إطار نظام یتسم  اتمؤسسالاحتكار 
القطاع على أنه  ویعرف هذا). الرئیسیة اإلنتاجیةوالقطاعات  ،التأمین بنوك،ال ،التجارة الخارجیة(العامة المتقدمة 

على مستوى  استثماراتهه یتوج یتم اتخاذ قراراتو . القانونیة إلى الدولة تهاترجع ملكی التيمجموعة من الشركات 
  )1( .جزائریةسلطة اللمن قبل قادة القرار السیاسي ل تهسلطة الدولة، وتتم تسمی

سخرت لها  تنمویة مخططات بعدة قیامالبللجزائر  اإلستراتیجیة التنمویة تمیزتوفي نفس السیاق، قد          
    )2( :وتتمثل هذه المخططات فيرؤوس أموال ضخمة بهدف الخروج من التخلف والتبعیة مع نهایة السبعینیات، 

  
                                     

                                                             
(1) Mohamed Abdelbasset Chemingui, What Macroeconomics Factors Explain Algeria’s Poor Economic 
Growth Performance, Background Paper for the GDN Global Research Project on explaining Growth in 
Developing Countries: The Case of Algeria, January 2003, p: 04, available at: 

  al.pdfhttp://depot.gdnet.org/gdnshare/pdf2/gdn_library/global_research_projects/explaining_growth/Algeria_growth_fin
(03/11/2012)   

، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصاد الجزائري االنتقال من الخطة إلى السوق ومدى إنجاز أهداف السیاسة االقتصادیةعبد اهللا بلوناس،  )2(
  .33 - 30: ص ، ص 2005/2006 ،الجزائر جامعة الجزائر،، العلوم االقتصادیةقسم ، االقتصادیة وعلوم التسییر
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 : )1969-1967(المخطط الثالثي األول  )1
كان الهدف منه تحضیر الوسائل المادیة والبشریة والهیاكل كان أول مخطط تشهده الجزائر المستقلة، كما       

وقد تم تحقیقه  .االقتصادیة واالجتماعیة واإلداریة للتكیف مع سیاسة التخطیط المركزي الجدیدة التي تم تبنیها
ملیون دج، أي بمعدل  9124لك منها ملیون دج استه 11081بصورة مرضیة، فمن أصل حجم استثماري قدره 

األولویة لالستثمارات في الصناعات الثقیلة خصوصا صناعة  أعطــى هذا المخطط كما .% 82إنجاز قدره 
المحروقات، الصناعات البتروكمیاویة، صناعة الحدید والصلب، الصناعات المیكانیكیة، والتي استحوذت على 

في  %17لكلیة خالل فترة المخطط، في حین كان نصیب الزراعة من مجموع االستثمارات ا %45نسبة تفوق 
 .      المرتبة الثانیة ولكن بفارق كبیر مع الصناعة، وهذا ما یفسر التدهور المستمر لإلنتاج الزراعي

  :)1973-1970(المخطط الرباعي األول  )2
في هذا المخطط تم وقد اتجاهات التخطیط الموجه نحو الصناعات الثقیلة والمحروقات، هذا المخطط حدد       

معاییر في اختــیار على كما اعتمدت وزارة المالیة معــدل االستثمار،  توحدد ،ضبط المشاریع االستثماریة
لیة ألنها في نظر المخطط المشاریع مثل القیمـة المضافـة، الشغل، التوازن الجهوي، بینما تستبعد المردودیة الما

الهدف األساسي لهذه الخطة هي توفیر الشروط التي تسمح بتأمین العمل الدائم كان وقد  .تمثل معیارا برجوازیا
تقریبا ثالث مرات فقد بلغ االستثمارات اإلجمالیة أما بالنسبة لحجم . لغالبیة العمال الجزائریین في آفاق الثمانینات

أما األهداف  .أنها اعتمدت على التمویل الذاتي بالدرجة األولى إلىلثالثیة، باإلضافة حجم استثمارات الخطة ا
                                                                                                                 :فقد شملتالعامة لهذه الخطة 

  ؛من الناتج الداخلي الخام %9هدف معدل نمو سنوي یقدر بـ تحدید  
 نشاء الصناعة، تنویع التعامل مع الخارج والتخلص من  تعمیم االستقالل االقتصادي عن طریق تدعیم وإ

  ؛االعتماد على فرنسا واالعتماد على المصادر المحلیة في التموین والتمویل بصورة أساسیة
  جمیع المجاالت واحتكار النشاطات  تدعیم دور القطاع العام فيمن خالل خلق عالقات إنتاج جدیدة

                                                                                                                             ؛فرض رقابة جمركیة على التجارة الخارجیة وتوجیه االستهالك الداخلي بما یخدم التنمیةو  ،الرئیسیة
   توفیر أدوات الضبط لالقتصاد الوطني وتحقیق التكامل االقتصادي عن طریق اختیار مشاریع متكاملة

بین القطاعات، ولذلك تم التركیز على الصناعات األساسیة لكونها تحرض على ظهور صناعات 
    ؛أخرى تلقائیا، وتمدها بالمواد األولیة ووسائل اإلنتاج

  عة االستهالك ومراقبتها ان عن طریق دعم أسعار المواد الواستحسین ورفع مستوى المعیشة للسك
  .االستهالك الطفیلي وتوجیه االستهالك العام والخاصومحاربة 

  :)1977- 1974(المخطط الرباعي الثاني  )3
أحد العوامل الرئیسیة في كالتصنیع على بقى أوقد  ،استمرار للمخطط السابق بمثابة المخطط اعتبر هذا        

 .من مجموع االستثمارات %61التنمیة االقتصادیة، حیث استحوذت الصناعة والطاقة على نسبة عملیة 
لضمان السیر الحسن لتنفیذ المشاریع تم تحدید األولویات في التنفیذ خاصة المشاریع المستقبلیة، لذلك قسمت و 

ریع من الضرورة الثانیة یمكن في تنفیذها، ومشا ةمن الضرورة األولى والتي یجب البدای: المشاریع على نوعین
المخطط بالجانب االجتماعي من حیث توفیر مناصب الشغل وزیادة هذا أهتم كما  .تأجیل الشروع في تنفیذها
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زیادة مبلغ االستثمارات بشكل كبیر نتیجة ارتفاع أسعار النفط وقد تم  ،...فرصه، إجباریة التعلیم، مجانیة العالج
تراكم رأس المال هو قطاع المحــروقات، حیث تكثف إنتاج النفــط بشكــل واسع باعتبار أن المصدر الرئیسي ل

، وانتقل إنتاج الغاز الطبیعي من 1979ملیون طن سنة  63إلــى  1963ملیون طن سنـــة  22.8منتقــال من 
، كما تطورت االستثمارات العمومیة في كثیر من )79-63(ملیون طن ما بین  30طن إلى  300000

من الناتج الداخلي  %46إلى  1970سنة  %35اعات والفروع، إذ ارتفع معدل االستثمار الخام من متوسط القط
  :فقد شملتأما أهداف الخطة ). 79-78(الخام ما بین 

  ؛%11.5أي بمعدل سنوي یبلغ   %46تحقیق معدل نمو للناتج الداخلي الخام بحوالي  
 ؛منصب عمل سنویا 100000 زید عنی مافرص العمل، لذا تم تخطیط إنجاز وحدات توفر  توفیر  
 ؛تنمیة وتوسیع إمكانیات التراكم لضمان التمویل بالمصادر المالیة المحلیة لذا تم التركیز على المحروقات  
 ل االقتصادي تلبیة الطلب المحلي للمواد األولیة الصناعیة أكثر فأكثر بهدف تحقیق االندماج والتكام

  ؛...)إنتاج الفوالذ، أدوات البناء(
  لصناعات ا(وحدة صناعیة في هذه الفترة بهدف إحالل الواردات  500برمجة إنجاز حوالي

 ...).ومنزلیةالكهر 
                                                          :توزیع االستثمارات العمومیة على المخططات التنمویةكیفیة ) IV  -1(هذا، ویعرض الجدول رقم       

   )1979-1967(لفترة خالل ا بنیة االستثمارات العمومیة): IV  -1(الجدول رقم 
(1979 - 1978) (1977 - 1974) (1973 - 1970) (1969 - 1967)  
 ퟏퟎퟗ   ퟏퟎퟗ   ퟏퟎퟗ   ퟏퟎퟗ  
 المحروقات والصناعة 7.9 56 20.8 57 74.2 61 66 62
 الزراعة 1.6 16 4.6 13 5.8 5 3.2 3

 الهیاكل القاعدیة 2.7 28 11.3 30 40.8 34 36.8 35
  مجموع االستثمارات 9.7 100 36.7 100 120.8 100  106 100

، أطروحة دكتوراه السیاسة االقتصادیةاالقتصاد الجزائري االنتقال من الخطة إلى السوق ومدى إنجاز أهداف عبد اهللا بلوناس، : المصدر
  .34: ، ص2005/2006 ،جامعة الجزائر، الجزائر، العلوم االقتصادیةغیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، قسم 

  )1( :أن نجاح السیاسة التنمویة في الجزائر خالل هذه الفترة یعزى إلى عاملین رئیسیین، وهما ،ویمكن القول 
 رؤیة لتعزیز النمو االقتصادي من خالل االستثمارات العامة واألنشطة عالیة اإلنتاجیة ورأس  تحقیق

 .المال البشري، والممولة عن طریق زیادة إنتاج الطاقة وارتفاع األسعار الدولیة للمنتجات النفطیة
  سواءدعم مباشر من قبل الجمهور والحمایة التجاریة على حد بتطور مرتفع لإلنتاج المحلي.  

 : )1984-1980( المخطط الخماسي األول )4
 شهدت هذه الفترة سعي الجزائر إنعاش القطاعات التي لم تعطى لها األولویة من قبل، فقامت    

عادة النظر في سیاسة  صالح النظام الجبائي ونظام األسعار وإ بإعادة هیكلة المؤسسات العمومیة وإ
شباع الحاجیات األساسیة للسكان األجور، من شغل وتعلیم وسكن وصحة، وانتهاج سیاسة دیمغرافیة  وإ
  :، فكان توزیع االستثمارات كما یلي)2(اقتصادیا واجتماعیا دولةوحاجة ال تتماشى

  
                                                             

(1) Mohamed Abdelbasset Chemingui,op.cit , p: 04 

  .214-213 :صص ، مرجع سابقسیدي أحمد كبداني،  )2(
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  )1984-1980( لفترةخالل اتوزیع االستثمارات  ):IV  -2(الجدول رقم 
  )ج.ملیار د(التنفیذ المالي   )ج.ملیار د( تكالیف البرنامج  القطاعات 

 
، أطروحة دكتوراه دراسة تحلیلیة وقیاسیة –أثر النمو االقتصادي على عدالة توزیع الدخل في الجزائر مقارنة بالدول العربیة سیدي أحمد كبداني،  :المصدر

  .214: ، ص2012/2013غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، قسم العلوم االقتصادیة، جامعة تلمسان، الجزائر، 

 القطاع الصناعي أهمیة كبرى، من خالل أعطتالتوجهات التنمویة للجزائر أن  )IV -2(یوضح الجدول رقم     
عادة االهتمام بالزراعة كونها تشغل فئة معتبرة من السكان،  المخصصات المالیة لهذا القطاع وما یرتبط به، وإ

اإلنتاجیة وخلق القدرة  تحسین هدفاالستثمار في التعلیم والتكوین بواالهتمام بالعنصر البشري من خالل زیادة 
زیادة التدریب والتكوین على  على االبتكار والتحكم في التكنولوجیا المستوردة وتحویلها إلى ثروة وطنیة من خالل

  )1( .استعمال اآلالت المتنوعة
 إطالق حیث تم ،)1985-1980(الل الفترة الهیكلة خ إعادة وتجدر اإلشارة إلى تبني الجزائر سیاسة       
 الكارثي الوضع لتصحیح 1985و 1980 عامي بین الحكومة قبل من والتنظیمیة المالیة الهیكلة إعادة سیاسة

 لمختلف وفقا وذلك ،"الكبرى" الشركات یسمى ما إلى حیث تم تقسیمها. السبعینات نهایة في العامة للمؤسسات
 واإلنتاج الهندسة أنشطة بین الفصل على أساسا الذي یعتمد التخصص مبدأ حسب تقوم كانت التي األنشطة
 اإلنتاج وظائف بین الفصل في یتمثل مزدوج هدف إلى العامة الهیكلة الشركات وتهدف إعادة. التجاري والقطاع

 اعتماد یقلل مما اإلنتاج زیادة ومن ثم الكفاءة، لتعزیز اإلنتاج هیكل في تخصص أكثرو  .التجاریة المهامو 
في  ظهرت أوجه القصور ،ذا البرنامجه تنفیذ سنوات أربع وبعد ذلك، ومع. األجنبیة األسواق علىالهائل  الجزائر
یرادات النفط، أسعار في االنخفاض ثلم منها، مفر ال التي وبرزت واالختالالت الهیكلة إعادة سیاسة  لم النفط وإ

 وتمویل الدیون الخارجیة لسداد العامة المؤسسات لدعم الدینارات ملیارات إلى كما وجدت الحاجة متوفرة، تعد
 الهیكلة إعادة أن الواضح من وأصبح. اإلمداد بها على قادرة لم تكن الشركات التي للسكان األساسیة االحتیاجات

  ) 2( .العامة للمؤسسات الخلقیة الكفاءة عدم مع للتعامل المثلى السیاسة تكن لم
                                                             

  .214 :ص، مرجع سابقسیدي أحمد كبداني، )1(
(2) Chérif Begga - Abdelhamid Merghit, Attempts to Industrial Reforms in Algeria: Do they fit the Logic 
of Globalization, Topics in Middle Eastern and African Economies, Vol: 16, N :01 , May 2014, PP: 101 - 102 
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استقرار مؤشرات االقتصاد الكلي، األزمة النفطیة وضعف النمو االقتصادي وتطبیق برامج  عدم: المطلب الثاني
  )1988 -1986(التعدیل الهیكلي األولى خالل الفترة 

تكمیال للمخطط السابق  الذي جاء، (1985-1989) المخطط الخماسي الثانيشهدت هذه الفترة تبني         
حیث استأثر  على الصناعة كمحرك أساسي للتنمیة الوطنیة من حیث السیر في نفس التوجه االشتراكي واالعتماد

) IV -3(وهذا ما یوضحه الجدول رقم ، من إجمالي االستثمارات المخططة %31.67قطاع الصناعة بما نسبته 
  :توزیع االستثمارات خالل هذه الفترة
  )1989-1985( لفترةخالل اتوزیع االستثمارات  ):IV  -3(رقم الجدول 

  (%)النسبة   )ج.ملیار د(القیمة   القطاعات  

 
  217مرجع سابق،  سیدي أحمد كبداني، :المصدر

صدمات تلقاها االقتصاد الوطني الرتباطه بأسعار  غیر أن الظروف االقتصادیة الدولیة وما صاحبها من        
وارتفاع المدیونیة الخارجیة التي أخذت تلتهم الجهد التنموي  الدوالر في عملیات التبادل الدولي المحروقات وقیمة

المخططین الوطنیین یؤكدون على مواصلة نهج إصالح  المحقق داخلیا من خالل خدمة الدیون، جعل
عطائها المزید من الحریة من والتنظیم وتحمیلها  خالل منحها االستقاللیة في التسییر المؤسسات الوطنیة، وإ

الدولة لرأسمالها، فصدر بذلك قانون استقاللیة المؤسسات في  مسؤولیة النتائج المحققة مع اإلبقاء على ملكیة
ووضع  دف من هذه االستقاللیة هو منح المؤسسات حریة اتخاذ القرارات والتكفل بأنشطتهاالهو  .1988 سنة

إیجابیة،  بالمبادرة والمخاطرة باألسلوب الذي یمكنها من تحقیق نتائجاالستراتیجیات الخاصة بها فیما یتعلق 
القانونیة من  وقد تمت عبر مشروعین متكاملین وهما؛ االستقاللیة . تسمح لها تغطیة استهالكاتها واستثماراتها

مثل إنشاء 1988 خالل جملة المشاریع القانونیة والتشریعیة التنظیمیة للمؤسسات التي بدأ العمل بها في سنة 
الذمة المالیة  صنادیق المساهمة، وتكوین الجمعیة العامة ومجلس اإلدارة، ثم االستقاللیة المالیة بفصل
الثمانینات، ما  للمؤسسات عن الذمة المالیة للدولة وخزینتها، والتي اصطدمت بانهیار أسعار البترول منتصف

عادة تموین نفسها،    )1( .نهایة الثمانینات لتستمر حالة الركود والتراجع حتىجعلها عاجزة مرة أخرى عن تموین وإ
                                                             

  .216مرجع سابق،  سیدي أحمد كبداني، )1(
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، بعض المؤشرات االقتصادیة الكلیة لالقتصاد الجزائري خالل الفترة )IV  -4(هذا، ویظهر الجدول رقم       
)1980 - 1988 :(  

  )1988 - 1980(بعض المؤشرات االقتصادیة الكلیة لالقتصاد الجزائري خالل الفترة ): IV  -4(الجدول رقم 
  1980 1981  1982  1983  1984 1985 1986 1987  1988 

 1.00- 0.70- 0.40 3.70 5.60 5.40 6.40 3.00 0.79  )%(الناتج الداخلي الخام الحقیقي معدل نمو 

معدل نمو حصة من الفرد من الناتج الداخلي الخام 
  )%(الحقیقي 

-2.16 -0.19 3.08 2.12 2.30 0.48 -2.49 -3.39 -2.16 

 - 21.4 - 9.7 8.7 13.1 16.3 - -  )%(البطالة 

 5.90 7.50 12.30 10.50 8.20 6.00 6.20 14.70 9.20  )سنویا(% التضخم، األسعار التي یدفعها المستهلكون 

 6.46 5.95 12.09- 9.28 6.02 5.06 3.99 7.10 6.46  )ج.ملیار د(وضعیة المیزان التجاري 

 المصدر: حسابات الباحث بناء على إحصائیات مأخوذة من:
 :راجع )/http://www.ons.dz ( الدیوان الوطني لإلحصائیات، )1
 242-238: ص صالمحاسبة الوطنیة، : 14، الفصل 2011 – 1962، حوصلة إحصائیة الدیوان الوطني لإلحصائیات  
 69: ص، التشغیل: 02، الفصل 2011 – 1962، حوصلة إحصائیة الدیوان الوطني لإلحصائیات 

 http://www.ons.dz/-Prix-a-la-consommation-.html (22/09/2015) 
 .)http://data.albankaldawli.org(: بیانات البنك الدولي )2

الناتج الداخلي الخام الحقیقي بشكل مفاجئ سنة معدل نمو انخفاض  إلى )IV -4(یشیر الجدول رقم        
. )1988 -  1986(خالل الفترة ، لیستمر االنخفاض بتسجیل معدالت سالبة %0.40لیصل إلى حدود  1986

فیما معدالت نمو سالبة تسجیل و . ویعزى ذلك إلى الصدمة النفطیة وانهیار أسعار النفط في األسواق العالمیة
تم تسجیل معدالت ، بینما 1981و 1980خالل سنتي  حصة الفرد من الناتج الداخلي الخام الحقیقيیتعلق 

ویعزى ذلك ) 1988 - 1986(ة خالل الفتر  تسجیل معدالت سالبةو ، )1985 - 1982(موجبة خالل الفترة 
سنة % 21.4كما بلغ معدل البطالة مستوى . باألزمة النفطیة الناتج الداخلي الخام الحقیقيمعدل نمو لتأثر 
فقد عرف معدالت عالیة  )سنویا(%التضخم، األسعار التي یدفعها المستهلكون أما بالنسبة لمؤشر . 1987

بلغ  1986كما نالحظ تسجیل عجز في المیزان التجاري خالل سنة  .1986سنة % 12.30بلغت أقصاها 
   .، وذلك نتیجة تدهور صادرات المحروقاتج.ملیار د 12.09حوالي 
منذ بدایة الثمانینات أخذت سوق النفط الدولیة تتحول من سوق یتحكم فیها تجدر اإلشارة إلى أنه و       

إلى سوق یتحكم فیها  ،التي تفرض حجم الصادرات واألسعارالمصدرة للنفط و  المنتجة الدول موه ،البائعون
أسعارا جدیدة أقل للنفط،  فرضتفي الكمیات المشتراة و  تحكمتتي الصناعیة المستهلكة، ال الدول مالمشترون، وه

 انخفاض في الطلب، انخفاض في أسعار التصدیر، انخفاض في(الذي ولد آثارا ضارة بالنسبة للمنتجین  األمر
تدهورت أسعار المحروقات إلى أدنى  ،1986سنة في و . )اج وبالتالي انخفاض في العائداتإلنتكمیات ا
إلى  ت األسعارانهار  ،1981دوالرا للبرمیل سنة  39.54 سعر الجزائري فمن وبالنسبة للبترول، مستویاتها

 القصور جوانب ، وظهرت بوضوحالجزائر على النفطیة األزمة آثار تعددت لقدو  .1986 دوالرا سنة 14.8
 القطاعخاصة ، والتي كانت تغطیها اإلیرادات النفطیة ،المختلفة االقتصادیة القطاعات في واالختالالت

  ) 1( :یلي فیما األزمة مظاهر تحدید ویمكن التنمیة، إستراتیجیة علیه قامت الذي الصناعي

                                                             
  .49: ، صمرجع سابق، مصطفى بن ساحة )1(
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 على القائمة التنمیة برامج لتمویل  الخارجیة االستدانةب 1979 إلى 1972  من الفترة تمیزت: الدیون أزمة )1
سنوات  بین الدیون خاصة حجم من رفع مما المحروقات، مجال في الصناعة فیها بما التصنیع إستراتیجیة

 ثم 1980دوالر سنة  ملیار 25.9إلى  1970سنة  دوالر  6من ملیار ارتفعت حیث 1980إلى  1970
 أن غیر. النفط أسعار تحسن بسبب منها جزء تسدید بعد 1984دوالر سنة  ملیار 17.5إلى  انخفضت
 مع موازاة السبعینات في المقترضة الدیون تسدید آجال وحلول الثمانینات منتصف في هذه األخیرة انخفاض

 لتلبیة الزراعیة بالسیاسات یتعلق فیما المرضیة النتائج غیابفي ظل  االستهالكي االستیراد فاتورة ارتفاع
 . الدین الخارجي حجم فاقمتو  السیولة تقلیص إلى أدى المحلي، الطلب

 المیزانیة تنفیذ الستحالة نظرا 1986 سنة میزانیةفقد راجعت الحكومة الجزائریة  :للدولة العامة المیزانیة تأثر )2
 ووضع قانون للبرمیل، دوالر  24أساس على وضعت التي البترولیة الجبایة انخفاض بسبب االبتدائیة،

 في حصیلة انخفاض )84-86(الفترة  خالل حدث وقد. للبرمیل دوالرا 17.5 أساس على اإلضافي المالیة
 العامة المیزانیةهذا على  أثروقد  .مستویاتها أدنى إلى األسعار انخفاض ، بسبب50%بلغ  البترول عائدات

 اتخذت وقد كبیر، بشكل منها المخططة المشاریع تقلیص تم الموارد المالیة تقلص وبسبب ،بشكل سلبي
  :منها هامة قرارات الدولة
 ؛كبیرة مالیة أرصدة إلى تحتاج والتي بعد، فیها یشرع لم التي المشاریع تأجیل أو إلغاء  
 ؛السریعة المردودیة ذات أو تأجیلها، یمكن ال والتي العاجلة المشاریع على اإلبقاء  
 منها الكثیر عرف وقد الوطنیة، المؤسسات إلى لألجانب المعهودة السابقة المشاریع تحویل تم كما 

 .اإلنجاز في كبیر تأخرا
 أزمة آثار أهم من دوالر وكان ملیار 10.2ب تقدر  1986سنة  في الوردات كانت: الواردات برنامج تأثر )3

 تستطیع تكن لم لكنها تقشفیا، برنامجا سطرت الدولة وقد الواردات، برنامج تأثر هو البترول أسعار انخفاض
 الخارجیة، السوق من بالواردات تغطى والتي كانت األساسیة الغذائیة بالحاجیات المتعلقة الواردات تلغي أن

 اإلنتاجي، الجهاز لسیر الضروریة مصنعة األولیة والنصف المواد من االقتصادي القطاع حاجیات وكذالك
لغاء المجاالت في الواردات تقلیص أو إلغاء وتم  التي اإلجراءات من وغیرها الدفع مقابل االستیراد األخرى، وإ

 تعد لم حیث األجنبیة، العملة من السیولة قلة مشكل اإلمكان بسبب بقدر االستیراد فاتورة تقلیص إلى تهدف
  ).1989واحد سنة  شهر من أقل(جدا  قصیرة لفترة الواردات إال تغطیة على قادرة الصرف احتیاطات

 ستهالكاال نصیب الفرد منتراجع و ، التضخممعدالت  ارتفعتالبطالة و زادت معدالت  وفي موازاة ذلك،       
برنامج في تطبیق  السلطات شرعت، استجابة لألزمة فيو  .حادة أزمة اجتماعیة وسیاسیةوذلك ما تسبب في 

  .الهیكلي والتعدیل لالقتصاد الكلياالستقرار  تحقیقالنطاق ل واسع
 ، 1987 البرامج تنفیذ هذه الجزائر وقد باشرت الهیكلي، التعدیل برنامج اعتماد الضروري من وهكذا أصبح     

 للنمو الظروف تهیئة أجل تنفیذ هذه البرامج من تعمیق یتم أن یجب الكلي، وكان االقتصادي االستقرار الستعادة
 واالختالالت وتصحیح النمو، واستعادة الكلي االقتصادي االستقرار لتحقیق. الطویل المدى على المستدام
  :الهیكلي التعدیل برنامج األولویة ذات األهداف وقد شملت األسعار، وتشوهات الكلیة ادیةاالقتص

 ؛الخاص القطاع تنمیة تشجیع 
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 عادة إصالح  ؛العامة المؤسسات هیكلة وإ
 ؛الزراعي اإلصالح تعمیق 
 ؛العمل وأداء جید لسوق المالي، تنافسیة القطاع تطویر 
 ؛السوق اقتصاد احتیاجات مع وتكییفها االجتماعي، األمان شبكة تعزیز 
 العالمیة األسواق في االقتصاد إدماج. 

 استجابة وتولید االقتصادیة الكفاءة تحسین الهیكلي اإلصالح لبرنامج األساسي كان الهدف نشأتها، ومنذ        
 لتحفیز اإلنتاج عوامل وأسواق اإلنتاجي للقطاع والمؤسسي القانوني اإلطار اإلصالحات وقد حولت. في العرض

 من واسعة مجموعة التعدیل برنامج تضمنت وقد العامة، المؤسسات لمنافسة مصدر وتوفیر العرض استجابة
 القطاعات هیكلة إلعادة برنامج بدأت وقد. الفرص تكافؤ وضمان الخاص القطاع لتشجیع المؤسسیة التدابیر

 المالیة لألسواق المؤسسي اإلطار تحدیثها تم حین في. والمؤسسیة القانونیة اإلصالحات الستكمال المصرفیة
 الرئیسیة األسباب وكانت. العمالة وانتقال المالیة الوساطة على محدود تأثیر المعتمدة اإلصالحات وكان والعمل،

 التنافسیة غیر التجاریة والممارسات الهیكلي والجمود طویلة، لفترة الركود هو حالة المحدود لإلصالحات للتقدم
   )1( .المركزي التخطیط من سنة 25 خالل الراسخة

الثانیة                    االقتصادي اإلصالح برنامج واعتماد الجدیدة االقتصادیة األزمة:  المطلب الثالث
  )1994 - 1989(خالل الفترة 

حصة  وانخفض معدل. االقتصادیة األزمة استمرت التعدیالت، تنفیذ في المحرز التقدم من الرغم على       
، بعض المؤشرات االقتصادیة الكلیة )IV-5(ویظهر الجدول رقم  .من الناتج الحقیقي وتفاقم معدالت البطالة الفرد

  ): 1994 -  1989(لالقتصاد الجزائري خالل الفترة 
  )1994 - 1989(بعض المؤشرات االقتصادیة الكلیة لالقتصاد الجزائري خالل الفترة ): IV  -5(الجدول رقم 

  1989  1990  1991  1992  1993  1994  
 0.90- 2.10- 1.80 1.20- 0.80 4.40  )%(الناتج الداخلي الخام الحقیقي معدل نمو 

 3.07- 4.37- 0.63- 3.59- 1.67- 1.72  )%(معدل نمو حصة من الفرد من الناتج الداخلي الخام الحقیقي 
 - - 23.8 21.2 19.7 18.1  )%(البطالة 

 29.00 20.50 31.70 25.90 17.90 9.30  )سنویا(% األسعار التي یدفعها المستهلكون التضخم، 
 81.94- 16.83- 21.80 48.18 9.52- 43.01-  )ج.ملیار د(وضعیة المیزان التجاري 

 16.30 17.80 20.05 - - -  سعر برمیل البترول بالدوالر األمریكي
 المصدر: حسابات الباحث بناء على إحصائیات مأخوذة من:

 :راجع )/http://www.ons.dz ( الدیوان الوطني لإلحصائیات، )1
 242-238: ص صالمحاسبة الوطنیة، : 14، الفصل 2011 – 1962، حوصلة إحصائیة الدیوان الوطني لإلحصائیات  
 69: ص، التشغیل: 02، الفصل 2011 – 1962، حوصلة إحصائیة الدیوان الوطني لإلحصائیات  
 221 - 220: ص ص، النقود والقروض: 13، الفصل 2011 – 1962، حوصلة إحصائیة الدیوان الوطني لإلحصائیات 

 http://www.ons.dz/-Prix-a-la-consommation-.html (22/09/2015) 
  .)http://data.albankaldawli.org(: بیانات البنك الدولي )2

                                                             
(1) Mohamed Abdelbasset Chemingui,op.cit , p: 06 
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 1989الناتج الداخلي الخام الحقیقي سنة معدل نمو رغم تحسن  إلى أنه )IV -5(یشیر الجدول رقم          
، كما سجل معدالت %0.80، فقد شرع في االنخفاض في السنة التالیة حیث بلغ %4.40لیصل إلى حدود 

حصة الفرد من الناتج الداخلي الخام  معدلتم تسجیل تحسن  كما). 1994 -  1991(خالل الفترة سالبة 
كما سجلت معدالت ). 1994 – 1990(، بینما تم تسجیل معدالت سالبة خالل الفترة 1989الحقیقي في سنة 

أما بالنسبة . %23.80مستوى  1991في المتوسط كما بلغت سنة  %25البطالة مستویات مرتفعة تجاوزت 
بلغت أقصاها سنة   مستویات قیاسیة بلغفقد  )سنویا(%التضخم األسعار التي یدفعها المستهلكون لمؤشر 
ل سنتي كما نالحظ تسجیل فائض في المیزان التجاري خال%. 31.70حیث وصلت إلى مستوى  1992
  .أسعار البترول في األسواق العالمیة تدهور بسبببینما سجلت باقي السنوات عجزا  1992و 1991

قروض على مرتین، لجأت الجزائر إلى صندوق النقد الدولي، للحصول على ولمواجهة هذه األوضاع، 
یشترط على  –اتفاق التثبیت  –االستعداد االئتماني األول كان محتوى االتفاق وقد  .1989ماي  30في  األولى

تعدیل  باإلضافة إلى. نيز او تقلیص العجز المو  سیاسة نقدیة أكثر حذرا وتقیدا إتباع ،الجزائر مقابل تقدیم الدعم
زاو  سعر الصرف ، 12-89تنفیذا لالتفاق عمدت الجزائر إلى إصدار القانون و  .لة التنظیم اإلداري لألسعارإ

والمتعلق  10-90كما تم إصدار القانون  .قط بعد توقیع التوقیع على االتفاقوالمتعلق باألسعار وذلك شهرین ف
بعملیة التطهیر المالي لمؤسسات الدولة أیضا قیام و  .بالقرض والنقد، إلحداث تحوالت في الجهاز المصرفي

ستمرار ملیون دوالر وا 725إلى  1990لكن استمرار تدهور االحتیاطي من العملة الصعبة سنة  .القطاع العام
ملیون دوالر، دفع إلى تطبیق أحد البنود الرئیسیة في برنامج  10 بحواليعجز میزان المدفوعات للسنة نفسها 

   )1( .صندوق النقد الدولي، وهي عملیة تخفیض العملة الوطنیة
تم االتفاق على االستعداد االئتماني الثاني، بین صندوق النقد الدولي والجزائر، أما بالنسبة للمرة الثانیة،          

  )2( :هدف إلىوالذي ، 1991جوان  3بتاریخ 
  التقلیص من حجم تدخل الدولة في االقتصاد، وترقیة النمو االقتصادي، عن طریق تفعیل المؤسسات

 ؛االقتصادیة العمومیة منها والخاصة

  ؛الخارجیة والداخلیة، من خالل العمل على تحقیق قابلیة لتحویل الدینارتحریر التجارة  
 تلع، والخدمارشید االستهالك واالدخار، عن طریق الضـبط اإلداري ألسـعار السـت.  

  :وكإجراءات عملیة لجأت السلطات العمومیة إلى
  من األسعار الداخلة في حساب مؤشر تكلفة الحیاة، ولم یبقى بتاریخ التوقیع على االتفاق  %40تحریر

من  %85سعرا مدعما، وعلیه أصبحت  22سعرا یخضع لنظام السعر ذو الهامش المسقف و 50سوى 
  ؛األسعار تخضع للنظام الحر

  ؛ ، بدأ تقلیص دعم موارد المحروقات والكهرباء1991أكتوبر  1ابتدءا من 

                                                             
كلیة العلوم االقتصادیة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، - دراسة تحلیلیة  -  2000 – 1990اإلصالحات الراهنة في االقتصاد الجزائري ، زكریاء دمدوم ) 1(

  .16 - 15: ، ص ص 2001/2002قسم العلوم االقتصادیة، جامعة الجزائر، الجزائر،  والتجاریة وعلوم التسییر،
  .17 - 16: ، ص صسابقالمرجع ال نفس)  2(
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 ملیار دج  16.9تطهیر المؤسسات العمومیة، تحت إشراف صنادیق المساهمة، حیث خصصت لها مبالغ
 ؛1993سنة و ملیار دج  83.5و 1992ملیار دج سنة  42.50، 1991سنة 

   تحدید نمو الكتلة النقدیةM3 ؛1991لسنة  % 12: بـ 

 ؛لة الصعبةحق حیازة وتصرف المصدرین خارج قطاع المحروقات في إیراداتهم بالعم 

   بین سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف الموازي %25تخفیض قیمة الدینار للوصول إلى فارق.  
في كانت تلك الفترة كانت الجزائر تعیش جوا من التدهور االقتصادي واالجتماعي، في حین أنها في و   

صندوق النقد الدولي في  عماتفاق  وذلك من خاللأمس الحاجة للحصول على تمویالت جدیدة بالعملة الصعبة، 
  )1( :تسجیل ما یلي 1994عرفت أهم المؤشرات خالل السداسي األول من سنة حیث  .شكل برنامج إصالحي

  ،؛%21القیمة الحقیقیة لموارد صادرات المحروقات بنسبة  وانخفاضتواصل انخفاض أسعار البترول  
  ؛الصافیةارتفاع معدل خدمة الدین، ونقص حاد في األصول الخارجیة  
  1993، مقارنة بنهایة سنة %10.7بـ  1994نهایة مارس  مستهلكینأسعار الالتضخم بارتفاع مستوى 

 .% 7.7صاحبها ارتفاع التضخم النقدي بـ 
وهذا ما دفع الجزائر إلى اللجوء مرة أخرى إلى صندوق النقد الدولي لطلب قروض جدیدة، وبالنسبة        

   )2( :لألهداف تتضمن ما یلي
 الحد من توسع الكتلة النقدیة (M2)  1994سـنة  %14 ىإل 1993 سـنة% 21، بتخفیض حجمها مـن ،

البحث  أي یة الى مستویات مرتفعةموبالتالي التحكم في التدفق النقدي عن طریق دفع أسعار الفائدة االس
 ؛فائدة حقیقیة موجبة أسعارعن 

  ج، قصد تقلـیص الفرق .د 36مقابل واحد دوالر ، 1994أفریل في % 40.17تخفیض قیمة الدینار بنسبة
 ؛ة وأسعار الصرف في السوق السوداءبین أسعار الصرف الرسمی

 مع إحـداث  ،1995 سنة %6و 1994 سنة %3 تحقیق نمو مستقر ومقبول في الناتج المحلي الخام بنسبة
 ؛مناصب شغل المتصاص البطالة

 بالتـالي تحقیـق أسعار و  ت الفائدة الدائنة على االدخار،ع معدالتحریر معدالت الفائدة المدینة للبنوك، مع رف
في سبیل إحداث منافسة على مستوى تعبئة المدخرات للمساهمة في تمویـل االستثمارات  فائدة حقیقیة موجبة،

 المستهدفوتحسین فعالیة االستثمار، بالرفع من إنتاجیة رأس المال، ومـن ثم رفـع معـدل النمـو االقتصادي 
 تحقیقه خالل الفترة؛

  ؛%20جعل معدل تدخل البنك الجزائري في السوق النقدیة عند مستوى 
  ؛  %10تحقیق استقرار مالي بتخفیض معدل التضخم إلى أقل من 
 توفیر الشروط الالزمة لتحریر التجارة الخارجیة، تمهیدا لالنضمام للمنظمة العالمیة للتجارة؛ 
  القیمة الخارجیة للعملةرفع احتیاطات الصرف بغرض دعم.  

                                                             
  .18: ، صمرجع سابق، زكریاء دمدوم  )1(
االقتصادیة في الملتقى الدولي حول السیاسات  ،دراسة لتقییم انعكاس اإلصالحات االقتصادیة على السیاسة النقدیة، عاشور كتوش – بلعزوز بن علي  )2(

  . 11: ص، 2004دیسمبر  30-29، ، الجزائرالتسییر، جامعة تلمسانآلفاق، كلیة العلوم االقتصادیة و االواقع و : الجزائر
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  )2000 - 1995(خالل الفترة االنطالقة الثانیة للنمو االقتصادي في الجزائر : المطلب الرابع     

في إطار اتفاق على مدى ثالث شهدت هذه الفترة لجوء الجزائر للمرة الرابعة إلى صندوق النقد الدولي       
هو إعادة االستقرار النقدي لتخطي  لبرنامج التعدیل الهیكلياألساسي وقد كان الـهدف ، )1998 -1995( سنوات

  )1( :إلى أهداف االتفاق هي بالنسبةمرحلة التحول إلى اقتصاد السوق بأقل التكالیف، و 
  تحقیق نمو اقتصادي في إطار االستقرار المالي، وكذا ضبط سلوك میزان المدفوعات، حیث یتحقق معدل

 خالل فترة البرنامج؛% 5خارج المحروقات بنسبة  خامالنمو حقیقي متوسط للناتج المحلي 
  العمل على إرساء نظام الصرف واستقراره، المرفق بإنشاء سوق ما بین البنوك مع إحـداث مكاتـب للصرف

 ألجل المعامالت الخارجیة الجاریة؛ الدینار الجزائري، والعمل على تحویل 1996جانفي  01 ابتداء من
  الجمركیة والضریبیة الستمرار تحریر التجارة الخارجیة، حیث سیتم تخفـیض الرسوم التخفیف من اإلجراءات

 كحد أقصى؛% 50الجمركیة إلى نسبة 
 ؛التخفیض التدریجي لعجز المیزان الجاري الخارجي  
  توزیع الموارد مع مراعاة القطاع اإلنتاجي، ودعم زیادة االستهالك للفرد الجزائري خالل فترة البرنامج، مع

ضیل لالستثمارات المباشرة اإلنتاجیة خارج المحروقات، مع إنجاز برنامج توسیع لقـدرات تـصدیر الغاز، تف
 بمشاركة رأس المال األجنبي؛

 تحضیرا لالستعمال 1994 سنة التخلي عن استعمال وسائل المراقبة المباشرة لقروض االقتصاد في ،
 ة، مع تنمیة السوق النقدی-  االحتیاطي النقدي والسوق المفتوحة –التـدریجي لوسائل المراقبة غیر المباشرة 

عن طریق وضع نظام مزایدة لدیون البنك المركزي، وسندات الخزینة، ومن ثم جعل معدل تدخل البنك 
معدل الـسحب و ، %15 إلى، مع رفع معدل إعادة الخصم %20الجزائري في السوق النقدیة عند مستوى 

 ؛%24ى البنك الجزائري یعادل علـى المكشوف للبنوك عل
  بإنشاء لجنة تنظیم ومراقبة للبورصـة وشـركة تسییر )القیم المنقولة(التحضیر إلنشاء سوق لألوراق المالیة ،

، %20سوق القیم، مع إمكانیة السماح للمؤسسات الوطنیة ذات النتائج الجیـدة بالتوسع في رأسمالهـا بنسبة 
 ؛1998سنة ابتداء من 

  ؛ )1996 -1994(مراقبة الحسابات البنكیة التجاریة العمومیة بالتعاون مع البنك العالمي خالل الفترة
 ؛االستثمار في البنوك الجزائریةبوالسماح للمشاركة األجنبیة 

 إحداث نمو اقتصادي یعادل النمو السكاني على األقل. 
بالمقبولة على مـستوى مؤشـرات التوازن االقتصادي برنامج التعدیل الهیكلي نتائج  أن توصفویمكن        
إعادة تفعیل السیاسة النقدیة كوسیلة ضبط مـالي واقتـصادي وكسیاسة إلدارة الطلب، وقد  إلىباإلضافة  الكلي،

  )2( :سجل في هذا الشأن المؤشرات التالیة
  ؛1994سنة  %21بعدما وصل  2000في سنة  %6إلى  معدل إعادة الخصمانخفاض 
  ؛)2000 -1996(استقرار سعر صرف الدینار بالقیاس للعمالت الصعبة من الفترة 

                                                             
  . 12 - 11: ، ص صمرجع سابق، عاشور كتوش – بلعزوز بن علي)  1(
  . 15 - 14: ، ص صسابقالمرجع ال نفس)  2(
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  33دوالر بعدما بلغت أكثر من  2001سنة  دوالر أمریكي ملیار 24انخفاض الدیون الخارجیة ألقل من 
، بعدما بلغت 2002في سنة % 25كما سجل انخفاض خدمات الدین ألقل من  1996ملیار دوالر سنة 

 .%93ما مقداره  1994في سنة 
  : ، بعض المؤشرات االقتصادیة الكلیة لالقتصاد الجزائري خالل هذه الفترة)IV- 6(ویظهر الجدول رقم     

  )2000 - 1995(بعض المؤشرات االقتصادیة الكلیة لالقتصاد الجزائري خالل الفترة ): IV  -6(الجدول رقم 
  1995  1996  1997  1998  1999  2000 

 2.20 3.20 5.10 1.10 4.10 3.80  )%(الداخلي الخام الحقیقي الناتج معدل نمو 

 0.68 1.62 3.45 0.57- 2.26 1.71  )%(الحقیقي الفرد من الناتج الداخلي الخام حصة من  معدل نمو

 28.9 - - 26.41 25.9 28.1  )%(البطالة 

 0.30 2.60 5.00 5.70 18.70 29.80  )سنویا(% التضخم، األسعار التي یدفعها المستهلكون 

 877.53 173.93 3.82- 242.53 184.98 83.05-  )ج.ملیار د(ضعیة المیزان التجاري و 

 28.50 17.91 12.94 19.49 21.70 17.60  سعر برمیل البترول بالدوالر األمریكي

 المصدر: حسابات الباحث بناء على إحصائیات مأخوذة من:
 :راجع )/http://www.ons.dz ( الدیوان الوطني لإلحصائیات، )1
 242-238: ص صالمحاسبة الوطنیة، : 14، الفصل 2011 – 1962، حوصلة إحصائیة الدیوان الوطني لإلحصائیات  
 69: ص، التشغیل: 02، الفصل 2011 – 1962، حوصلة إحصائیة الدیوان الوطني لإلحصائیات  
  221 - 220: ص ص، النقود والقروض: 13، الفصل 2011 – 1962، حوصلة إحصائیة لإلحصائیاتالدیوان الوطني 

 http://www.ons.dz/-Prix-a-la-consommation-.html (22/09/2015) 

 .)http://data.albankaldawli.org(: بیانات البنك الدولي )2
  :إلى ما یلي) IV  -6(ویشیر الجدول رقم 

  كأقصى قیمة لها سنة % 5.10للناتج الداخلي الخام الحقیقي التي بلغت نمو موجبة تسجیل معدالت
لحصة الفرد من الناتج الداخلي الخام الحقیقي التي بلغت  نمو موجبةتسجیل معدالت ، بینما تم أیضا 1998
 ؛1997سنة % 0.57، باستثناء المعدل السالب الذي بلغ 1998كأقصى قیمة لها سنة % 3.45

  ؛%28.90ما نسبته  2000معدالت البطالة المرتفعة، حیث بلغت سنة 
  إلى حدود  1995سنة  %29.80كبح معدالت التضخم المرتفعة حیث أخذت اتجاه تنازلي من حدود

  ؛2000سنة % 0.80
  3.82ج و.ملیار د 83.05والذي بلغ  1996و 1995تسجیل عجز في وضعیة المیزان التجاري لسنتي 

 ؛2000سنة ج .ملیار د 877.53بلغ أقصاه في حدود ج، في حین سجلت باقي السنوات فائضا .ملیار د
  دوالر أمریكي كأقصى قیمة لها  28.50بلغت  وقدتذبذب أسعار برمیل البترول بین االرتفاع واالنخفاض

 .2000سنة 
ویمكن القول أن تحسن أسعار البترول في األسواق العالمیة انعكس بشكل إیجابي على باقي المؤشرات         

االقتصادیة الكلیة األخرى، وهو نفس السبب الذي دفع السلطات الجزائریة إلى تبني برامج تنمویة، تحت مسمى 
  .   ما یتم التطرق إلیه في المطلب الموالي ، وهذا)2014 - 2001( اإلنعاش االقتصادي خالل الفترةبرامج 
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  )2014 -2001(خالل الفترة برامج اإلنعاش االقتصادي في الجزائر : المطلب الخامس
موارد  حیث خصصتتوسعیة، ) مالیة(، في انتهاج سیاسة میزانیة 2001شرعت الجزائر، منذ سنة         

 لتنفیذ، ،في ظل الوفرة في المداخیل الخارجیة الناتجة عن التحسن المستمر نسبیا في أسعار النفطكبیرة، مالیة 
وسیتم عرض أهداف برامج دعم اإلنعاش . 2014إلى  2001برامج االستثمارات العمومیة على طول الفترة من 

ناهیك عن محاولة تقییم دور هذه و االقتصادي، االقتصادي، ومضمونها، باإلضافة إلى عرض أهم مؤشرات النم
   :وذلك على النحو التاليالبرامج في رفع معدالت النمو االقتصادي، 

  أهداف برامج اإلنعاش االقتصادي: الفرع األول  

   )1( :تتمثل أهداف سیاسة برنامج اإلنعاش االقتصادي فیما یلي
 ؛تنشیط الطلب الكلي 
  المضافة ومناصب الشغل، عن طریق رفع مستوى االستغالل في القطاع دعم النشاطات المنتجة للقیمة

 ؛الفالحي وفي المؤسسات المنتجة المحلیة الصغیرة و المتوسطة
  نجاز هیاكل قاعدیة تسمح بإعادة بعث النشاطات االقتصادیة وتغطیة االحتیاجات الضروریة تهیئة وإ

 .للسكان فیما یخص تنمیة الموارد البشریة

  )2014 - 2001( مضمون برامج اإلنعاش االقتصادي:  الفرع الثاني        
  :في هذا السیاق، یتم عرض مضمون البرامج الثالثة سالفة الذكر، وذلك على النحو التالي  

  )2004 - 2001(مضمون برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي  -أوال 
ج، والتي خصصت للعملیات والمشاریع الخاصة .ملیار د 525خصص لهذا البرنامج مبلغا قدر بحوالي         

تقویة الخدمات العمومیة في مجاالت كبرى، مثل الري، النقل، بدعم المؤسسات والنشاطات اإلنتاجیة الفالحیة، 
محلیة والتنمیة البشریة، وقد تزامنت هذه ، تحسین اإلطار المعیشي للسكان، دعم التنمیة الالهیاكل القاعدیة

. )2(العملیات مع سلسلة اإلجراءات الخاصة باإلصالحات المؤسساتیة ودعم المؤسسات اإلنتاجیة الوطنیة
  :یوضح ذلك) IV  -7(والجدول رقم 

  )2004 - 2001(التوزیع القطاعي لبرنامج دعم اإلنعاش االقتصادي حسب كل باب ): IV  -7(الجدول رقم 
  (%)النسبة   ج.المبلغ بمالییر د  القطاعات

  40.1  210.5  أشغال كبرى وهیاكل قاعدیة
  38.8  204.2  تنمیة محلیة وبشریة

  12.4  65.4  دعم قطاع الفالحة والصید البحري
  8.6  45  دعم االصالحات

  100  525  المجموع

مجلــة أبحــاث ، )2010-2000(لفتــرة فــي ا الجزائــرسیاســة اإلنعــاش االقتصــادي فــي  دراســة تقییمیــةنبیــل بــوفلیح، : المصــدر
داریة، العدد   .252 :، ص2012، جامعة بسكرة، الجزائر، دیسمبر 12: اقتصادیة وإ

                                                             
داریة، العدد، )2010- 2000(لفترة في ا سیاسة اإلنعاش االقتصادي في الجزائر دراسة تقییمیةنبیل بوفلیح،   )1( جامعة ، 12: مجلة أبحاث اقتصادیة وإ

  .252-251 :ص ، ص2012بسكرة، الجزائر، دیسمبر 
  .252 :، صنفس المرجع السابق  )2(
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  )1( :یذكر ما یلي )IV -7(الجدول رقم ومن بین أهم ما یشیر إلیه          
  ج، أي .ملیار د 210.5التركیز على قطاع األشغال الكبرى والهیاكل القاعدیة حیث خصص له مبلغ

 من المبلغ اإلجمالي للبرنامج؛ %40.1أنه استحوذ على ما نسبته 
  ج، أي أنه استحوذ .ملیار د 204.2االهتمام بقطاع التنمیة المحلیة والبشریة حیث خصص له مبلغ

 من المبلغ اإلجمالي للبرنامج؛ %38.9على ما نسبته 
  ج، أي أنه استحوذ على .ملیار د 65.4مبلغ االهتمام بقطاع الفالحة والصید البحري حیث خصص له

من المبلغ اإلجمالي للبرنامج، وهي نسبة قلیلة، ویعزى ذلك أن هذا القطاع استفاد  %12.4ما نسبته 
، وهو البرنامج الوطني للتنمیة الفالحیة، والذي یعتبر برنامج 2000من برنامج خاص ابتداء من سنة 

وهذا دلیل على أن المبلغ المخصص في البرنامج هو عبارة مستقل عن برنامج اإلنعاش االقتصادي، 
 عن دعم إضافي للبرنامج سالف الذكر؛

   ج، أي أنه .ملیار د 45التركیز على جانب دعم اإلصالحات المؤسساتیة حیث خصص له مبلغ
من المبلغ اإلجمالي للبرنامج، وذلك بهدف تمویل اإلجراءات  %8.60استحوذ على ما نسبته 

.                          والسیاسات المصاحبة لدعم وترقیة القدرات التنافسیة للمؤسسات االقتصادیة الوطنیة العامة والخاصة
        :خالل هذه الفترة ، بعض المؤشرات االقتصادیة الكلیة لالقتصاد الجزائري)IV- 8(ویظهر الجدول رقم ، هذا  

  )2004 - 2001(بعض المؤشرات االقتصادیة الكلیة لالقتصاد الجزائري خالل الفترة ): IV  -8(الجدول رقم 
  2001 2002 2003 2004 

 4.30 7.20 5.60 4.61  (%)معدل نمو الناتج الداخلي الخام الحقیقي 
 2.64 5.55 3.99 3.04  (%)معدل نمو حصة من الفرد الناتج الداخلي الخام الحقیقي 

 17.7 23.7 - 27.30  )%(معدل البطالة

 4.00 4.30 1.40 4.20  )سنویا(% التضخم، األسعار التي یدفعها المستهلكون 

 885.78 754.91 446.62 620.22  ج.فائض المیزان التجاري ملیار د
 38.66 29.03 25.24 24.85  سعر برمیل البترول بالدوالر األمریكي

 المصدر: حسابات الباحث بناء على إحصائیات مأخوذة من: 
 :راجع )/http://www.ons.dz ( الدیوان الوطني لإلحصائیات،  )1

 242- 238: ص صالمحاسبة الوطنیة، : 14، الفصل 2011 – 1962، حوصلة إحصائیة الدیوان الوطني لإلحصائیات  
  69: ص، التشغیل: 02، الفصل 2011 – 1962، حوصلة إحصائیة لإلحصائیاتالدیوان الوطني  
 221 - 220: ص ص، النقود والقروض: 13، الفصل 2011 – 1962، حوصلة إحصائیة الدیوان الوطني لإلحصائیات 

 http://www.ons.dz/-Prix-a-la-consommation-.html (22/09/2015) 
 .)http://data.albankaldawli.org(: بیانات البنك الدولي )2

  :إلى ما یلي) IV  -8(ویشیر الجدول رقم 
  كأقصى قیمة لها سنة % 7.20للناتج الداخلي الخام الحقیقي التي بلغت نمو موجبة تسجیل معدالت

لحصة الفرد من الناتج الداخلي الخام الحقیقي التي  نمو موجبةتسجیل معدالت ، بینما تم أیضا 2003
 ؛في نفس السنةكأقصى قیمة لها % 5.55بلغت 

  إلى حدود  2001سنة  %27.30تراجع محسوس لمعدالت البطالة المرتفعة، حیث انخفضت من مستوى
 ؛2004سنة  17.7%

                                                             
  .253 - 252 :ص ، صسابقالمرجع ال نفس  )1(
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 والذي   2002، كما سجلت أدنى قیمة لها سنة %4.30م تتجاوز حدود لمعدالت التضخم حیث  استقرار
  ؛%1.40 بقدر 

  ج .ملیار د 855.78بلغ أقصاه في حدود في جمیع السنوات في وضعیة المیزان التجاري فائض تسجیل
 ؛2004سنة 

  2004دوالر أمریكي سنة  38.66 في حدودأقصاها بلغت حیث أسعار برمیل البترول ارتفاع. 
  )2009 - 2005(مضمون البرنامج التكمیلي لدعم النمو االقتصادي  -ثانیا 

ج من أجل البرنامج التكمیلي لدعم .ملیار د 4202.2في هذا الصدد، قد تم تخصیص مبلغ إجمالي قوامه     
  :  توزیع هذا المبلغ حسب كل باب) IV -9(ویوضح الجدول رقم . )2009 -  2005(النمو االقتصادي 

  )2009 - 2005(التوزیع القطاعي لبرنامج التكمیلي لدعم النمو االقتصادي حسب كل باب ): IV  -9(الجدول رقم 
  (%)النسبة   ج.المبلغ بمالییر د  القطاعات

 : منها السكان، معیشة ظروف تحسین برنامج  -أوال     
  ،تزید السكان بمیاه السكنات،  الجامعة، التربیة الوطنیة، التكوین المهني، الصحة العمومیة

، الثقافة، الشباب والریاضة، إیصال الكهرباء والغاز للبیوت، )خارج األشغال الكبرى(الشرب 
أعمال التضامن الوطني، تطویر اإلذاعة والتلفزیون، إنشاء منشآت للعبادة، عملیات تهیئة 

  . قلیم، برامج بلدیة للتنمیة، تنمیة مناطق الجنوب، تنمیة مناطق الهضاب العلیااإل

1908.5  45.42%  

 : منها األساسیة، المنشآت تطویر برنامج - ثانیا 
  اإلقلیم، وقطاع تهیئة )السدود والتحویالت(قطاع النقل، األشغال العمومیة، قطاع الماء.  

1703.1  40.52%  

  :منها االقتصادیة التنمیة دعم برنامج - ثالثا
  الفالحة والتنمیة الریفیة، الصناعة والصید البحري ترقیة االستثمار، السیاحة، المؤسسات

  .الصغیرة والمتوسطة والصناعة التقلیدیة
337.2  08.02%  

  :تطویر الخدمة العمومیة وتحدیثها –رابعا 
  والتكنولوجیات الجدیدة لإلعالم واالتصال، قطاعات العدالة، الداخلیة، المالیة، التجارة، البرید

  .الدولة األخرى
203.9  04.85%  

  %01.19  50.0  .برنامج التكنولوجیات الجدیدة لالتصال –خامسا 
  %100  4202.7  )2009 - 2005(مجموع البرنامج الخماسي 

  :من إعداد الباحث، ولمزید من التفصیل: المصدر
، ص 2005، أفریل 2009 – 2005البرنامج التكمیلي لدعم النمو بالنسبة للفترة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، بوابة الوزیر األول،  -

  :متوفر على الموقع االلكتروني التالي. 07 – 06: ص
http://www.premierministre.gov.dz/arabe/media/PDF/TexteReference/TexteEssentiels/ProgBilan/ProgCroissance.pdf  (12/08/2015) 

  :، نذكر ما یلي)IV -9(ما یشیر إلیه الجدول رقم وأهم      
الذي قدر  )2009 - 2005(ارتفاع المبلغ اإلجمالي لبرنامج البرنامج التكمیلي لدعم النمو االقتصادي  -

ج والتي خصصت لبرنامج دعم اإلنعاش االقتصادي .ملیار د 525ج مقابل .ملیار د 4202.2بحوالي 
 ؛- مرات 8أي بحوالي  - ) 2004 - 2001(

ج، .ملیار د 1908.5حیث خصص لهذا الباب مبلغ  السكان معیشة ظروف تحسینزیادة اهتمام الدولة ب -
 من المبلغ اإلجمالي للبرنامج؛ %45.20أي أنه استحوذ على ما نسبته 

ج، أي أنه .ملیار د 1703.1حیث خصص لهذا الباب مبلغ  طویر المنشآت القاعدیةتاهتمام الدولة ب -
 من المبلغ اإلجمالي للبرنامج؛ %40.52استحوذ على ما نسبته 
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ج، .ملیار د 337.2اهتمام الدولة بدعم برامج دعم التنمیة االقتصادیة حیث خصص لهذا الباب مبلغ  -
 ؛  من المبلغ اإلجمالي للبرنامج %08.20أي أنه استحوذ على ما نسبته 

ج، .ملیار د 203.9حیث خصص لهذا الباب مبلغ  طویر وتحدیث الخدمات العمومیةتاهتمام الدولة ب -
 من المبلغ اإلجمالي للبرنامج؛ %04.85أي أنه استحوذ على ما نسبته 

 50.0حیث خصص لهذا الباب مبلغ  تكنولوجیات الجدیدة لالتصالالطویر وتحدیث تاهتمام الدولة ب -
  . من المبلغ اإلجمالي للبرنامج %01.19ج، أي أنه استحوذ على ما نسبته .ملیار د

  :، بعض المؤشرات االقتصادیة الكلیة لالقتصاد الجزائري خالل هذه الفترة)IV- 10(ویظهر الجدول رقم ، هذا
  )2009 - 2005(لالقتصاد الجزائري خالل الفترة بعض المؤشرات االقتصادیة الكلیة ): IV  -10(الجدول رقم 

  2005 2006 2007 2008 2009 

 1.60 2.00 3.40 1.70 5.90  (%)معدل نمو الناتج الداخلي الخام الحقیقي 
 0.35- 0.54 1.53 0.05 - 4.16  (%)معدل نمو حصة من الفرد الناتج الداخلي الخام الحقیقي 

 10.2 11.3 13.8 12.3 15.3  (%)معدل البطالة 
 4.20 4.90 3.70 2.30 1.40  )سنویا(% التضخم، األسعار التي یدفعها المستهلكون 

 579.13- 212.73 207.62 228.62 174.92  ج.ملیار دفائض المیزان التجاري 
 62.25 99.97 74.95 65.85 54.64  سعر برمیل البترول بالدوالر األمریكي

 المصدر: حسابات الباحث بناء على إحصائیات مأخوذة من:
 :راجع )/http://www.ons.dz ( الدیوان الوطني لإلحصائیات،  )1

 242- 238: ص صالمحاسبة الوطنیة، : 14، الفصل 2011 – 1962، حوصلة إحصائیة الدیوان الوطني لإلحصائیات  
 69: ص، التشغیل: 02، الفصل 2011 – 1962، حوصلة إحصائیة الدیوان الوطني لإلحصائیات  
 221 - 220: ص ص، النقود والقروض: 13، الفصل 2011 – 1962، حوصلة إحصائیة الدیوان الوطني لإلحصائیات 

 http://www.ons.dz/-Prix-a-la-consommation-.html (22/09/2015) 
 .)http://data.albankaldawli.org(: بیانات البنك الدولي )2

  :إلى ما یلي) IV  -10(ویشیر الجدول رقم           
  كأقصى قیمة لها سنة % 5.90للناتج الداخلي الخام الحقیقي التي بلغت نمو موجبة تسجیل معدالت

، ویعزى ذلك إلى الصدمة النفطیة وتراجع 2009سنة  %1.60، كما بلغت أدنى قیمة وهي 2005
لحصة الفرد من وأخرى سالبة  نمو موجبةتسجیل معدالت  كما تم. أسعار البترول في األسواق العالمیة

وأدنى قیمة لها  2005في سنة كأقصى قیمة لها % 4.16الناتج الداخلي الخام الحقیقي التي بلغت 
 ؛2009سنة  %- 0.35

  إلى حدود  2005سنة  %15.30تراجع محسوس لمعدالت البطالة المرتفعة، حیث انخفضت من مستوى
 ؛2009سنة  10.2%

  سنة  %4.90إلى مستوى  2005سنة  %1.40 مستوىارتفعت من معدالت التضخم حیث ارتفاع
 ؛2009سنة  %4.40لتتراجع إلى حدود  2008

  ج .ملیار د 228.62بلغ أقصاه في حدود حیث  ،في وضعیة المیزان التجاريفائض ال تراجع مستویات
، وذلك نتیجة الصدمة 2009سنة  ج.ملیار د 579.13حوالي ب، مع تسجیل عجز قدر 2006سنة 

 ي حدثت في نفس السنة وتراجع صادرات المحروقات؛النفطیة الت
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  لتنخفض  ،2008دوالر أمریكي سنة  99.97 في حدودأقصاها بلغت حیث أسعار برمیل البترول ارتفاع
  .%37.74دوالر للبرمیل الواحد، أي بحوالي  62.25إلى مستوى 

  )2014 - 2010( برنامج توطید النمو االقتصادي -ثالثا 

ج أي ما .ملیار د 21124تصورا للنفقات بمبلغ ) 2014 - 2010(یمثل برنامج االستثمارات العمومیة            
 9680بمبلغ   2009برنامجا جاریا إلى نهایة سنة : األولملیار دوالر أمریكي، ویشمل جزأین،  286یعادل 
 156ج أي ما یعادل .ملیار د 11534برنامجا جدیدا بمبلغ : الثانيملیار دوالر،  130ج أي ما یعادل .ملیار د

  )1( .ملیار دوالر
   )2014 - 2010(حسب كل باب  لبرنامج توطید النمو االقتصاديالتوزیع القطاعي ): IV  -11(الجدول رقم 

  (%)النسبة   ج.المبلغ بمالییر د  القطاعات
 : منها المحور المتعلق بالتنمیة البشریة،  -أوال     

  میاه، الالتربیة الوطنیة، التعلیم العالي، التعلیم والتكوین المهنیین، الصحة، السكن، الطاقة، قطاع
  .التضامن الوطني، الشباب والریاضة، المجاهدین، الشؤون الدینیة، الثقافة، واالتصال

10122  49.59 

 : منها األساسیة، بالمنشآت المحور المتعلق - ثانیا 
  ،النقل، تهیئة اإلقلیم والبیئةاألشغال العمومیة.  

6448  31.59 

  :بتحسین الخدمة العمومیة، منها المحور المتعلق - ثالثا
  ،إدارة  التجارة، قطاعالمالیة، قطاع  العدالة،الجماعات المحلیة واألمن الوطني والحمایة المدنیة

  . العمل
1666  08.16 

  :منها االقتصادیة، التنمیة المحور الخاص –رابعا 
  الفالحة، الصید البحري، المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، إنعاش وتحدیث المؤسسات االقتصادیة

نشاء  منطقة صناعیة ومناطق للنشاط، وكذا تعزیز قدرات التقییس  80العمومیة، تحدیث وإ
  .الصناعي

1566  07.67 

  :المحور المتعلق بمكافحة البطالة، منها –خامسا 
  استحداث مؤسسات ونشاطات مصغرة التعلیم العالي والتكوین المهني،دعم إدماج حاملي شهادات.  

360  01.76 

  :المحور المتعلق بالبحث العلمي والتكنولوجیات الجدیدة لالتصال، منها –سادسا 
  تطویر البحث العلمي، التجهیزات الموجهة لتعمیم اإلعالم اآللي في كل أطوار المنظومة الوطنیة

  . تكوین؛ إقامة الحكم االلكترونيللتربیة، والتعلیم وال
250  01.22 

  %100  20412  )2014 - 2010(مجموع البرنامج الخماسي 

  :من إعداد الباحث، لمزید من التفصیل: المصدر
قوام برامج التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة : IIIالملحق الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، مصالح الوزیر األول، ملحق بیان السیاسة العامة،  -

 :متوفر على الموقع االلكتروني التالي. 92 - 90: ، ص ص2010، أكتوبر 2014 – 2010بالنسبة للفترة 
http://www.premier-ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/declarationpg2010ar.pdf   (12/08/2015) 

  )2( :، نذكر ما یلي)IV -11(وأهم ما یشیر إلیه الجدول رقم            

 أي ج، .ملیار د 10122، حیث خصص لهذا الباب مبلغ المحور المتعلق بالتنمیة البشریةاهتمام الدولة ب
من المبلغ اإلجمالي للبرنامج، وقد انبثق ذلك من األهمیة التقلیدیة التي تولیها  %49.59ما نسبته  یعادل

الدولة لرفاهیة السكان في ظل احترام قواعد العدالة االجتماعیة، تعزیز التماسك الوطني، وتزوید البالد 
                                                             

 – 2010البرنامج الخماسي : الجزء الثانيالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، مصالح الوزیر األول، ملحق بیان السیاسة العامة،   )1(
  :متوفر على الموقع االلكتروني التالي. 38: ، ص2010أكتوبر  ،2014

http://www.premier-ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/declarationpg2010ar.pdf   (12/08/2015) 
  .92 -  38:  ، ص السابقنفس المرجع   )2(

) 
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ت التعلیمیة، مؤسسات التكوین بموارد بشریة مؤهلة وضروریة للتنمیة االقتصادیة من خالل انجاز المؤسسا
نشاء  المهني، وتوفیر المقاعد والتجهیزات البیداغوجیة في الجامعات، وذلك من أجل ترقیة اقتصاد المعرفة، وإ
المستشفیات العمومیة، وتحدیث األجهزة الطبیة وتحسین المستخدمین الطبیین وشبه الطبیین، تمویل ودعم 

اء والغاز، والربط بشبكة المیاه الشروب، والعنایة بقطاع الشباب انجاز السكنات، ربط المنازل بالكهرب
والریاضة من خالل إنشاء المركبات الریاضیة ومراكز الترفیه العلمي وتكوین مؤطري التربیة الریاضیة، 
صون ذاكرة ثورة التحریر الوطني، ترقیة الثقافة الوطنیة من خالل إنشاء دور الثقافة والمسارح وغیرها، 

وسائل االتصال العمومي، وتكریس التضامن الوطني من خالل مساعدة المحرومین ومعدومي  تحدیث
نشاء شبكة من المؤسسات المفتوحة لألشخاص ذوي االحتیاجا  ؛ت الخاصةالدخل وإ

  ج، أي .ملیار د 6448، حیث خصص لهذا الباب مبلغ األساسیة بالمنشآت المحور المتعلقباهتمام الدولة
من المبلغ اإلجمالي للبرنامج، وذلك یعكس االهتمام المتزاید بتطویر  31.59%أنه استحوذ على ما نسبته 

وتحدیث األداة الوطنیة لقطاع البناء واألشغال العمومیة، من خالل صیانة وتحدیث شبكة الطرق، انجاز 
تهیئة اإلقلیم والبیئة من . لنقل البحري والجويالسكك الحدیدیة وا: تدعیم منشآت النقل األساسیة. السدود

 خالل بناء مدن جدیدة ومنشآت حمایة البیئة؛
  ج، .ملیار د 1666، حیث خصص لهذا الباب مبلغ بتحسین الخدمة العمومیة المحور المتعلقباهتمام الدولة

الوطني وزیادة معدل من المبلغ اإلجمالي للبرنامج، وذلك بهدف تعزیز األمن  %8.16ما نسبته  یعادلأي 
التغطیة األمنیة من خالل إنشاء مقر ألمن الوالئي واألمن الحضري، تحدیث وسائل عمل العدالة من خالل 

تشیید هیاكل الضرائب والخزینة : تحسین قطاع المالیة. إنشاء مجالس القضاء والمحاكم، ومدارس التكوین
عادة تهیئة أسواق البیع والجمارك ومصالح جدیدة لمسح األراضي، تحدیث وتعزیز  مصالح ووسائل المراقبة وإ

 بالجملة والتجزئة، تحدیث إدارة العمل بهدف تعزیز وتحدیث وسائلها الخاصة بالمراقبة والضبط؛
  ج، أي .ملیار د 1566، حیث خصص لهذا الباب مبلغ االقتصادیة التنمیةب المحور المتعلقباهتمام الدولة

المبلغ اإلجمالي للبرنامج، وذلك بهدف تطویر القطاع الفالحي من خالل من  %7.67ما نسبته  یعادل
انجاز مغروسات غابیة ورعویة، وغرس أشجار الزیتون، تخفیض أسعار المحاصیل ودعم وتحدیث تقنیات 

مرافقة استحداث مؤسسات . ووسائل النشاط الفالحي، تطویر نشاط الصید البحري ودعمه بمنشآت جدیدة
إنشاء وتحدیث . ودعم تأهیلها من خالل مساعدات مباشرة أو قروض مصرفیة میسرةصغیرة ومتوسطة 

المؤسسات العمومیة االقتصادیة من خالل تدخالت الخزینة في شكل تطهیر وتخفیض فوائد القروض 
 المصرفیة الموجهة لتحدیثها؛

  ج، أي أنه .ملیار د 360، حیث خصص لهذا الباب مبلغ بمكافحة البطالة المحور المتعلقباهتمام الدولة
التعلیم دعم إدماج حاملي شهادات من المبلغ اإلجمالي للبرنامج، من خالل  %1.67استحوذ على ما نسبته 
 ؛استحداث مؤسسات ونشاطات مصغرة العالي والتكوین المهني،

  حیث خصص لهذا الباب بالبحث العلمي والتكنولوجیات الجدیدة لالتصال المحور المتعلقباهتمام الدولة ،
من خالل  من المبلغ اإلجمالي للبرنامج، %1.22ج، أي أنه استحوذ على ما نسبته .ملیار د 250مبلغ 
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تطویر البحث العلمي، التجهیزات الموجهة لتعمیم اإلعالم اآللي في كل أطوار المنظومة الوطنیة للتربیة، 
  .إقامة الحكم االلكتروني ،والتعلیم والتكوین

  :، بعض المؤشرات االقتصادیة الكلیة لالقتصاد الجزائري خالل هذه الفترة)IV- 12(ویظهر الجدول رقم ، هذا  
  )2014 - 2010(بعض المؤشرات االقتصادیة الكلیة لالقتصاد الجزائري خالل الفترة ): IV  -12(الجدول رقم 

  2010 2011 2012 2013 2014 
 3.47 2.70 3.30 2.80 3.60  (%)معدل نمو الناتج الداخلي الخام الحقیقي 

 1.31 0.55 1.16 0.73 1.56  (%)معدل نمو حصة من الفرد الناتج الداخلي الخام الحقیقي 
 10.6 9.8 11.0 10.0 10.0  (%)معدل البطالة 

 2.90 3.30 8.90 4.30 1.40  )سنویا(% التضخم، األسعار التي یدفعها المستهلكون 
 249.81- 477.61 1367.74 1515.91 842.10  )ج.دملیار (فائض المیزان التجاري 

 100.77 109.55 111.05 112.94 80.15  سعر برمیل البترول بالدوالر األمریكي
  :حسابات الباحث بناء على إحصائیات مأخوذة من :المصدر

 :راجع )/http://www.ons.dz ( الدیوان الوطني لإلحصائیات،  )1
 242- 238: ص صالمحاسبة الوطنیة، : 14، الفصل 2011 – 1962، حوصلة إحصائیة الدیوان الوطني لإلحصائیات  
 69: ص، التشغیل: 02، الفصل 2011 – 1962، حوصلة إحصائیة الدیوان الوطني لإلحصائیات  
 221 - 220: ص ص، النقود والقروض: 13، الفصل 2011 – 1962، حوصلة إحصائیة الدیوان الوطني لإلحصائیات 

 http://www.ons.dz/-Prix-a-la-consommation-.html (22/09/2015) 
 .)http://data.albankaldawli.org(: بیانات البنك الدولي )3

4) LA BANQUE D’ALGERIE, RAPPORT 2014  (EVOLUTION ECONOMIQUE ET MONETAIRE EN 
ALGERIE), Juillet 2015. PP:154 -164 

  :إلى ما یلي) IV- 12(ویشیر الجدول رقم             
  كأقصى قیمة لها سنة % 3.47للناتج الداخلي الخام الحقیقي التي بلغت نمو موجبة تسجیل معدالت

لحصة الفرد  نمو موجبةتسجیل معدالت بینما تم . 2013كأدنى قیمة لها سنة  %2.70معدل و  ،2014
وأدنى قیمة لها  2010في سنة كأقصى قیمة لها % 1.56من الناتج الداخلي الخام الحقیقي التي بلغت 

 ؛2013سنة  0.55%
  في المتوسط؛ %10استقرار معدالت البطالة في حدود 
  بینما  2010قیمة لها سنة  دنىكأ% 1.40بلغت حیث بین االرتفاع واالنخفاض معدالت التضخم تذبذب

 ؛2012كأدنى قیمة لها سنة  %8.90بلغت معدل 
  ملیار  1515.91بلغ أقصاه في حدود حیث  ،في وضعیة المیزان التجاريفائض ال تذبذب مستویات

، وذلك نتیجة تراجع 2014سنة  ج.ملیار د 249.88حوالي ب، مع تسجیل عجز قدر 2006سنة ج .د
 أسعار النفط في األسواق العالمیة، وبالتالي تراجع صادرات المحروقات؛

  مقارنة  ،2011دوالر أمریكي سنة  112.94 في حدودأقصاها بلغت حیث أسعار برمیل البترول تحسن
  2012ة مع مالحظة االتجاه التنازلي لألسعار منذ سن. 2008دوالر للبرمیل سنة  80.15بسعر 
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                     تقییم دور سیاسة اإلنعاش االقتصادي في رفع معدالت النمو في الجزائر : الفرع الثالث
  )2014 – 2001(خالل الفترة 

في هذا السیاق، یتم تقییم دور برامج اإلنعاش االقتصادي الثالث فیما یتعلق برفع معدالت النمو      
أن سیاسة اإلنعاش االقتصادي تهدف أساسا إلى حفز النمو  بما، )2014 -  2001(االقتصادي خالل الفترة 

تعتبر سیاسة كینزیة وآلیة  من خالل رفع اإلنفاق الحكومي االستثماري خالل فترة زمنیة محددة، وبالتالي فهي
یؤدي رفع اإلنفاق الحكومي االستثماري إلى زیادة الطلب الكلي :  تأثیرها على النمو االقتصادي تتم كما یلي
مع العلم أنه لكي تتحقق هذه العالقة، یتطلب مرونة العرض الكلي . وبالتالي ارتفاع معدالت النمو االقتصادي

ویتطلب توضیح كیفیة تأثیر هذه السیاسة دراسة تفصیلیة لتطور  .)1(كليوتجاوبه مع الزیادة في الطلب ال
وذلك ما یتیحه الجدول رقم . )2014 – 2001(معدالت النمو للناتج الداخلي الخام بالقیم الحقیقیة خالل الفترة 

)IV- 13 ( والشكل رقم)IV - 1:(  
  )نسب مئویة(الوحدة  )2014 – 2001(الخام خالل الحقیقي خالل برامج اإلنعاش االقتصادي متوسط التوزیع القطاعي للناتج الداخلي ): IV - 13(الجدول رقم 

  
  القطاع

المتوسط خالل فترة 
برنامج دعم اإلنعاش 

  االقتصادي
 )2001 – 2004(  

المتوسط خالل فترة 
البرنامج التكميلي 

  لدعم النمو االقتصادي
 )2005 – 2009(  

خالل فترة   المتوسط
برنامج توطيد النمو 

 االقتصادي
)2010 – 2014(  

  المتوسط خالل فترة 
  جميع البرامج

)2001 – 2014(  

          المحروقات
 36.44 32.38 41.94 35.01  نسبة المساهمة في الناتج

  0.21-  3.00-  1.18-  3.55  معدل النمو الحقیقي
          القطاعات األخرى خارج المحروقات

  56.88  61.38 51.86  57.40  المساهمة في الناتجنسبة 
  -  6.48  6.4  -  معدل النمو الحقیقي

          الفالحة
 8.81 9.18 7.74 9.50  نسبة المساهمة في الناتج

  6.95  6.88  5.3  8.68  معدل النمو الحقیقي
          الصناعة خارج المحروقات
 5.60 4.76  5.28 6.77 نسبة المساهمة في الناتج

  1.95  4.08  0.13-  1.90 النمو الحقیقيمعدل 
          بناء وأشغال عمومیة

 9.05 9.88 8.74 8.54 نسبة المساهمة في الناتج
  7.57  7.18  9.4  6.13 معدل النمو الحقیقي

          خدمات خارج اإلدارات العمومیة
 21.60 22.08 20.76 21.96 نسبة المساهمة في الناتج

  6.03  7.5  5.6  5.00 معدل النمو الحقیقي
          خدمات اإلدارات العمومیة
 11.83 15.48 9.38 10.62 نسبة المساهمة في الناتج

  5.04  4.56  7.18  3.38 معدل النمو الحقیقي
          حقوق ورسوم على الواردات
 6.67 6.24 6.20 7.59 نسبة المساهمة في الناتج

 7.51  8.32 5.72 8.50 معدل النمو الحقیقي
  4.4 4.2  3.6  5.4  الداخلي الخام الحقیقي معدل نمو الناتج

  .2005، 2010، 2014، التقاریر السنویة لبنك الجزائر، المالحق اإلحصائیة :حسابات الباحث، بناء على: المصدر
                                                             

  .253 - 252 :ص ، صمرجع سابقنبیل بوفلیح،   )1(
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  المحروقاتشكل توضیحي لمتوسط التوزیع القطاعي للناتج الداخلي الخام الحقیقي باحتساب المحروقات وخارج قطاع ): IV- 1(الشكل رقم 
  )2014 – 2001(برامج اإلنعاش االقتصادي جمیع فترات خالل 

     
  ) IV- 13(معطیات الجدول رقم من إعداد الباحث بناء على : لمصدرا

  )1( :ما یليإلى  )IV- 1(والشكل رقم ) IV- 13(رقم الجدول یشیر        
  :، یالحظ أنه خاللبالنسبة لقطاع المحروقات .1
  36.44، قد استحوذ هذا القطاع على حوالي )2014 - 2001(جمیع فترات برامج اإلنعاش االقتصادي %

%. 0.21-في المتوسط من الناتج الداخلي الخام، وكان متوسط معدل النمو الحقیقي لهذا القطاع حوالي 
طیة خالل هذه الفترة، وهذا ما یؤكد مكانة قطاع المحروقات في االقتصاد الجزائري وذلك بسبب الطفرة النف

كما حدث في وتقلبات ظروف الطلب والعرض، غیر أن هذا القطاع یبقى عرضة للصدمات النفطیة 
انخفضت على اثر الصدمة  2008دوالر للبرمیل الواحد سنة  99.97فبعد أن بلغت األسعار . 2009

والغاز الطبیعي، حیث دوالر، وانخفاض الصادرات من النفط  62.25إلى  2009النفطیة السلبیة سنة 
أي  2008ملیون دوالر سنة  39245.7مقابل  2009ملیون دوالر سنة  22453.6انخفضت إلى حدود 

 ؛%42.78سجلت معدل نمو سالب قدره 
  :یالحظ أنه خالل بالنسبة لقطاع الفالحة، .2
  8.81، قد استحوذ هذا القطاع على حوالي )2014 -  2001(جمیع فترات برامج اإلنعاش االقتصادي %

وهذا %. 6.95في المتوسط من الناتج الداخلي الخام، وكان متوسط معدل النمو الحقیقي لهذا القطاع حوالي 
ما یعكس ضعف مساهمة قطاع الفالحة في الناتج الداخلي الخام، وقد عرف هذا القطاع معدل نمو حقیقي 

نمو هذا القطاع بالظروف بسبب الجفاف، وهذا ما یؤكد ارتباط % -5.3والذي بلغ  2008سلبي سنة 
المناخیة،  كما أن ضعف مساهمة القطاع الفالحي یفاقم تبعیة الجزائر الغذائیة، خاصة في حالة ارتفاع 

كما یمكن االستنتاج أن هذا القطاع لم یستفد بالشكل . أسعار المنتجات الفالحیة في األسواق العالمیة
ن االكتفاء الغذائي الذاتي للدولة، أو حتى التصدیر المأمول من برامج اإلنعاش االقتصادي، والذي یضم

 .للخروج من دائرة التبعیة الغذائیة
 :یالحظ أنه خالل بالنسبة لقطاع الصناعة، .3

                                                             
  .2014-2002، تقاریر سنویة مختلفة، بنك الجزائر : باالعتماد على  )1(
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  5.60، قد استحوذ هذا القطاع على حوالي )2014 -  2001(جمیع فترات برامج اإلنعاش االقتصادي %
وهذا %. 1.95معدل النمو الحقیقي لهذا القطاع حوالي في المتوسط من الناتج الداخلي الخام، وكان متوسط 

ما یعكس ضعف مساهمة قطاع الصناعة في الناتج الداخلي الخام، وذلك یعزى إلى ضعف معدالت نمو 
ناهیك عن ضعف القدرات التنافسیة للمؤسسات . الصناعات المعملیة، بالنظر لمتطلبات السوق المحلیة

. والمیاه ینمو بقوة نتیجة التوسع المتزاید في استهالك األسر للكهرباء والغازهذا ویبقى قطاع الطاقة . الوطنیة
كما یمكن االستنتاج أن هذا القطاع لم یستفد بالشكل المأمول من برامج اإلنعاش االقتصادي، والذي یضمن 

 .بناء قطاع صناعي وطني قوي ذي قدرات تنافسیة قادر على تلبیة احتیاجات السوق المحلیة
  :یالحظ أنه خالل بة لقطاع البناء واألشغال العمومیة،بالنس .4
  9.05، قد استحوذ هذا القطاع على حوالي )2014 -  2001(جمیع فترات برامج اإلنعاش االقتصادي %

وهذا %. 7.57في المتوسط من الناتج الداخلي الخام، وكان متوسط معدل النمو الحقیقي لهذا القطاع حوالي 
قطاع البناء واألشغال العمومیة في الناتج الداخلي الخام، لكن بالرغم من ذلك ما یعكس ضعف مساهمة 

یعتبر هذا القطاع مستفیدا نسبیا من برامج اإلنعاش االقتصادي نتیجة انخراط الدولة في األشغال الكبرى 
نة الرتفاع أو لكن تطور هذا القطاع یبقى رهی). الطریق السریع، المیترو، السكنات بأنواعها(للبنیة التحتیة 

 ).من نفقات میزانیة التجهیز(انخفاض االستثمارات العمومیة 
 :یالحظ أنه خالل بالنسبة لقطاع الخدمات، .5
  قد استحوذ هذا القطاع بشقیه خدمات خارج )2014 - 2001(جمیع فترات برامج اإلنعاش االقتصادي ،

في المتوسط من الناتج % 11.83و %21.60اإلدارات العمومیة وخدمات اإلدارات العمومیة على حوالي 
على % 5.04و% 6.03الداخلي الخام على التوالي، وكان متوسط معدل النمو الحقیقي لكل شق حوالي 

في المتوسط من الناتج الداخلي الخام، ما یعكس % 33.43أي أن مساهمة قطاع الخدمات بلغت . التوالي
دینامیكیة بعض القطاعات التجارة والنقل، نمو  قوة مساهمة قطاع الخدمات في الناتج، ویعزى ذلك إلى

 .اإلنتاج الفالحي واالتجاه التصاعدي الواردات، ومجهودات تحسین الخدمات العمومیة
  في % 6.68فقد استحوذت على حوالي لحقوق ورسوم على الواردات كما تجدر اإلشارة، أنه بالنسبة

ویعزى %. 7.51المتوسط من الناتج الداخلي الخام، وكان متوسط معدل النمو الحقیقي لهذا القطاع حوالي 
ذلك إلى االتجاه التصاعدي للواردات، والتي تشمل السلع الغذائیة والمواد األولیة والنصف المصنعة، 

ءات االحترازیة التي قامت بها الدولة لمواجهة الصدمة الخارجیة سنة إلى اإلجراهنا واألدویة، وتجدر اإلشارة 
، على وجه الخصوص عن طریق تعزیز تدابیر تتبع المدفوعات الخارجیة بموجب العملیات الجاریة 2009

  .التي تمت بحسن النیة وكذا تدابیر مكافحة السوق الموازیة
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في  %4.4الداخلي الخام الحقیقي قد سجل معدل نمو بلغ حوالي أن الناتج اإلشارة،  كما تجدر           
، كما یالحظ أنه خالل فترة البرنامج األول )2014 - 2001(جمیع فترات برامج اإلنعاش االقتصادي المتوسط 

خالل فترة البرنامج الثاني، لیعود  %3.6، في حین تراجع إلى حدود %5.4قد عرفت متوسط معدل نمو بلغ 
، ویعزى االنخفاض في فترة البرنامج الثاني إلى الصدمة الخارجیة سنة %4.4اع لیبلغ مسجال إلى لالرتف

، وهذا ما یؤكد هشاشة االقتصاد الوطني إزاء 2005، والركود الذي یعرفه قطاع المحروقات منذ سنة 2009
الصدمات الخارجیة، وتبعیته المطلقة لقطاع المحروقات، في ظل األداء الضعیف للقطاعات األخرى خارج 

وقات خاصة القطاع الفالحي والصناعي وعدم قدرتهما على تغطیة الطلب الداخلي للسوق المحلیة، وهذا المحر 
كما . ما یفسر دوافع اللجوء لالستیراد لمواجهة الطلب االستهالكي المتزاید للقطاع العائلي والقطاع الحكومي

محروقات یبقى جد محدود حیث أن قطاع ، أنه بالنسبة للتنوع االقتصادي خارج ال)IV- 1(نالحظ من الشكل رقم 
، لقطاع %10، و%15، %16، مقابل %59الخدمات هو المستحوذ على المساهمة في هذا القطاع بنسبة 

وهذا ما یثبت عجز برامج اإلنعاش . البناء واألشغال العمومیة، الفالحة، والصناعة خارج المحروقات على التوالي
طاع المحروقات وبناء اقتصاد تنافسي قائم على التنوع القطاعي وقادر االقتصادي عن التخلص من التبعیة لق

وهذا ما یستدعي صیاغة إستراتیجیة وطنیة لتطویر القطاعات . على تحقیق االكتفاء الذاتي في جمیع المجاالت
  .المنتجة مثل الفالحة والصناعة، والحاملة للتنمیة الداخلیة وتوطید التقدم االقتصادي واالجتماعي
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                                     مسار التطور واإلصالحالجهاز المصرفي الجزائري : المبحث الثاني
  )2014 - 1962(خالل الفترة 

یهدف هذا المبحث إلى تحدید أبرز محطات مسار التطور واإلصالح التي عرفها الجهاز المصرفي        
وذلك بهدف الوقوف على أهداف اإلصالحات ونتائجها، وتحدید نقاط ). 2014-1962(الجزائري خالل الفترة 

وذلك  .الضعف والقوة التي تمیز هذا الجهاز، والتعرف على أهم األنشطة المصرفیة الحدیثة للبنوك الجزائریة
       :على النحو التالي

  )1989-1962(جزائري خالل الفترة المراحل التاریخیة لتطور الجهاز المصرفي ال: المطلب األول       

مر الجهاز المصرفي الجزائري بعدة مراحل منذ االستقالل، كانت بدایتها مرحلة إرساء قواعد النظام          
تنظیم سیر هذا النظام، لالمصرفي، وقد تخللت تلك المراحل مجموعة من اإلصالحات المصرفیة التي تهدف 

وبصفة عامة . للجهاز المصرفي الجزائري من أجل تفعیل وتیرة التنمیة االقتصادیةوكذلك زیادة القدرة التمویلیة 
  :تطور هذا الجهاز فیما یلي  یمكن حصر مراحل

  )1970 - 1962(من خالل إضفاء السیادة مرحلة تكوین الجهاز المصرفي الجزائري : الفرع األول      

قائما على التبعیة لالقتصاد الفرنسي ذو التوجه اللیبرالي ورثت الجزائر عقب استقاللها جهازا مصرفیا          
عكس التوجه االشتراكي الذي تبنته الجزائر عقب استقاللها حیث افتقرت الدولة الجزائریة ألدنى شروط التنمیة 
فقد كانت جل التعامالت تتم مع المتعاملین الفرنسیین فضال عن عرقلة النشاطات االقتصادیة بسبب عدم 

على مصادر تمویلیة، وهذا ما دفع بالسلطات الجزائریة بعد االستقالل مباشرة إلى بذل جهد كبیر بهدف حصولها 
نشاء عملة وطنیة ومن بین أهم  التخلص من التبعیة لالقتصاد الفرنسي وكذلك استرجاع حقها في إصدار النقد وإ

  :الجزائریة نذكر ما یلي اإلجراءات التي اتخذتها السلطات بهدف ترسیخ السیادة الوطنیة للدولة
والذي یعتبر أول مؤسسة نقدیة تم تأسیسها في الجزائر المستقلة : BCA) (إنشاء البنك المركزي الجزائري .1

 13المصادق علیه من قبل المجلس التأسیسي في  441-62بموجب القانون رقم  1963جانفي  01في 
اعتبر  ،ومن الناحیة القانونیة. )1(قانونه األساسي، والمتعلق بإنشاء البنك المركزي وتحدید 1963دیسمبر 

ملیون فرنك  40البنك المركزي الجزائري مؤسسة عامة وطنیة لها شخصیة معنویة واستقاللیة مالیة، رأسماله 
جدید ومملوك بالكامل للدولة، یرأسه محافظ ومدیر عام یتم تعیینهما بمرسوم من قبل رئیس الدولة، وباقتراح 

دارة البنك منوطة بمجلس إدارة یتكون من المحافظ، رئیس المجلس، المدیر العام، وعشرة من وزیر الما لیة، وإ
إلى ثمانیة عشر عضوًا من كبار المسؤولین والمختصین، ویتم تعیینهم لثالث سنوات بمرسوم رئاسي أیًضا، 

 اختصاصات ومن .یةوطبقًا لقانون تأسیسه له حق فتح فروع في البالد حسب الحاجة، وله فرع في كل وال
تقریر الخصم وشروطه، تحدید نسبة الفائدة، إصدار وسحب النقود الورقیة، وهو المسؤول : ، یذكرالمجلس

 االحتیاطيوشروطه ونسب  االئتمانالتداول النقدي والسیاسة النقدیة والغطاء النقدي، وتوزیع  :عن كل من
، وهو بنك الدولة في جمیع أمورها مصرفيیر للنظام الالمقرض األخ كما أنه یعتبر بمثابة ،بنوكالقانوني لل

                                                             
  125:، ص2000دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  ،مدخل للتحلیل النقدي ،محمود حمیدات )1(
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الرقیب على التحویل  باإلضافة إلى كونه، واالقتصادیةالمالیة  واالستشاراتالمتعلقة بالقروض والضمانات 
وللبنك أیًضا مراقبون لهم دور الرقابة على الحسابات ومراقبة التسییر . الخارجي ومراقبة میزان المدفوعات

وقد تم إصدار الدینار  .المالي والمحاسبي، وهؤالء المراقبون یتم تعیینهم بمرسوم من قبل رئیس الدولة أیًضا
غرام من الذهب للدینار، لوضع حد  0.18طاء ذهبي یعادل على أساس غ 1964أفریل  10الجزائري في 

لهروب رؤوس األموال، وقد كان عملة غیر قابلة للتحویل ومرتبطة بالفرنك الفرنسي في البدایة، وبعدها 
بدأت الجزائر تقطع عالقاتها تدریجیا بالنظام المصرفي الفرنسي، ومع نهایة الستیـنیات من القرن الماضي لم 

 )1( .ة عالقة بین الدینار والفرنكتبق هناك أی
- 63بموجب القانون رقم  1963ماي  07الذي تأسس في و  :)CAD(إنشاء الصندوق الجزائري للتنمیة  .2

 ، وبعد التغییر الذي طرأ على النظام األساسي لهذا الصندوق تغیر اسمه لیصبح البنك الجزائري للتنمیة165

) BAD (  والذي وضع مباشرة تحت وصایة وزارة المالیة، وهو مكلف بتمویل االستثمارات المنتجة في
وتغطي قطاعات نشاطه جزءا كبیرا من االقتصاد الوطني . إطار البرامج والمخططات الخاصة باالستثمارات

ع والمناطق الصناعیة وتشمل الصناعة بما فیها قطاع الطاقة والمناجم وقطاع السیاحة والنقل والتجارة والتوزی
، الواقع غالبا ما ال یطابق تماما النصوص غیر أن )2( .والدواوین الزراعیة وقطاع الصید ومؤسسات االنجاز

وكانت الموارد التي ظل ، كان محدود الفعالیة في تعبئة المدخرات المتوسطة والطویلة األجلالبنك  هذا
 )3( .یستعملها في التمویل تقدم له من طرف الخزینة

بموجب القانون  1964أوت  10والذي تأسس في  : CNEP)(إنشاء الصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط  .3
وقد أسندت إلیه مهمة جمع المدخرات الصغیرة للعائالت واألفراد أما في مجال القرض فإن  227-64رقم 

الصندوق مدعو لتمویل ثالثة أنواع من العملیات هي تمویل البناء والجمعیات المحلیة وبعض العملیات 
شراء سندات وفي إطار العملیات األخیرة، فإن الصندوق بإمكانه القیام ب. الخاصة ذات المنفعة الوطنیة

وبقرار من وزارة المالیة تم تكریس الصندوق  1971وابتداء من سنة . التجهیز التي تصدرها الخزینة العمومیة
الوطني للتوفیر واالحتیاط كبنك وطني للسكن مما أعطاه دفعا قویا نتیجة زیادة موارده المالیة الناجمة عن 

في إطار برامج الصندوق وقد شملت السیاسة  زیادة مدخرات العائالت الراغبة في الحصول على سكن
قراضیة لهذا الصندوق منح القروض إما لبناء سكن أو شراء سكن جدید أو تمویل مشاركة المقترض في إلا

شرع الصندوق في جمع االدخار من العائالت واألفراد في الفترة الممتدة ما بین قد و . )4(تعاونیة عقاریة
إذ كان معدل الفائدة على  1971ثم بعد ذلك تم خلق نظام االدخار المخصص للسكن في  ،1970- 1964

الصندوق مهمة تمویل السكن  في حینها أسندت إلى. سنویا % 3.5ب االدخار في هذه الفترة یقدر 
تمثلت  ،مهام جدیدة في بدایة الثمانیناتكما أسندت له . االجتماعي باستعمال المبالغ المدخرة والمال العام

 .غیر المدخرین منح القروض للخواص بغرض البناء الذاتي أوفي إطار جمعیات بالنسبة للمدخرین أو :في
                                                             

جامعة  وعلوم التسییر، قسم علوم التسییر، االقتصادیةكلیة العلوم ، رسالة دكتوراه غیر منشورة، اإلسالمیة بالبنوك المركزیةعالقة البنوك سلیمان ناصر،  ) 1(
  .165: ، ص 2004/2005الجزائر، 

      130 - 129: ص ص  ،محمود حمیدات، مرجع سابق ) 2(
   188:، ص3ط ، 2003،الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة ، تقنیات البنوك،الطاهر لطرش  )3(
     188:نفس المرجع السابق، ص )4(
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أدى نظام تمویل السكن هذا عن طریق الصندوق إلى كما  .تمویل مشاریع الترقیة العقاریة للمدخرین فقطو 
) أ(: للتوفیر منها إمكانیاتولقد فتح الصندوق عدة  بالتالي موارده المالیة وارتفاعمدخرات العائالت  ازدیاد

حسابات لالدخار بالنسبة لألشخاص  )ج(، دفتر لالدخار الشعبي ) ب( ،دفتر لالدخار بالعملة الصعبة
 ) 1( .ودائع آجلة بالنسبة لألشخاص المعنویین )د(، والطبیعیین

الكثیر من المؤسسات المالیة والمصرفیة العاملة في الجزائر، تأمیم  1967و 1966وقد شهدت سنتي    
  )2( :والذي نتج عنه البنوك التجاریة العمومیة الثالثة والمتمثلة في

لیكون أداة للتخطیط المالي ودعامة للفكر  1966جوان  13أنشئ في  قد:  (BNA)البنك الوطني الجزائري .1
لكي یسد الفراغ وذلك، . "1966جوان  13المؤرخ في  178-66االشتراكي والزراعي بموجب األمر رقم 

للقطاع االشتراكي والزراعي وهو المالي الذي أحدثته البنوك األجنبیة ولیكون وسیلة للتخطیط المالي وركیزة 
یمثل نقطة تحول مهمة لالقتصاد الوطني من طرف السلطات في إطار إنشاء منظومة بنكیة وطنیة وتجسید 

وهو أول بنك تجاري حكومي  ،السیاسیة التي بدت واضحة في استرداد البالد لسیادتها االقتصادیة اإلرادة
   :وقد ضم هذا البنك بعد ذلك جمیع البنوك ذات األنظمة المشابهة له والتي تتمثل في .")3(للجزائر المستقلة

  1966بنك التسلیف العقاري الجزائري التونسي في شهر جویلیة .  
  1967بنك التسلیف الصناعي والتجاري في شهر جویلیة .  
  1968بنك باریس الوطني في شهر جانفي. 

  1968بنك باریس والبالد المنخفضة في شهر جوان.  
ومن أهم أنشطة البنك الوطني الجزائري تمویل القطاع االقتصادي العمومي صناعیا كان أو زراعیا، إلى    

   .دیة الخاصة ببنوك اإلیداعجانب العملیات المصرفیة التقلی
 36-66بموجب المرسوم رقم  1966دیسمبر 29الذي أنشئ في و): CPA(القرض الشعبي الجزائري  .2

لیخلف  1967ماي  11المؤرخ في  75- 67المعدل والمتمم باألمر رقم  1966دیسمبر  29المؤرخ في 
البنك الشعبي : البنوك الشعبیة العدیدة التي كانت متواجدة في الجزائر قبل هذا التاریخ، وهذه البنوك هي

التجاري والصناعي الوهراني، البنك التجاري والصناعي للجزائر، البنك الجهوي التجاري والصناعي لعنابة 
ه البنوك وأنشئ على إثرها القرض الشعبي وقد تم دمج جمیع هذ. والبنك الجهوي للقرض الشعبي الجزائري

، وضم الشركة 1968الجزائري الذي تم تدعیمه بعد ذلك بضم البنك الجزائري المصري في أول جانفي 
ویمارس هذا . 1971، والشركة الفرنسیة للتسلیف والبنك في سنة 1968جوان  30المارسیلیة للبنوك في 

باإلضافة إلى تمویل القطاع العمومي وخاصة السیاحة واألشغال  البنك جمیع العملیات المصرفیة التقلیدیة،
العمومیة والبناء والري والصید البحري كما أنه یقوم بتمویل عدد كبیر من المؤسسات الخاصة قصد تدعیم 

  .الصناعة المحلیة والتقلیدیة والمهن الحرة

                                                             
 االقتصادیةكلیة العلوم ، رسالة دكتوراه غیر منشورة، إصالحات الجهاز المصرفي الجزائري وآثارها على تعبئة المدخرات وتمویل التنمیة، علي بطاهر) 1(

  .38: ، ص 2005/2006جامعة الجزائر، فرع تحلیل اقتصادي،  ،العلوم االقتصادیةوعلوم التسییر، قسم 
  .132 -130:  محمود حمیدات، مرجع سابق، ص ص  )2(
  .39: علي بطاهر، مرجع سابق، ص) 3(
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، حیث امتلك بنك كریدي اللیوني في 1967أكتوبر 01والذي أنشئ في ):BEA(البنك الخارجي الجزائري  .3
تملك البنك   1968وفي سنة . والذي كان بدوره قد ضم البنك الفرنسي للتجارة الخارجیة ،1967أكتوبر 12

الخارجي الجزائري الشركة العامة وبنك باركلین والبنك الصناعي للجزائر وبنك البحر األبیض المتوسط 
ك عند إنشائه في العملیات مع الخارج كما أنه یمارس جمیع وبنك تسلیف الشمال، وقد تخصص هذا البن

  .العملیات المصرفیة التقلیدیة كأي بنك جزائري آخر

بمثابة مرحلة التأسیس الفعلي لنظام مصرفي وطني تسیطر علیه ذكره یعتبر ، أن ما سبق ویمكن القول       
الدولة من خالل تكریس البنوك الوطنیة التي قامت على أنقاض البنوك األجنبیة لخدمة أغراض التنمیة الوطنیة، 

كل واحد من البنوك التجاریة الثالثة التي تم حیث . حیث تم تطبیق فكرة التخصص القطاعي لتلك البنوك
-62القانوني الذي وضعه القانون  اإلطارغیر أن . ا متخصصا في مجال معین من النشاط االقتصاديتأمیمه
فخالل السنة  .فعالیته تدریجیا المتعلق بإنشاء وتحدید القانون األساسي للبنك المركزي الجزائري بدأ یفقد 441

التي  اإلصالحاتكما أن  ،%5معدل تم رفع الشرط المحدد لتسبیقات البنك المركزي للخزینة ب، 1966المالیة 
 )1( .أعقبت ذلك غیرت القطاع المالي تغییرا كلیا

  )1985- 1971(مرحلة تطبیق اإلصالحات المصرفیة والمالیة األولى : الفرع الثاني          
 الجانب یخص ، والذي1971سنة  المالي اإلصالح تجسدت اإلصالحات المصرفیة األولى في        
عادة المالیة، للوساطة التنظیمي  الجهاز بنیة وظلت الهیكلي بالجانب یهتم ولم التمویل، قنوات في النظر وإ
وذلك بهدف ، )2("المالي التخطیط" علیها أطلق قوانینالو  جراءاتاإل جملة من اتخاذ تمقد و  حالها، على المصرفي

تطلبت اللجوء إلى سلفیات من البنك سد الثغرات الموجودة في نظام التمویل، إذ أن مواصلة عملیة التمویل 
، فكان )1973 - 1970(المركزي واالستدانة الخارجیة، وتزامن هذا اإلصالح مع انطالق أول مخطط رباعي 

من الضروري وضع نظام تمویل مخطط بهدف تعزیز التخطیط المادي بنظام تخطیط مالي، كأداة لتنفیذ التنمیة 
والنصوص  1971وصدر قانون المالیة لسنة  .صعید االستثمارعلى التي تترجم في شكل مخططات خاصة 

التي تلته لتوضح طریقة ودور البنوك في تمویل النشاط االقتصادي، ولتحقیق ثالث أهداف هي تعمیم القروض 
وال مركزیة التمویل ومركزیة الموارد، كما كان یهدف اإلصالح إلى تخفیض عجز التمویل العام بتوجیه منح 

  )3( .تثماریة من الخزینة إلى البنوك حتى یصبح للتمویل البنكي دور حیوي في تقییم الناتج الوطنيالقروض االس
  )4( :لوجود عدد من النقائص نذكر من أهمها 1971وتعزى إصالحات سنة       

 دور بتنظیم یتعلق متماسك قانون أي 1986 سنة قبل  الفترة تعرف لم: عضوي مصرفي قانون غیاب .1
على  انعكس ما وهو التشریعي، القانون في انسجام وعدم مبعثرة قوانین هناك كانت ولكن المالیة، الوساطة
  .التطبیقي الجانب

                                                             
  .41: علي بطاهر، مرجع سابق، ص) 1(
مذكرة ماجستیر  ،الجزائریة لالعتماد االیجاريالنظام المصرفي الجزائري واتفاقیات بازل دراسة حالة بنك الفالحة والتنمیة الریفیة والشركة إبراهیم تومي، ) 2(

   09: ، ص2007/2008غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة والتسییر، قسم العلوم االقتصادیة، تخصص نقود وتمویل، جامعة بسكرة، الجزائر، 
مذكرة ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم  ،- واقع وآفاق  - دور النظام المالي في تمویل التنمیة االقتصادیة حالة البنوك الجزائریة ، خدیجة لحمر) 3(

  . 65: ، ص2004/2005، الجزائر، الجزائر، جامعة مالیةنقود و  فرع، تسییراالقتصادیة والتسییر، قسم علوم ال
   09-08: ، ص صمرجع سابقإبراهیم تومي، ) 4(
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 :وهما مستویین على ونزاعات تناقضات عدة هناك كانت لقد: نزاعات وجود .2
 المالیة، وزارة تدخل وحاالت المركزي البنك مهام بالضبط یحدد لم القانون نأل وذلك: النقدیة السلطة  .أ 

 كان حیث الوطنیة، المصرفیة للمؤسسات التقنیة واللجنة القرض مجلس هما هیئتین تضم كانتالتي و 
 .طرفهما من المتخذة األوامر في المركزي والبنك المالیة وزارة بین تناقض هناك

 بنك، لكل التخصص مبدأ یحترم ولم القروض، ومنح الودائع جمع بسبب وذلك :األولیة البنوك  .ب 
 في خلل وجود إلى باإلضافة دقیق، بشكل التجاري البنك مهام تحدید في الفوضى سادت وبالتالي

 .الوطن القطر عبر المصرفیة الشبابیك توزیع
 تتدخل العامة الخزینة وكانت االقتصادي، التمویل فیما یتعلق وذلك :المالیة للوساطة المباشر التدخل .3

 بقروض خاصة االقراضیة عملیاتها فكانت البنوك أما االستثمار، لتمویل القروض منح في مباشرة
  .محدودة مجاالت في توظف ولكنها بها تتمتع كانت التي المالیة الموارد أهمیة رغم االستغالل

ومن ثم تضمن هذا اإلصالح رؤیة جدیدة لعالقات التمویل كما حدد طرق وآلیات تمویل االستثمارات      
قروض بنكیة متوسطة األجل ) أ( :العمومیة وفق العدید من األسس والمبادئ، ومن بین تلك الطرق نذكر

یلة األجل ممنوحة من قروض طو ) ب(تتم بواسطة إصدار سندات قابلة إلعادة الخصم لدى البنك المركزي، 
طرف مؤسسات مالیة متخصصة  مثل البنك الجزائري للتنمیة،  وتتمثل مصادر هذه القروض في اإلیرادات 
الجبائیة وموارد االدخار المعبأة من طرف الخزینة  العمومیة، والتي منح أمر تیسیرها إلى هذه المؤسسات 

خارجیة المكتتبة من طرف الخزینة العمومیة التمویل عن طریق القروض ال) ج(و. المالیة المتخصصة
   )1( .والبنوك األولیة والمؤسسات

   :أما بالنسبة للمبادئ واآللیات التي حكمت السیاسة التمویلیة في هذه المرحلة فتتمثل في    
 ویتطلب المالیة، الموارد حجم معرفة یستلزم مخططا نظاما الجزائر اعتمدت: المالیة الموارد مركزیة مبدأ .1

 لها، األمثل باالستغالل التجاریة البنوك تقوم حتى الدولة خزینة هو واحد مكان في الموارد هذه حصر
 باإلضافة ،)ةبترولی وغیر بترولیة( الجبائیة السیاسة خالل من المالیة الموارد بجمع تقوم الخزینة وكانت

 العامة المؤسسات تضع وأن الدولة میزانیة في معینة بنسبة تساهم أن العامة المؤسسات تجبر ذلك إلى
یهدف هذا المبدأ إلى تجنب حاالت عدم كما  .)2(العامة الخزینة في الخاص باسمها المالي فائضها

استعمال أو عدم استغالل األموال المتوفرة لضمان التحكم فیها وحسن تسییرها، ولهذا الغرض كل الموارد 
ومحولة على مستویین الخزینة والبنوك من أجل  تكون مركزةالمتاحة الداخلیة منها والخارجیة یجب أن 

  :    ویتعلق األمر على. توفیر احتیاجات تنفیذ البرامج المحددة من قبل المخطط
مستوى الخزینة بفائض أموال صنادیق المعاش، االدخار، وشركات التأمین، الجمارك واحتیاطات هذه   .أ 

وتجبر المؤسسات . س سنوات قابلة للتجدید أوتوماتیكیاالمؤسسات تحول إجباریا إلى الخزینة لمدة خم
واالهتالك في حساب خاص بالخزینة العمومیة ودفع  تالعمومیة على إیداع أموال االحتیاطیا

 .مساهمات محددة كمشاركة في میزانیة الدولة

                                                             
  .182-181: الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص ص) 1(
   .09: ، صسابق مرجعإبراهیم تومي، ) 2(
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لب وألجل مستوى البنوك التجاریة یتم تركیز الموارد الجاریة للمؤسسات العمومیة، الودائع تحت الط   .ب 
  .للمؤسسات الخاصة واألفراد

إلطار، اعتبر البنك كوسیلة تخطیط في ید الدولة، وبناءا على وفي هذا ا :لقروضل المخطط التوزیعمبدأ  .1
ذلك عملیة توزیع الموارد على مختلف القطاعات االقتصادیة تكون مركزیة لتمكین الدولة من تحدید حجم 

مشروع اقتصادي، ومن ثم فإن تحدید نسب مختلف القروض قصیرة ومتوسطة الموارد المالیة الضروریة لكل 
 نظام یحددحیث . )1(وطویلة المدى الداخلیة والخارجیة وكذا توزیعها على مستوى إدارة المالیة والتخطیط

 الخطة، في المبینة األهداف تحقیق إلى وتوجیهها المالیة الموارد بحصر ویقوم الحقیقیة األهداف التخطیط
 ومهام البنوك مهام فحددت االئتمان وتوزیع تخطیط طریق عن المالیة الوساطة تنظیم السلطات فحاولت
 :مجموعتین إلى االستثمارات وقسمت البنوك إلى أسندت المالیة الوساطة وعملیة الخزینة
 حساب في العامة میزانیتها ضمن الدولة بها تقوم التي العامة بالمشاریع وتتعلق: العامة االستثمارات 

 .للدولة العامة الخزینة طرف من تمویلها ویتم التجهیز
 البنك الجزائري وذلك عن طریق "  – مباشرة غیر بصفة الخزینة تتدخل والتي: المنتجة االستثمارات

 كانت إذا أما الخزینة، موارد حساب على تمویلها یتم األجل طویلة كانت فإذا تمویلها، في -" للتنمیة
  .البنوك طریق عن تمویلها فیتم األجل قصیرة أو متوسطة االستثمارات

 شكل في العامة للمؤسسات الممنوحة األموال بمراقبة المبدأ هذا یتعلق: القروض استعمال مراقبة مبدأ .2
 المحددة األهداف حسب وتوجیهها الموارد هذه استعمال مراقبة السلطة حاولت حیث وقروض، اعتمادات
 وبین جهة من المركزي والبنك العمومیة الخزینة بین وصل همزة تمثل ألنها للبنوك المراقبة وظیفة وأسندت

 تعتبر ألنها المالیة الموارد استعمال لمراقبة استراتیجي بموقع تتمتع فالبنوك أخرى، جهة من العامة المؤسسات
 تتضمن محاضر بتقدیم البنوك وألزمت المشاریع، إلنجاز للمؤسسات الممنوحة األموال عبرها تمر التي القناة

 أقساط على تستعمل االعتمادات األجنبیة، أو الوطنیة بالعملة سواء لألموال العامة المؤسسات استعماالت
  .المالیة ووزارة المركزي للبنك تقدم وثائق في مبینة

  :خاللوقد اتخذت إجراءات تسمح للبنوك بأداء مهمة مراقبة المخطط حسب ما جاء في قانون المالیة من 
یلزم المؤسسات بتركیز حساباتها وعملیاتها البنكیة على مستوى بنك وحید،  والذي: الموحد بنكيال التوطین  .أ 

، ولم یكن اختیار بنك التوطین ال من صالحیات Monobanqueوتجسید مبدأ البنك األحادي 
المؤسسات التي تنتمي إلى المؤسسات وال البنك بل بقرار من وزارة المالیة التي وجهت كل بنك إلى تمویل 

  :نفس القطاع االقتصادي كالتالي
 البنك الوطني الجزائري یهتم بالقطاع الزراعي والصناعي العمومي.  
 البنك الشعبي الجزائري یختص بالصناعات التقلیدیة كالسیاحة والفندقة.  
 2( .البنك الخارجي الجزائري كل ما یتعلق بالعملیات القائمة مع الخارج( 
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 خاص وحساب االستغالل، بدورة خاص حساب حسابین، تفتح أنكل مؤسسة عامة ل سمحقد و  
  )1( .الرقابة مبدأ لتدعیم وهذا الحسابین بین التداخل ویمنع االستثمار بعملیات

یهدف إلغاء التمویل الذاتي للمؤسسة تمكین الدولة من تخطیط مركزي للتحكم في : الذاتي التمویل منع  .ب 
على المؤسسات التي تراها في حاجة ماسة لها، فال یمكن للمؤسسة االستثمار بمواردها الموارد وتوزیعها 

وعلیه فالبنك التجاري هو المسیر لحسابات المؤسسة فیما یخص القروض قصیرة األجل، بینما . الخاصة
وللحصول على التمویل الخارجي على المؤسسة . البنك الجزائري للتنمیة یزودها بالقروض الطویلة

  .لحصول على رخصة مسبقة من البنك المركزي على أن تقدم البنوك ضماناا
فیما عدا القروض التجاریة الجاریة، قرض مؤسسة لمؤسسة أخرى غیر  :منع التمویل بین المؤسسات   .ج 

، هذا اإلجراء یهدف أیضا إلى 22المادة  1972مسموح حسب ما ینص علیه القانون المالي لسنة 
البنوك حتى تتمكن من منح القروض متوسط المدى االستثمارات المخططة، كما مركزیة الموارد أمام 

  .تسمح للبنوك بمراقبة نشاط المؤسسات
لتقویة مراقبة البنوك للمخطط، دفع مصاریف المؤسسات  :إجباریة التعامل بتحویل أو شیك بنكي  .د 

 1972ون المالي لسنة العمومیة یجب إجباریا أن یحدث عن طریق تحویل أو شیك بنكي بمقتضى القان
، فتسویه مدفوعاتها تتم عبر حسابها البنكي أما الحساب البریدي ال یمكن استعماله سوى 19المادة 

هو من جهة زیادة خزینة البنك لتطویر استعمال النقود الكتابیة  دج، والهدف 1000للمصاریف أقل من 
 .رقیة وتسربهافي معامالت المؤسسات، ومن جهة أخرى تحدید حركة النقود الو 

وهو تصریح تطلبه المؤسسات العمومیة من البنك المركزي  :الحصول على تصریح البنك المركزي  .ه 
یتضمن الموافقة على الحصول على قروض خارجیة، وحتى تتمكن من تخفیض التكالیف لهذا النوع من 

باإلنتاج مقارنة بما  هذه اإلجراءات تتیح للبنوك متابعة المؤسسات العمومیة في مجال التنبؤ .القروض
  :تحققه من نتائج هذه المراقبة تتم نظریا على مستویات مختلفة ووفق عدة أسالیب

 عند دراسة طلب القرض تقدم المؤسسة لبنك التوطین إلى جانب میزانیتها وحسابات  :المراقبة المسبقة
  .استغاللها مخطط تمویل مجزئ إلى أجزاء ثالثیة

 متابعة البنك لحركة األموال الیومیة للمؤسسة العمومیة، ولتسهیل هذا  تقوم على :المراقبة الجاریة
اإلجراء المؤسسة مجبرة على إجراء عملیاتها عبر حسابها البنكي، فیتحقق البنك من التسجیالت 

  .الخاصة بالحساب الجاري للمؤسسة

 ائج المحققة مقارنة بما تم یتعلق هذا النوع من المراقبة، بتقییم النت :المراقبة الخاصة بنتائج المؤسسة
  .التنبأ به في المخطط الذي رسمته المؤسسة وعلى أساس الوثائق المحاسبیة

وتساعد هذه المراقبة البنوك في معرفة المؤسسات القادرة على استرجاع دیونها، والمؤسسات التي هي 
  .بحاجة لتدعیم، وكذلك المؤسسات العاجزة التي لیست لها قدرة على تسدید القرض
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إذ أن مبدأ مراقبة استعمال الموارد من أجل تحقیق األهداف التنمویة للخطة كان مهمة صعبة أو كلت           
للبنوك التي وجدت نفسها مرتبطة مباشرة مع مدیریة التخطیط من جهة والمؤسسات من جهة أخرى، وفي هذه 

  )1( .سلطات المخطط الظروف أصبح البنك العمومي بشكل متزاید مجرد منفذ سلبي في خدمة
إصالحات هیكلیة تزامنت مع المخطط الخماسي  )1985- 1982(وتجدر اإلشارة إلى أنه قد شهدت الفترة       
كان من نتائجها إعادة هیكلة كل من البنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري  )1984- 1980(األول 

  : )2(اللذین نتج عنها بنكیین جدیدین هما
 106-82بموجب المرسوم 1982مارس  13والذي أنشئ في : )BADR(بنك الفالحة والتنمیة الریفیة  .1

، وقد اضطلع هذا البنك بوظیفة تمویل كل من الهیاكل واألنشطة ذات الصلة 1982مارس 13المؤرخ في 
باإلنتاج الفالحي؛ الهیاكل واألنشطة الصناعیة والفالحیة؛ هیاكل وأنشطة الصناعات التقلیدیة والحرف 

  . باإلضافة إلى قیامه بجمیع العملیات المصرفیة التقلیدیة. الریفیة
المؤرخ في  85-85بموجب المرسوم  1985أفریل  30ذي أنشئ في وال ):BDL(بنك التنمیة المحلیة  .2

وقد اضطلع هذا البنك باإلضافة إلى القیام بجمیع العملیات المصرفیة التقلیدیة بمهمتي  1985أفریل  30
  .تمویل عملیات االستثمار اإلنتاجي المخططة من طرف الجماعات المحلیة وتمویل عملیات الرهن

   )3( :بأن هذه المرحلة تمیزت بعدة نقائص من أهمها ،ویمكن القول         
  انحصار قرار السلطة النقدیة في وزارتي التخطیط والمالیة؛  
  احتكار الخزینة العمومیة لعملیة تمویل االقتصاد الوطني وهیمنتها على أوجه النشاط المالي والمصرفي؛ 

 جاریة والبنك المركزي في تمویل النشاط وجود نظام مصرفي ذو مستوى واحد یتداخل فیه دور البنوك الت
 االقتصادي؛ 

  قصور كبیر میز دور الجهاز المصرفي لكون هذا الجهاز كان مجرد وسیط إداري لنقل التدفقات المالیة
  .من الخزینة العمومیة إلى المؤسسات االقتصادیة العمومیة

   .1986وهذا ما استدعى السلطات النقدیة إلجراء إصالحات مصرفیة عمیقة تجسدت في إصالحات سنة     
  )1989-1986(مرحلة اإلصالحات المصرفیة والمالیة الثانیة : الفرع الثالث      
 1985نهایة سنة في الخانقة وبعد الصعوبات المالیة التي عرفها االقتصاد الجزائري  یةبسبب األزمة النفط      

، األمر الذي أدى إلى توقف معظم المخططات التنمویة ة الصعبةلة من العملنتیجة انخفاض ایرادات الدو 
 .والدخول في مرحلة التفكیر في اعادة النظر في مبادئ تسییر االقتصاد، وبالخصوص القطاع المالي والمصرفي

أصبح إصالح  .الثمانینات ي خالل السبعینات وبدایةتأكد عدم جدوى التعدیالت التي مست النظام المصرف حیث
جاء  اإلصالحفي إطار هذا . المهام المنوطة به سواء من حیث منهج تسییره أو ضرورة حتمیةهذا النظام 

یعید للبنك المركزي مهامه وصالحیاته على األقل في إدارة ل 1986أوت  19المؤرخ في  12-86القانون 
   .)4(كما أعاد النظر في العالقة التي تربط هذه المؤسسة بالخزینة العمومیة ـوتسییر السیاسة النقدیة
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  :وبغرض توضیح بعض معالم هذا اإلصالح سنتطرق إلى النقاط التالیة        
أوت  19المؤرخ في  12-86بموجب القانون ف :1986الوظیفة البنكیة في ضوء اإلصالح المصرفي  )1

   :ة حیث جاء القانون بما یليیالوظیفة البنكتم إدخال إصالح جذري على  1986
 ة من حیث الرقابة واإلشراف یالتقلید هل بمهامفَ البنك المركزي لدوره كبنك للبنوك، وأصبح یتك استعادة

ن كانت هذه المهام تبدو في أحیان كثیرة مقیدة ألنها لم تتعزز بتطبیق صارم في المیدان خاصة  علیها، وإ
 ؛الموجه االقتصاديفي ظل النظام 

  وضع نظام بنكي ذي مستویین، وبموجب ذلك تم الفصل بین البنك المركزي كملجأ أخیر لإلقراض وبین
 ؛ةینشاطات البنوك التجار 

 وتوزیع  االدخارمؤسسات التمویل لدورها داخل النظام المصرفي الجزائري من خالل تعبئة  استعادة
 ؛القروض في إطار المخطط الوطني للقرض

  ؛ةیالخزینة في نظام التمویل، وتغییب الطابع المركزي للموارد المالتقلیل دور 
  أخرى، حیث نص القانون على إنشاء مجلس  استشاریةإنشاء هیئات رقابة على النظام البنكي، وهیئات

نجاز خو أعلى للقرض، مهمته ضبط التط في هذا المجال، كما  وطنیةة طر في میدان النقود والقروض وإ
، وقد أوكلت لها نفس 1971اللجنة التقنیة للبنوك سنة  لتحل مكانمراقبة أعمال البنوك تأسیس لجنة م ت

 ) 1(.المهام
تطبیق للسیاسة التي لالمصرفي أداة  جهازال اعتبر :الجهاز المصرفي في ضوء المخطط الوطني للقرض )2

 ، وذلكوترقیة االدخار وتمویل االقتصاد الجزائري المالیة والنقدیة تقررها الحكومة في مجال جمع الموارد
مهمة السهر على تطابق تخصیص الموارد  أوكلتو . تماشیا مع القواعد المحددة في المخطط الوطني للقرض

الجهاز المصرفي، وهذا ما دعمه  إلى المخطط مع أهداف المخططات الوطنیة للتنمیةهذا في إطار إنجاز 
مع أهداف التنمیة االقتصادیة لجهاز اهذا الذي أوصى بتكییف ) 1989 - 1985(المخطط الخماسي 

ومعدالت القرض،  ،واالجتماعیة ومع أهداف المخطط الوطني السنوي، وذلك عبر شروط منح القروض
. من قانون البنوك والقرض 12 وتطویر آلیات تأطیر النقد وأشكال التمویل الذاتي، وهذا ما تدعمه المادة رقم

یقترن تنظیم الجهاز المصرفي قدراته بال مركزیة تسییر االقتصاد الجزائري، لهذا كل ما یعد بنكا كما یجب أن 
  : یقوم لحسابه الخاص یحكم وظیفة االعتیادیة بالعملیات اآلتیة

 ؛جمع األموال بصفتها ودائع كیفما كانت مدتها وشكلها  
 ؛منح القروض كیفما كانت مدتها وشكلها أیضا  
 ؛لصرف والتجارة الخارجیة مع مراعاة التنظیم والتشریع المعمول به في هذا المجالالقیام بعملیات ا  
 ؛تسییر وسائل الدفع  
 ؛توظیف القیم المنقولة وجمیع العوائد المالیة واالكتتاب فیها وشرائها وتسییرها وحفظها وبیعها  
 ؛العمل على مساعدة الزبائن لتسهیل نشاطهم  
 لة وحسن تسییر الجهاز المصرفيتوفیر أنسب الظروف الستقرار العم.  
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وفي هذا اإلطار یتولى بالخصوص مخطط الوطني للقرض تسییر أدوات السیاسة النقدیة وتحدید      
الحدود القصوى لعملیات إعادة الخصم المخصصة لمؤسسات القرض، حیث بلغ معدله ما بین 

  .%5) المخطط الخماسي( 01/05/1989إلى غایة  01/10/1986
یحدد المخطط الوطني للقرض في إطار المخطط الوطني للتنمیة : أغراض المخطط الوطني للقرض )3

األهداف المطلوب تحقیقها في مجال جمع الموارد والعملة، وفي مجال األولویات والقواعد التي ینبغي 
  :ما یلي وذلك من خالل تحدیدمراعاتها في توزیع القرض، 

ـ ب 1986ب جمعها وطبیعتها، والقروض الواجب منحها حیث قدرت سنة حجم الموارد الداخلیة المطلو     –
  ؛ملیار دج 209.3إلى  1989ملیار دج ثم ارتفعت سنة  176.9

   ؛مستوى تدخل البنك المركزي في تمویل االقتصاد   –
  .استدانة الدولة وكیفیات تمویلها   –

ة الداخلیة والخارجیة التي حددها المخطط یشارك البنك المركزي وهیئات القرض في إطار األهداف الشامل      
عداده، وتنفیذه، ومتابعته، وفي إیجاد األدوات التقنیة،  الوطني للتنمیة في دراسة المخطط الوطني للقرض وإ
وكیفیات تحقیق األهداف النقدیة المقررة، كما یقترح أي إجراء تعدیلي ضروري ضمانا النسجام التوازنات النقدیة 

  .جیة، وحسن تنفیذ المخطط الوطني للقرضالداخلیة والخار 
تكون المساهمات التي تمنحها هیئات القرض : سیاسة اإلقراض والتغیرات الجدیدة في ظل هذا القانون )4

في إطار المخطط الوطني للقرض وحدوده، موضوع اتفاقیة مع المستفیدین، وتخصص هذه المساهمات 
اراتها وصادراتها واحتیاجات الصرف في حدود هدف كل بصفة رئیسیة لتمویل االستغالل للمؤسسات واستثم

وتنقسم هذه المساهمات إلى قروض قصیرة األجل ومتوسطة وطویلة، وترد هذه القروض حسب  منها،
الكیفیات المتفق على إقرارها، كما یجب أن تسمح هیئات القرض بفتح حساب ألي شخص یطلب ذلك طبقا 

مول بها، فیمكن أن تكون الحسابات لألفراد أو الجماعات، كما تتولى لإلجراءات القانونیة والتنظیمیة المع
هیئات القرض المعینة في إطار تقییم استثمارات المؤسسات قبل اتخاذ أي قرار استثماري من خالل التحلیل 

   )1(.المالي للمشاریع
اإلصالحات التي جاء بها قانون المخطط والقرض والبنوك مما سبق ذكره فیما یتعلق ببالرغم من 

المتعلق بالمؤسسات  88/06، إال أن ذلك لم یساهم في إنعاش دور الجهاز المصرفي فجاء قانون 86/12
االقتصادیة العمومیة كأداة دعم للسابق، حیث أصبحت البنوك أكثر استقاللیة في إدارة مواردها المالیة، وتسعى 

والمردودیة، أي أصبحت البنوك مؤسسات مصرفیة عمومیة معینة بهذا القانون، مما یتكیف مع لتحقیق الربح 
اآللیات التي جاء بها، مما شكل القانونین المذكورین مرحلة هامة في حیاة النظام المصرفي اإلداري في منح 

لیة للبنوك في إطار هو إعطاء االستقال 1988فكان مضمون قانون . مؤسساته االستقاللیة حسب قواعد السوق
التنظیم الجدید لالقتصاد والمؤسسات، حیث لها رأس مال خاص موزع على مختلف صنادیق المساهمة التي 

                                                             
كلیة العلوم االقتصادیة ، طروحة دكتوراه غیر منشورةإستراتیجیة تكییف المنظومة المصرفیة الجزائریة في ظل اقتصاد السوق، أرشید دریس، ) 1(

  .  12 -11 :ص ، ص2006/2007 الجزائر،فرع التخطیط،جامعة الجزائر، ، قسم العلوم االقتصادیة،والتسییر
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للتوافق مع  1988قانون هدف  وقد .)1(المتعلق بإنشاء صنادیق المساهمة 88/03تأسست بموجب القانون 
بحیث یسمح للبنوك كمؤسسات باالنسجام مع المستجدات التي طرأت على مستوى التنظیم الجدید لالقتصاد 

. والمتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة االقتصادیة 1988جانفي  12الصادر في  01- 88القانون 
 12- 86المعدل والمتمم للقانون  1988جانفي  12الصادر في   06- 88وفي هذا اإلطار بالذات جاء القانون 

هو إعطاء االستقاللیة للبنوك في إطار التنظیم الجدید لالقتصاد  1988ومضمون قانون سنة . السالف الذكر
   :والمؤسسات كما یمكن استنتاج جملة من العناصر األساسیة التي جاء بها هذا القانون والتي تتمثل فیما یلي

 المالیة والتوازن المحاسبي، وهذا یعني أن  االستقاللیةالبنك شخصیة معنویة تجاریة تخضع لمبدأ  اعتبار
نشاط البنك یخضع ابتداء من هذا التاریخ للقواعد التجاریة، ویجب أن یبنى نشاطه على مبدأ الربحیة 

 ؛ةیوالمردود
 ات التوظیف المالي كالحصول على أسهم أو یمكن للمؤسسات المالیة غیر المصرفیة أن تقوم بعملی

سندات صادرة عن مؤسسات تعمل داخل التراب الوطني أو خارجه، ویمكن أیًضا لمؤسسات القرض أن 
 ؛على المدى الطویل، كما یمكنها أن تلجأ إلى طلب دیون خارجیة االقتراضتلجأ إلى الجمهور من أجل 

 1986ة النقدیة أي الدور الذي استعاده من خالل قانون تدعیم دور البنك المركزي في تسییر السیاس تم ،
 )2( .واالئتمانوذلك بعدم تمویل الخزینة العمومیة دون ضوابط، والتحكم أكثر في شؤون النقد 

  : وعموما تمیزت هذه المرحلة بما یلي     
 القتصاد ضعف الجهاز المصرفي من خالل عدم إمكانیة تعبئة االدخار والموارد الالزمة لتمویل ا

  الوطني؛
  نقص السیولة لدى البنوك من أجل القیام بعملیات التمویل؛ 

 عرف الدینار الجزائري تخفیضات متتالیة خالل هذه الفترة؛ 

  إلغاء التوطین اإلجباري الوحید كما تخلت الخزینة العمومیة عن تمویل المؤسسات العمومیة االقتصادیة
 . لیسند ذلك إلى الجهاز المصرفي

وتوضح النقطتین األولى والثانیة وجود بعض االختالالت على مستوى الجهاز المصرفي والسیاسات       
 لهاتمهیدًا التي و  .)3( 1990التمویلیة وهذا ما استدعى القیام بإصالحات أخرى تتجسد أساسا في إصالحات سنة 

المجال للمؤسسات المالیة غیر المصرفیة ، والتي فتحت 1989یونیو  18إنشاء السوق النقدیة في الجزائر في م ت
ـ  بعد أن كانت حكرا على الخزینة العمومیة  للتدخل في هذه السوق بصفتها مقرضة، كما سمحت هذه العملیة

   .)4(للبنك المركزي بمراقبة هذه السوق وذلك باستعمال  أسعار للخصم تفوق أسعار الفائدة

           

  
                                                             

  .  13 :ص ، صنفس المرجع السابق) 1(
  . 195: الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص  )2(
   128: فؤاد رحال، مرجع سابق،  ص  )3(
  .167: سلیمان ناصر، مرجع سابق، ص) 4(
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  )2014 - 1990(خالل الفترة وجهود العصرنة  ةالمصرفی الحاتاالصتطور : المطلب الثاني     
عرف الجهاز المصرفي الجزائري نقلة نوعیة فیما یتعلق باإلصالحات المصرفیة، والتي تمثلت في إصدار       

سمح بتحریر الجهاز المصرفي الجزائري وبوجود بنوك ومؤسسات مالیة  الذي، 10-90قانون النقد والقرض 
أجنبیة، وذلك بهدف إحداث مناخ تنافسي في السوق المصرفیة الجزائریة، ولم یتوقف مسار اإلصالح عند هذه 
المحطة، بل قامت السلطات النقدیة بجملة من اإلصالحات األخرى، والتي كانت تهدف إلى تحدیث وتطویر 

وفیما یلي عرض ألهم تلك اإلصالحات وأهدافها فیما یتعلق . المصرفي الجزائري وتعزیز وظائفه التنمویة الجهاز
  .بعصرنة الجهاز المصرفي الجزائري

 أوامروما عقبه من نصوص  1990ریل بأ 14الصادر في  10 – 90قانون النقد والقرض رقم : الفرع األول
  2003 وتأ 26الصادر في  11- 03إلى غایة األمر  أنظمةو 

   10 – 90مبادئ وأهداف قانون النقد والقرض رقم  -أوال    
، هذا األخیر 1990ریل بأ 14الصادر في  10 -  90 المصادقة على قانون رقم في هذا الصدد، تمت      

الوضعیة فهو ال یبدع فقط مقارنة مع « یعد أهم قانون تم المصادقة علیه منذ االستقالل بشهادة المختصین
السابقة ولكنه یقترح نموذج جدید ال یلیق إال باقتصاد متطور كل شيء موجود فیه، الشكل القانوني للبنوك 

القواعد االحترازیة (، مراقبة البنوك )بنوك شاملة مؤسسات مالیة مختلفة(مجال النشاطات ) شركة ذات أسهم(
صول على االعتماد، اختیار كفاءة المسیرین، كیفیة إجراءات الح(، معاییر التسییر )وهیئات المراقبة المختصة

سیتم  ،الصددهذا وفي  ..» )1( ...توسیع السلطة الممنوحة للهیئة النقدیة في میدان النقد والقرض ...)  المشاركة
     )2( :على النحو التالي، )IV - 2(، والتي یوضحها الشكل رقم 10-90الرئیسیة لقانون  بادئالتطرق إلى الم

  10-90المبادئ الرئیسیة لقانون النقد والقرض ): IV- 2(رقم  الشكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 من إعداد الباحث: المصدر
                                                             

 )1( Dib said, reforme du système  bancaire ou l’ enivrement bancaire,  la  banque d algerie article media bank ; n°46 
du mois mars 2000   

  . 198-196:ص ص ،مرجع سابق ،الطاهر لطرش  )2(

  10-90 النقد والقرض الرئیسیة لقانون بادئالم

 الفصل یبن الدائرة النقدیة والدائرة الحقیقیة

 إنشاء سلطة نقدیة وحیدة ومستقلة

 الفصل بین الدائرة النقدیة ودائرة میزانیة الدولة

میزانیة الدولة ودائرة القرضالفصل بین دائرة   

 وضع نظام بنكي على مستویین

 إصالح السیاسة النقدیة
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حیث قبل هذا القانون كان النظام قائم على التخطیط المركزي  :الفصل یبن الدائرة النقدیة والدائرة الحقیقیة )1
لالقتصاد أین یتم اتخاذ القرارات النقدیة تبعا للقرارات الحقیقیة، أي تلك القرارات التي تتخذ على أساس كمي 
حقیقي في هیئة التخطیط وتبعا لذلك لم تكن هناك أهداف نقدیة بحته بل إن الهدف األساسي هو تعبئة 

رد الالزمة لتمویل البرامج المخططة غیر أن هذا الوضع ألغي بعد ما تم إسناد اتخاذ القرارات النقدیة الموا
  : ویهدف هذا المبدأ إلى. للسلطة النقدیة على أساس األهداف النقدیة التي تحددها

 استعادة البنك المركزي لدوره في قمة الجهاز المصرفي .  
 استعادة الدینار الجزائري لوظائفه التقلیدیة وتوحید استعماالته داخلیا بین المؤسسات العمومیة والخاصة .  
 تحریك السوق النقدیة وتنشیطها وأخذ السیاسة النقدیة لمكانها كوسیلة من وسائل الضبط االقتصادي. 

 إیجاد مرونة نسبیة في تحدید سعر الفائدة من طرف البنوك. 

 المالئم لمنح القروض، والذي یقوم على شروط تمییزیة على حساب المؤسسات العامة  إیجاد الوضع
 . والمؤسسات الخاصة

حیث وفقا لهذا المبدأ فإن الخزینة حرة في تمویل عجزها : الفصل بین الدائرة النقدیة ودائرة میزانیة الدولة )2
 :ما یليعن طریق اللجوء إلى البنك المركزي، ویهدف هذا المبدأ إلى تحقیق 

 استقالل البنك المركزي عن الدور المتعاظم للخزینة العمومیة .  
 تقلیص دیون الخزینة العمومیة اتجاه البنك المركزي والقیام بتسدید الدیون السابقة المتراكمة علیها .  
 تهیئة الظروف المالئمة كي تؤدي السیاسة النقدیة دورها بشكل فعال .  
 ة العامة على التوازنات النقدیةالحد من اآلثار السلبیة للمالی . 

حیث لم تصبح الخزینة المسؤولة عن منح القروض لتمویل  :الفصل بین دائرة میزانیة الدولة ودائرة القرض )3
االستثمارات العمومیة باستثناء تلك االستثمارات اإلستراتیجیة المخططة من طرف الدولة وأصبح الجهاز 

 : هذا لتحقیق ما یليالمصرفي هو المسؤول عن منح القروض و 

 استعادة البنوك والمؤسسات المالیة لوظائفها المالیة التقلیدیة والتي على رأسها منح القروض .  
 تقلیص التزامات الخزینة في تمویل االقتصاد .  
  أصبح توزیع القروض ال یخضع إلى قواعد إداریة بل یرتكز أساسا على مفهوم الجدوى االقتصادیة

 . للمشاریع

حیث كانت السلطة النقدیة ممثلة في عدة مستویات على مستوى البنك  :سلطة نقدیة وحیدة ومستقلةإنشاء  )4
المركزي وعلى مستوى كل من وزارة المالیة والخزینة فألغى قانون النقد والقرض هذا التعدد بإنشاء سلطة نقدیة 

 :وحیدة ومستقلة سمیت مجلس النقد والقرض بهدف ضمان تحقیق ما یلي

  انسجام السیاسة النقدیة؛  
  تنفیذ السیاسة النقدیة من أجل تحقیق األهداف النقدیة؛  
 التحكم في تسییر النقد وتفادي التعارض بین األهداف النقدیة. 

حیث یعني هذا المبدأ التمییز بین البنك المركزي كسلطة نقدیة ونشاط : وضع نظام بنكي على مستویین )5
 .، وهكذا یتسنى للبنك المركزي القیام بوظائفه بوصفه بنك البنوكالبنوك التجاریة كموزعة للقروض
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حیث ال یمكن الحدیث عن سیاسة نقدیة في الجزائر قبل صدور القانون رقم     : إصالح السیاسة النقدیة )6
  :، لكونها اشتملت على تناقضات منها10- 90
 تداول نقدي كبیر خارج الجهاز المصرفي؛  
  ضعف في تعبئة االدخار؛  
 هیكلي في سیولة الجهاز المصرفي؛ عجز  
 عدم قابلیة تحویل الدینار الجزائري.  
اإلطار القانوني للسیاسة النقدیة في الجزائر حیث تم تطبیق سیاسة  10 -  90وبذلك أسس القانون         

، 1996، ثم تطبیق سیاسة السوق المفتوحة في نهایة سنة 1994االحتیاطي القانوني اإلجباري ألول مرة سنة 
وعلى صعید آخر، اتخذت جملة من اإلجراءات التي . باإلضافة إلى تحریر أسعار الفائدة على ودائع البنوك

تهدف إلى تحقیق االستقرار النقدي إلیقاف عجز المیزانیة كتخفیض العملة الوطنیة، وتحقیق التسبیقات التي 
  . زائريیمنحها البنك المركزي للدولة ثم تعدیل معدل صرف الدینار الج

حدث تنوع كبیر على مستوى الجهاز المصرفي من  10 – 90النقد والقرض رقم قانون ومنذ صدور هذا        
حیث عدد وطبیعة البنوك الناشطة في المجال، باإلضافة إلى العمل المصرفي المرتكز على الرشادة االقتصادیة 

ل المصرفي یتم في إطار المراقبة وتحمل الخطر والطابع التجاري والمنافسة إلى حد ما، باإلضافة أصبح العم
وتجسد ذلك بإنشاء اللجنة البنكیة التي تسهر على حسن سیر وتطبیق واحترام التشریعات والقوانین المصرفیة 
عطاء  ومنها القواعد االحترازیة، ولكن لم یلبث هذا المناخ الجدید الذي بدأ یمیز النظام المصرفي للتبلور وإ

الزمة التي تمكن من إرساء أسس المنافسة في السوق المصرفیة، حتى حدثت نكسة وصدمة تمثلت الدینامیكیة ال
، )1(في أزمة الجهاز المصرفي الخاص وذلك من خالل ما عرف بأزمة بنك الخلیفة والبنك الصناعي والتجاري

والذي سیتم  ،2003 وتأ 26الصادر في  11-03األمر  والتي عدت أهم دوافع تعدیل وذلك عن طریق إصدار
النصوص التشریعیة والتنظیمیة التي مست النشاط المصرفي إلى غایة إصدار التطرق إلیه بعد عرض أهم 

  .األمر السالف الذكر
  11- 03أهم النصوص األنظمة واألوامر التي مست النشاط المصرفي إلى غایة األمر  -ثانیا

  2003 وتأ 26الصادر في 
  والذي حدد قیمة : المتعلق برأسمال البنوك والمؤسسات المالیة 1990یونیو  4المؤرخ في  01-90نظام رقم

وذلك . ج بالنسبة للمؤسسات المالیة.ملیون د 100ج بالنسبة للبنوك، و.ملیون د 500الحد األدنى لرأسمال، 
بالنسبة للمؤسسات % 50بالنسبة للبنوك، وعن % 33دون أن تقل نسبة المبلغ إلى األموال الخاصة، عن 

كما تجدر اإلشارة إلى أنه ینبغي أن تمثل األموال الخاصة نسبة تغطیة األخطار ال تقل عن . المالیة
8.%)2(  

                                                             
   .71 :ص ،مرجع سابق ،عبد القادر بریش  )1(
یتعلق بالحد األدنى  1990یونیو سنة  4الموافق  1410ذي الحجة عام   12مؤرخ في  01- 90نظام الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،   )2(

   .1549: ، ص1991أوت  11، الصادر بتاریخ 39: ، العدد28: ، السنةلرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر
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  والذي حدد طبیعة المتدخلین : المتعلق بتنظیم السوق النقدیة 1991أوت  14المؤرخ في  08-91نظام رقم
بنك الجزائر كوسیط بصورة انتقالیة، البنوك والمؤسسات المالیة وكل مؤسسة مرخص لها (في السوق النقدیة 

لة بین المتدخلین في السوق كما حدد تبادالت السیو ). من قبل مجلس النقد والقرض، والخزینة العمومیة
سندات ) ساعة ألجل وإلشعار 24(السندات العامة والخاصة؛ قرض أو رهن : النقدیة، وذلك عن طریق

للعملة الوطنیة مقابل  SWAPSعامة وخاصة؛ قروض وتوظیفات مدعومة بتنظیمات عملیات سوابس 
  )1( .العمالت األجنبیة

  عملیة تجاریة :" والذي یعرف بأنه: االعتماد االیجاريتعلق بالم 1996ینایر  10المؤرخ في  09- 96األمر
یتم تحقیقها من قبل البنوك والمؤسسات المالیة، أو شركة تأجیر مؤهلة قانونا ومعتمدة صراحة بهذه : ومالیة

الصفقة، مع المتعاملین االقتصادیین الجزائریین أو األجانب، أشخاصا طبیعیین كانوا أو معنویین تابعین 
للقانون العام أو القانون الخاص؛ وتكون قائمة على عقد إیجار یمكن أن یتضمن أو ال یتضمن خیار الشراء 
لصالح المستأجر؛ وتتعلق فقط بأصول منقولة أو غیر منقولة ذات االستعمال المهني أو المجاالت التجاریة 

عتماد اإلیجاري، وكذلك حقوق كما تطرق األمر إلى التكییف القانوني لعقد اال". الحرفیة والمؤسسات
  )2( .والتزامات المتعاقدین

المعدل والمتمم لقانون  2003 وتأ 26الصادر في  11-  03دوافع إصدار ومضمون األمر : الفرع الثاني
  10 – 90النقد والقرض رقم 

  :في هذا السیاق، نذكر   

المعدل والمتمم لقانون النقد والقرض  2003 وتأ 26الصادر في  11-  03األمر دوافع إصدار  -أوال
  10 – 90رقم 

 یعتبر إفالس بنك الخلیفة والبنك الصناعي والتجاري بمثابة الصدمة التي شهدها الجهاز المصرفي الخاص      

في الجزائر، ففي الوقت الذي ظهرت فیه بوادر تحریر السوق المصرفیة والمنافسة وبدأت البنوك الخاصة 
عام  %12الوطنیة واألجنبیة تتوقع تدریجیا وتحتل مساحة معقولة وبدأت حصتها السوقیة في النمو حیث بلغت 

اء اإلعالن عن إفالس البنكین ج. ، وظهرت عالمات التفاؤل على المهتمین والمتعاملین االقتصادیین2002
لیعید الوضع إلى نقطة البدایة، أین شهدت الساحة المصرفیة الجزائریة تراجعا، وتزعزعت ثقة  نالمذكوری

الجمهور والمتعاملین االقتصادیین في الجهاز المصرفي الخاص الوطني واألجنبي بشكل عام، و عاد األمر إلى 
. ى النشاط المصرفي وتراجع المنافسة في السوق المصرفیة الجزائریةسابق عهده بهیمنة البنوك العمومیة عل

فالس البنكین الخاصین  -وهناك جملة من األسباب والعوامل التي أدت إلى أزمة الجهاز المصرفي الخاص، وإ
   )3( :لعل من أهمها ما یلي - الخلیفة بنك و البنك الصناعي والتجاري

                                                             
تنظیم السوق  تضمنی 1991سنة  غشت 14الموافق  1412عام   صفر 04مؤرخ في  01- 90نظام الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،   )1(

   .735: ، ص1992 مارس 29، الصادر بتاریخ 24: ، العدد29: ، السنةالنقدیة
، تعلق باالعتماد التجاريی 1996سنة  ینایر 10الموافق  1412عام   شعبان 19مؤرخ في  09-96 أمر رقمالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،   )2(

   .25: ، ص1996 ینایر 14، الصادر بتاریخ 03: ، العدد33: السنة
   .74- 71 :ص ص ،مرجع سابق ،عبد القادر بریش  )3(
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 :كم في التسییر والتهور المصرفيالعوامل المرتبطة بضعف اإلدارة والتح )1

  صنفت اإلدارة غیر السلیمة وضعف التحكم في التسییر وفق معاییر التسییر البنكي وعدم االلتزام بقواعد
الحیطة والحذر من بین األسباب الرئیسیة التي حددها مفتشي بنك الجزائر واللجنة المصرفیة في تقاریرهم 

لى البنكین المعنیین، وتمثل هذا في المعدة انطالقا من عملیات التفتیش والمعاینة المیدانیة التي أجریت ع
التسییر في عدم االلتزام بالقواعد المحاسبیة وعدم الشفافیة في المعلومات وعدم احترام مؤشرات التسییر 
المالي، وكذلك عدم وجود تقاریر عن حصیلة النشاط مصادق علیها من طرف الجمعیة العامة 

ة في بنك الخلیفة حیث انه لم یعد تقاریر حصیلة للمساهمین كما ینص علیه القانون، وتجلى هذا خاص
 ؛2001، 2000، 1999نشاطه لسنوات 

 لبنك الخلیفة لدى البنك المركزي؛  ةووجود فائض في السیولة بالنسب ةضعف التحكم في تسییر السیول 

 ل عدم التنویع في محفظة النشاط واحترام معاییر التوازن المالي، بحیث تم تخصیص موارد قصیرة األج
لتمویل االستثمارات طویلة األجل، باإلضافة إلى التحویالت المالیة المفرطة نحو الخارج، وكذلك منح 

 أسعار فائدة مرتفعة على الودائع أكثر مما هو سائد في السوق وهو ما یتنافى والسالمة المالیة؛

 في ممارسة النشاط  السعي وراء تحقیق الربح على المدى القصیر وعدم التقید بالمهنیة واالحترافیة
 المصرفي؛

   عدم القدرة على التحكم في التكالیف وذلك من خالل اإلفراط في النفقات غیر المبررة والتي لیس لها
تمویل الفرق الریاضیة، تمویل "عالقة بالنشاط الرئیسي كما كان علیه الحال بالنسبة لبنك الخلیفة 

 ". الخ....الحفالت والمهرجانات

 :ود لجهات اإلشراف والرقابةالعوامل التي تع )2

   أدى انفتاح القطاع المالي والمصرفي إلى عدم تحدید الشروط والضوابط والمعاییر لدخول الخواص
لالستثمار في الجهاز المصرفي، وانعدام الخبرة الالزمة لممارسة اإلدارة المصرفیة، باإلضافة إلى تمیزهم 

ر التي یتمیز بها الجهاز المصرفي، وسمح ذلك بالتهور المصرفي وضعف التحكم في إدارة المخاط
حیث عرف نموا سریعا في شبكته وانتشاره فارتفع  –وخاصة بنك الخلیفة  –بالنمو السریع للبنوك الخاصة 

، أما 2002وكالة عام  130ثم إلى  2000وكالة عام  24إلى  1999وكاالت سنة  05عدد وكاالته من 
هذه الطفرة في نمو . 2000وكالة عام  12واحدة عند التأسیس إلى البنك الصناعي والتجاري فمن وكالة 

البنكین لم تكن تخضع للضوابط الواجب احترامها وهو ما فسر على أنه تغاضي من طرف البنك 
 المركزي على القیام بدوره في هذا المجال؛

  قواعد الحذر في تسییر لم تقم اللجنة المصرفیة بدورها الرقابي على أكمل وجه وتغاضیها عن عدم احترام
 البنكیین، وتدخلها المتأخر مما تسبب في ثقل تكلفة إفالس البنكین المذكورین؛

  عدم قدرة السلطات العمومیة المخولة على التكیف مع مقتضیات التحریر المصرفي من خالل دعمها
قابل تم إهمال االهتمام للبنوك العمومیة وذلك بإعادة رسملتها وتطهیر محافظها من الدیون المتعثرة، وبالم

بترقیة البنوك الخاصة ودعمها، بل اعتبرت دخیلة على الجهاز المصرفي وجب النظر إلیها بحذر، وكان 
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التضییق  لاألجدر بالسلطات العمومیة الجزائریة االهتمام بترقیة البنوك الخاصة واالعتراف بدورها بد
 علیها ودفعها لممارسة تصرفات غیر قانونیة؛

  لهیئات الرقابیة تغیرات المحیط الجدید، فمعظم الهیئات لم تجدد  طیلة سنوات، ومعظم رؤساء اكب لم توا
هذه الهیئات مدراء ومسؤولین سابقین في البنوك العمومیة، األمر الذي جعلهم یهتمون فقط بالبنوك 

، وعدم تمكینهم من العمومیة، كما لم تتاح الفرصة لممثلي البنوك الخاصة من المساهمة في اتخاذ القرار
أن یكونوا أعضاء في هیئات الرقابة والهیئات األخرى، ومنحهم الفرصة من لطرح مشاكلهم وانشغاالتهم 

ذلك  سمن أجل الوصول إلى تكوین نظام مصرفي منسجم وأكثر صالبة وتسوده المنافسة وما ینعك
 إیجابا على االقتصاد الوطني؛

  ك الصناعي والتجاري وما ترتب عن ذلك من خسائر تحملتها فبعد إفالس كل من بنك الخلیفة والبن
ملیار دوالر،  1.5خزینة الدولة، وتشیر التقدیرات إلى أن إفالس بنك الخلیفة وحده كلف خزینة الدولة 

 .ملیون دوالر 200بینما كلف إفالس البنك الصناعي والتجاري حوالي 

فكان هذا سبب كافي بالنسبة للسلطات العمومیة إلعادة النظر في التشریع المصرفي، وخاصة اآللیات        
المالي للبنوك، األمر الذي استدعى تعدیل قانون  رالتي من شأنها ضبط نشاط البنوك وعدم تكرار حاالت التعث

 .  والذي سیتم بحث مضمونه في الفقرة الموالیة 2003غشت  26الصادر في   11-03النقد والقرض باألمر 

  المتعلق بالنقد والقرض 2003غشت  26الصادر في   11-03األمر المحاور الرئیسیة لمضمون  -ثانیا  
، ویحمل في 10-90لیعدل ویتمم قانون النقد والقرض  2003غشت  26المؤرخ في  11- 03األمر جاء       

  ):IV - 3(طیاته جملة من المحاور اإلصالحیة، والتي یرى الباحث تمثیلها في الشكل رقم 
  المتعلق بالنقد والقرض 2003غشت  26الصادر في   11- 03األمر لمضمون  الرئیسیة المحاور اإلصالحیة): IV- 3(الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  من إعداد الباحث: المصدر

ةالمحاور الرئیّسیةاإلصالحیّ
  11- 03األمر لمضمون 
 2003غشت  26الّصادر في 

ق بالّنقد والقرض المتعّل

تعزیز وتدعیم 
صالحیات بنك

الجزائر تنظیم ممارسة 
مهنة العمل 

المصرفي والمالي

تعزیز متطلبات 
اإلفصاح 
والّشفافیّة

تنظیم الّصرف 
وحركات رؤوس 

األموال

ضمان 
أموال المودعین تعزیز اإلطار 

قابي واإلشرافي  الرّ
على البنوك 
والمؤّسسات 

ة المالیّ
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  )1(: وفیما یلي بیان تلك المحاور
  :تعزیز وتدعیم صالحیات بنك الجزائر )1

مؤسسة وطنیة تتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقالل المالي،  أنهینظر لبنك الجزائر على في هذا اإلطار،      
یعد تاجرا في عالقاته مع الغیر ویحكمه التشریع التجاري، ویخضع لقواعد المحاسبة التجاریة وال یخضع 

كما تعتبر الدولة ممتلكة لرأسماله بصفة كلیة، وال یصدر . إلجراءات المحاسبة العمومیة ومراقبة مجلس المحاسبة
یتعلق بإدارة بنك الجزائر، فیتم ذلك من طرف وفیما  .لبنك الجزائر إال بموجب قانون یحدد كیفیات تصفیتهحل 

كما  .محافظ وثالثة نواب محافظ یعینون جمیعهم بمرسوم رئاسي، كما تم تحدید صالحیات محافظ بنك الجزائر
واب محافظ، وثالثة موظفین ذوي أعلى تم تحدید مجلس إدارة بنك الجزائر، والذي یتكون من محافظ، وثالثة ن

كما خول مجلس اإلدارة . درجة معینین بموجب مرسوم رئاسي بحكم كفاءتهم في المجال االقتصادي والمالي
لغائها؛ یحدد میزانیة بنك : بالمهام التالیة التداول بشأن التنظیم العام لبنك الجزائر، وكذا فتح الوكاالت والفروع وإ

  .الخ...ع األرباح؛ یفصل في شراء العقارات وفي التصرف فیهاالجزائر؛ یضبط توزی
فیتم التأكید على أن بنك الجزائر یضطلع فیما یتعلق وبالنسبة لتدعیم وتعزیز صالحیات بنك الجزائر،       

بمیادین النقد والقرض والصرف بتوفیر أفضل الشروط والحفاظ علیها لنمو سریع لالقتصاد مع السهر على 
ر الداخلي والخارجي والنقد، كما یكلف بنك الجزائر بتنظیم الحركة النقدیة ویوجه ویراقب بكل الوسائل االستقرا

كما أكد . المالئمة توزیع القرض ویسهر على حسن تسییر التعهدات المالیة تجاه الخارج وضبط سوق الصرف
لقان بالمسائل المالیة والنقدیة على أن الحكومة تستشیر بنك الجزائر في كل مشروع وقانون ونص تنظیمي یتع

ویمكن لبنك الجزائر أن یقترح على الحكومة كل تدبیر من شأنه أن یحسن وضعیة میزان المدفوعات، حركة 
كما یطلب بنك الجزائر من البنوك والمؤسسات . العامة وبشكل عام تنمیة االقتصاداألسعار وأحوال المالیة 

لمعلومات واإلحصاءات التي تمكنه من معرفة األوضاع االقتصادیة والمالیة المالیة واإلدارات المالیة تزویده با
ناهیك  .الحكومة في عالقتها مع المؤسسات المالیة المتعددة األطراف كما یساعد بنك الجزائر. داخلیا وخارجیا

ذهبیة والنقود السبائك ال: بنك الجزائر یخول مهمة إصدار النقد، وتتضمن تغطیة النقد العناصر التالیة أنعن 
  .الذهبیة؛ العمالت األجنبیة؛ سندات الخزینة؛ وأخیرا، سندات مقبولة تحت نظام الخصم أو الضمان أو الرهن

وتجدر اإلشارة قد تم الفصل بین صالحیات بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض، هذا األخیر یتشكل من         
ن تختاران بحكم كفاءتهما في المسائل االقتصادیة أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر، عالوة على شخصیتا

یخول المجلس صالحیات كما  .والمالیة، ویعینان بموجب مرسوم رئاسي، ویرأس المجلس محافظ بنك الجزائر
إصدار النقد وتغطیته؛ مقاییس وشروط عمل بنك الجزائر : بصفته سلطة نقدیة في المیادین المتعلقة بما یأتي

ندات تحت نظام األمانة ورهن السندات العامة والخاصة والعملیات المتصلة بالمعادن فیما یتعلق بخصم الس
الثمینة؛ تحدید السیاسة النقدیة واإلشراف علیها ومتابعتها وتقییمها؛ غرف المقاصة؛ سیر وسائل الدفع وسالمتها؛ 

ید الحد األدنى لرأسمالها وفتحها، وكذا شروط إقامة شبكاتها، وتحد البنوك والمؤسسات المالیةشروط اعتماد 

                                                             
  :باالعتماد على  )1(

  ،علق تی 2003سنة  غشت 26الموافق  1424عام  جمادى الثانیة 27مؤرخ في  11- 03 أمر رقمالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة
   .23 - 03: ص ، ص2003 غشت 27، الصادر بتاریخ 52: ، العدد40: ، السنةبالنقد والقرض
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البنوك والمؤسسات المالیة األجنبیة بالجزائر؛ المقاییس والنسب التي وكیفیات إبرائه؛ شروط فتح مكاتب تمثیل 
والتي تتعلق بتغطیة المخاطر وتوزیعها، والسیولة والقدرة على الوفاء  تطبق على البنوك والمؤسسات المالیة

في مجال العملیات مع هؤالء الزبائن؛ المقاییس  البنوك والمؤسسات المالیة والمخاطر بوجه عام؛ حمایة زبائن
مع مراعاة التطور الحاصل على الصعید الدولي  البنوك والمؤسسات المالیةوالقواعد المحاسبیة التي تطبق على 

في هذا المیدان؛ وكذا كیفیات وآجال تبلیغ الحسابات والبیانات المحاسبیة اإلحصائیة والوضعیات لكل ذوي 
الحقوق، السیما منها بنك الجزائر؛ الشروط التقنیة لممارسة المهنة المصرفیة ومهنتي االستشارة والوساطة في 

في والمالي؛ تحدید أهداف سیاسة سعر الصرف وكیفیة ضبط الصرف مع التنظیم القانوني المجالین والمصر 
   .للصرف وتنظیم سوق الصرف وتسییر احتیاطاته

  :تنظیم مهنة ممارسة العمل المصرفي والمالي )2
ت في هذا اإلطار، تمت اإلشارة إلى أن العملیات المصرفیة تتضمن تلقي األموال من الجمهور، وعملیا       
، وكذا وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن، حیث )حیث وضع تعریف لكل من الودیعة والقرض(القرض 

اعتبر كل األدوات التي تمكن شخص من تحویل األموال مهما كان یكن السند أو األسلوب التقني المستعمل 
ابق، دون سواها من المؤسسات خولت البنوك بالعملیات المصرفیة المشار إلیه في البند السكما  ".وسیلة دفع"

عملیات الصرف؛ عملیات على الذهب : المالیة؛ كما یمكن للبنوك والمؤسسات المالیة القیام بالعملیات التالیة
والمعادن الثمینة والقطع المعدنیة الثمینة؛ توظیف القیم المنقولة وكل منتج مالي واكتتابها وشرائه، وتسییرها 

دة في مجال تسییر الممتلكات؛ االستشارة والتسییر المالي؛ الهندسة المالیة؛ وبشكل وبیعها؛ االستشارة والمساع
عام كل الخدمات الموجهة لتسهیل إنشاء المؤسسات أو التجهیزات؛ تلقي من الجمهور أمواال موجهة للتوظیف 

ت ضمن ؛ أخذ وحیازة مساهما)على شكل أسهم، سندات استثمار، حصص الشركات(مساهمات لدى مؤسسة ما 
وال یمكن للبنوك والمؤسسات المالیة أن تمارس أي نشاط بشكل اعتیادي نشاط بشكل . الحدود المحددة قانونا

اعتیادي من غیر النشاطات المذكورة سابقا، إال بموجب ترخیص مجلس النقد والقرض، كما ال یجوز أن تحد 
  .تلك النشاطات المنافسة أو تحرفها

تم منع كل شخص طبیعي أو معنوي من غیر البنوك والمؤسسات المالیة من ه وتجدر اإلشارة إلى أن      
مزاولة العملیات المشار إلیها أعاله، باستثناء عملیات الصرف التي تجریها طبقا لنظام المجلس، وهناك 

 عالوة على أنه ال یجوز ألي كان أن یكون مؤسسا لبنك أو مؤسسة مالیة أو عضوا. استثناءات حددها المجلس
في مجلس إدارتها وأن یتولى مباشرة أو بواسطة شخص آخر إدارة بنك أو مؤسسة مالیة أو تسییرها أو تمثیلها، 
بأیة صفة كانت، أو یخول حق التوقیع عنها، وذلك دون اإلخالل بالشروط التي یحددها المجلس عن طریق 

یة، اختالس، غدر، سرقة، نصب، جنا: األنظمة، لعمال تأطیر هذه المؤسسات إذا حكم علیه بسبب ما یأتي
إصدار شیك بدون رصید، خیانة األمانة، اإلفالس، مخافة التشریع والتنظیم الخاص بالصرف، التزویر، مخالفة 
قوانین الشركات، إخفاء أموال ناجمة عن مخالفات، تجارة المخدرات وتبییض األموال واإلرهاب؛ ناهیك عن 

  .موانع أخرى
یقرر مجلس النقد والقرض الترخیص بإنشاء بنك أو مؤسسة مالیة، على أساس ذكره،  عالوة على ما سبق       

ملف یحتوي خصوصا، على نتائج تحقیق تتعلق بالمخالفات المانعة من مزاولة النشاط المالي المذكورة في الباب 
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مبدأ المعاملة السابق؛ كما یرخص المجلس بالمساهمات األجنبیة ومكاتب التمثیل؛ وفتح الفروع مع مراعاة 
  .بالمثل، وتخضع جمیعها للقانون الجزائري

یؤسس بنك الجزائر جمعیة مصرفیین جزائریین، والتي یتوجب على  وفي األخیر، ومن أجل تنظیم المهنة      
كل بنك أو مؤسسة مالیة االنخراط فیها، وتهدف هذه الجمعیة إلى تمثیل المصالح الجماعیة ألعضائها ال سیما 

طات العمومیة، وتزوید أعضائها والجمهور بالمعلومات وتحسیسهم؛ تحسین تقنیات البنوك والقروض؛ عند السل
یخضع للسر المهني، تحت طائلة كما  .تشجیع المنافسة؛ إدخال تكنولوجیات جدیدة؛ تكوین المستخدمین

كانت في  كل عضو مجلس إدارة، وكل محافظ حسابات، وكل شخص یشارك أو شارك بأي طریقة: العقوبات
وكل شخص یشارك أو شارك في رقابة البنوك أو . تسییر بنك أو مؤسسة مالیة أو كان أحد مستخدمیها

السلطات : وتلزم بالسر، مع مراعاة األحكام الصریحة للقوانین، جمیع السلطات ماعدا. المؤسسات المالیة
یة؛ السلطات القضائیة التي تعمل في إطار العمومیة المخولة بتعیین القائمین بإدارة البنوك أو المؤسسات المال

جزائي؛ السلطات العمومیة الملزمة بتبلیغ المعلومات إلى المؤسسات الدولیة المؤهلة السیما في إطار محاربة 
  .الرشوة وتبییض األموال وتمویل اإلرهاب؛ اللجنة المصرفیة وبنك الجزائر الذي یعمل لحساب هذه األخیرة

 :واإلشرافي على البنوك والمؤسسات المالیةتعزیز اإلطار الرقابي  )3
في هذا اإلطار، یتعین على البنوك والمؤسسات المالیة، وفقا للشروط المحددة بواسطة نظام یتخذه       

المجلس، احترام مقاییس التسییر الموجهة لضمان سیولتها وقدرتها على الوفاء تجاه المودعین والغیر وكذا توازن 
، والتي تكلف بجمع أسماء "مركزیة المخاطر"ا یقوم بنك الجزائر بتنظیم وتسییر مصلحة تدعى بنیتها المالیة، كم

المستفیدین من القروض وطبیعة القروض الممنوحة وسقفها، والمبالغ المسحوبة، والضمانات المعطاة لكل قرض، 
یة المخاطر والتزوید من جمیع  البنوك والمؤسسات المالیة، ویتعین على هذه األخیرة االنخراط في مركز 

كما یبلغ بنك الجزائر لكل بنك أو مؤسسة مالیة، بطلب منهما، المعلومات التي . بالمعلومات المذكورة أعاله
یتلقاها عن زبائن المؤسسة؛ كما تتم عملیة تنظیم مركزیة المخاطر وتمویلها من قبل البنوك والمؤسسات المالیة 

، كما ینظم بنك الجزائر مركزیة للمستحقات غیر المدفوعة وفي نفس التي ال تتحمل سوى تكالیفها المباشرة
یحق لمحافظ بنك الجزائر استدعاء المساهمین الرئیسیین في  بنك أو مؤسسة مالیة، إذا ما وجد ما یبرر اإلطار، 

البنوك ذلك، لیقدم له الدعم الضروري من ناحیة الموارد المالیة، كما یمن للمحافظ أیضا تنظیم مساهمة جمیع 
والمؤسسات المالیة التخاذ التدابیر الالزمة لحمایة مصالح المودعین والغیر وحسن سیر النظام المصرفي وكذا 

  .المحافظة على سمعة الساحة المالیة
وفي نفس السیاق، وكدعامة للمنهج الرقابي واإلشرافي، تؤسس لجنة تدعى اللجنة المصرفیة، والتي توكل      

مراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالیة لألحكام والتشریعات التنظیمیة المطبقة علیها؛ : ةلها المهام التالی
المعاقبة على اإلخالالت التي تتم معاینتها؛ فحص شروط استغالل البنوك والمؤسسات المالیة والسهر على 

ص الذین یمارسون نشاطات البنوك نوعیة وضعیاتها المالیة وعلى احترام قواعد سیر المهنة؛ وكذا معاقبة األشخا
كما تتحرى عن المساهمات والعالقات المالیة بین األشخاص المعنویین الذین . أو المؤسسات المالیة دون اعتماد

كما تستطیع اللجنة توجیه . یسیطرون على البنك أو المؤسسة المالیة أو الفروع التبعة لها في الداخل والخارج
لمؤسسة المالیة إذا ما وجد إخالالت بقواعد سیر المهنة؛ كما تستطیع أن اللجنة أن تحذیر لمسیري  البنك أو ا
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تدعو بنك أو مؤسسة مالیة إذا ما رأت أن وضعیته تستدعي ذلك، ولتقوم بالتدابیر التي من شأنها موازنة الوضع 
وبالنسبة . الخ...ادوبالنسبة للعقوبات فهي تشمل التوبیخ، اإلنذار، سحب االعتم. المالي وتحسین التسییر

أعضاء یختارون بحسب كفاءتهم في المجال ) 3(المحافظ رئیسا؛ ثالثة : ألعضاء اللجنة المصرفیة فهم
ینتدبان من المحكمة العلیا یختارهم الرئیس األول للمحكمة بعد ) 2(المصرفي والمالي والمحاسبي؛ قاضیین 

     .سنوات) 5(أعضاء اللجنة لمدة خمسة  ویعین رئیس الجمهوریة. استشارة المجلس األعلى للقضاء
  :تعزیز متطلبات اإلفصاح والشفافیة  )4

دیسمبر من كل سنة، وتفاصیل تلك  31في هذا اإلطار، فقد حدد تاریخ قفل حسابات بنك الجزائر في        
، والتي توضع ضمن تقریر )األرباح السنویة، النتائج الصافیة، االستهالكات واألعباء والمؤونات(الحسابات 

على أساس . اقبة المؤسسات المالیةمفصل وشامل یعرض حال بنك الجزائر ونشاطاته، واإلشراف المصرفي، ومر 
أشهر التي اختتام كل سنة مالیة؛ كما تنشر الحصیلة ) 3(أن یرفع التقریر إلى رئیس الجمهوریة خالل الثالثة 
  .على األكثر من هذا التسلیم) 1(وحسابات النتائج في الجریدة الرسمیة بعد شهر واحد 

فإنه یتعین عل كل بنك أو مؤسسة مالیة وعلى كل فرع من ومن أجل تدعیم وتعزیز الشفافیة واإلفصاح،      
كما یتعین على محافظي الحسابات . للحسابات على األقل) 2(فروع البنك األجنبي أن یعین محافظین اثنین 

أن یعلموا محافظ بنك الجزائر بكل مخالفة ترتكبها المؤسسة : هؤالء، زیادة على التزاماتهم القانونیة القیام بما یأتي
الخاضعة لمراقبتهم، كما ینبغي أن یقدموا للمحافظ تقریرا خاصا حول المراقبة التي قاموا بها، ویجب أن یسلم هذا 

أشهر من تاریخ قفل كل سنة مالیة؛ أن یقدموا للجمعیة العامة تقریرا حول ) 4(التقریر للمحافظ في أجل أربعة 
المسیرین وللمساهمین أو المؤسسات : (المعنویین وهممنح المؤسسة أیة تسهیالت ألحد األشخاص الطبیعیین أو 

والمسیرون هم المؤسسون وأعضاء مجلس اإلدارة والممثلون . التابعة لمجموعة البنك أو المؤسسة المالیة
وكذلك المر بالنسبة ألزواج المسیرین والمساهمین وأقاربهم من الدرجة . واألشخاص المخولة لهم سلطة التوقیع

ا یخص فروع البنوك والمؤسسات المالیة األجنبیة فیقدم هذا التقریر لممثلیها بالجزائر؛ كما یجب ؛ وفیم.)األولى
. على محافظي الحسابات إرسال نسخة من تقاریرهم الموجهة للجمعیة العامة للمؤسسة إلى محافظ بنك الجزائر

ة التي یمكن أن تسلط علیهم كما یخضع محافظي حسابات البنوك والمؤسسات المالیة لرقابة اللجنة المصرفی
التوبیخ؛ المنع من مواصلة عملیات مراقبة بنك : - دون اإلخالل بالمالحقات التأدیبیة والجزائیة -العقوبات التالیة

) 3(أو مؤسسة مالیة ما؛ المنع من ممارسة مهام محافظي الحسابات لبنك أو مؤسسة مالیة ما لمدة ثالثة 
حافظي الحسابات بصفة مباشرة أو غیر مباشرة أي قرض من البنك أو كما ال یمكن منح م. سنوات مالیة

  . المؤسسة المالیة الخاضعة لرقابتهم
عالوة على ذلك، یتعین على البنوك والمؤسسات المالیة أن تنظم حساباتها بشكل مجمع وفقا للشروط        

أشهر الموالیة ) 6(لسنویة خالل ستة فعلى كل بنك أو مؤسسة مالیة أن تنشر حساباتها ا. التي یحددها المجلس
لنهایة السنة المحاسبیة المالیة في النشرة الرسمیة لإلعالنات القانونیة اإللزامیة وفقا للشروط التي یحددها 

ویمكن للجنة المصرفیة بصورة استثنائیة تمدید . المجلس، وهذا األخیر یمكن أن یطلب منها نشر معلومات أخرى
حدود مدة ستة أشهر، إذا ما البنك أو المؤسسة المالیة ذلك، وكما یمكن لها طلب  آجال نشر الحسابات في

  .تصحیح البیانات، وأن تنشر المعلومات التي تراها مفیدة للجمهور
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 :ضمان أموال المودعین )5
وفي هذا اإلطار، یتعین على البنوك أن تشارك في تمویل صندوق ضمان الودائع المصرفیة بالعملة 

والذي ینشؤه بنك الجزائر، ویتعین على كل بنك أن یدفع إلى صندوق ضمان الودائع عالوة ضمان الوطنیة، 
ویحدد المجلس كل سنة مبلغ العالوة، ویحدد . على األكثر من مبلغ ودائعه%) 1(سنویة نسبتها واحد في المائة 

البنك ودیعة وحیدة حتى  كما تعتبر ودائع شخص ما لدى نفس. مبلغ الضمان األقصى الممنوح إیاه كل مودع
ن كانت بعمالت مختلفة كما ال یمكن استعمال هذا الضمان إال في حالة توقف البنك عن الدفع، وال یغطي . وإ

  .هذا الضمان المبالغ التي تسبقها البنوك فیما بینها
 :تنظیم الصرف وحركات رؤوس األموال )6

شخص كل : إلى ین وغیر المقیمین، حیث یشیر األولفي هذا اإلطار، تم التمییز بین مفهومي المقیم          
شخص كل : بینما یشیر الثاني إلى. طبیعي أو معنوي یكون المركز الرئیسي لنشاطاته االقتصادیة في الجزائر

وفي هذا اإلطار یرخص للمقیمین . طبیعي أو معنوي یكون المركز الرئیسي لنشاطاته االقتصادیة خارج الجزائر
ل رؤوس األموال إلى الخارج لضمان تمویل نشاطات في الخارج مكملة لنشاطاتهم المتعلقة في الجزائر بتحوی

كما ینظم بنك الجزائر سوق الصرف في إطار سیاسة سعر الصرف التي . بإنتاج السلع والخدمات في الجزائر
أن یكون سعر صرف یقررها المجلس، وضمن احترام االلتزامات الدولیة التي تعهدت بها الجزائر، كما ال یجوز 

كما تكلف لجنة مشتركة بین بنك الجزائر ووزارة المالیة باإلشراف على تنفیذ إستراتیجیة . الدینار الجزائري متعددا
یعینهما على ) 2(وتتكون اللجنة من عضوین . االستدانة الخارجیة، وسیاسة تسییر األرصدة والمدیونیة الخارجیة

كما ال یجوز أن تؤدي الحركات المالیة مع الخارج إلى إحداث أي . بالمالیة التوالي، المحافظ، والوزیر المكلف
وفي األخیر، تلتزم كل شركة خاضعة للقانون الجزائري مصدرة أو حائزة . وضع احتكاري أو كارتل أو تحالف

بنك الجزائر على امتیاز استثمار في األمالك المنجمیة أو الطاقویة منها بفتح حساباتها بالعملة األجنبیة لدى 
بقائها لدیه، كما تلتزم بإجراء جمیع عملیاتها بواسطته وبهذه العمالت   .وإ

المتعلق بالنقد والقرض، إلى جملة  2003غشت  26المؤرخ في  11- 03 فقد تطرق األمروفي األخیر،      
العقوبات الجزائیة المتعلقة بإساءة استخدام األموال بسوء نیة وبالعمد، من طرف الرئیس أو أعضاء مجلس 
اإلدارة، أو المدیرین العامین لبنك أو مؤسسة مالیة، كما تشمل العقوبة نفس األطراف في حالة استعمالهم بسوء 

حكم هذه الصفة، وهذا بشكل مناف لمصالح المؤسسة ألغراض تفید مصالحهم نیة األصوات المخولة لهم ب
وكذا یعاقب .  الشخصیة أو لرعایة شركة أخرى أو مؤسسة كانت لهم فیها مصالح بصفة مباشرة أو غیر مباشرة

ة الخ، كما یعاقب نفس األطراف سالف...األطراف سالفة الذكر عن ارتكابهم جریمة االختالس، تبدید األموال
الذكر عن إعاقتهم ألعمال التدقیق والرقابة التي یقوم محافظو الحسابات؛ وعن عدم إعدادهم الجرد والحسابات 
السنویة في اآلجال المحددة بموجب القانون؛ وعن عدم نشرهم الحسابات السنویة؛ وعن تزیدهم بنك الجزائر 

یة الذین ارتكبوا أو ساعدوا على ارتكاب أحد بمعلومات غیر صحیحة؛ كما یعاقب زبائن البنوك والمؤسسات المال
  .  العمال المتعلقة بعرقلة عمل محافظو الحسابات وعملیات التدقیق وغیرها
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   11- 03أهم النصوص التنظیمیة التي مست النشاط المصرفي منذ إصدار األمر  :الفرع الثالث
  2014إلى غایة  2003 وتأ 26في 

في هذا الصدد، سیتم التطرق إلى أهم األنظمة والمراسیم واألوامر التي تهدف إلى تعزیز المسار       
  :اإلصالحي للمنظومة المصرفیة الجزائریة، وذلك على النحو التالي

والذي بموجبه یجب أن تنجز عملیات الدفع  :2005نوفمبر  14المؤرخ في  442-05المرسوم التنفیذي رقم  )1
الصك؛ التحویل؛ بطاقة الدفع؛ : (دج عن طریق القنوات المالیة والبنكیة، والتي تشمل 50000وز التي تتجا

 )1( ).االقتطاع؛ السفتجة؛ سند ألمر؛ وكل وسیلة دفع كتابیة أخرى
المتعلق بنظام التسویة اإلجمالیة للمبالغ الكبیرة والدفع  :2005أكتوبر  13المؤرخ في  04-05نظام رقم  )2

، ویعني هذا )Algeria Real Time Settlements(المستعجل، والمسمى نظام الجزائر للتسویة الفوریة 
النظام تنفیذ أوامر التحویل في وقت حقیقي دون فترة سماح، والقاعدة العامة هي عملیة بعملیة ویتعلق األمر 

دج، وكذا التحویالت السریعة التي تكون أقل من  1000.000ما بین البنوك التي یفوق مبلغها  بالتحویالت
خاص ببنك الجزائر، فهو  « Endogène »إن هذا النظام هو نظام داخلي . هذا المبلغ بطلب من العمیل

لیات فیما بین الذي یشرف علیه ویدیره بوصفه بنك البنوك، بمعنى أن كل العملیات مع بنك الجزائر والعم
: البنوك، تعالج تلقائیا داخل هذا النظام، أما المشاركون في هذا النظام إضافة لبنك الجزائر فیتمثلون في

البنوك التجاریة، الخزینة العمومیة، برید الجزائر، الجزائر للتسویة، ومركز المقاصة المصرفیة المسبقة 
  )2(".التسویة اإلجمالیة ألرصدة المقاصة"

المتعلق بمقاصة الصكوك وأدوات الدفع الخاصة : 2005دیسمبر  15المؤرخ في  06- 05نظام رقم  )3
نظام : "بالجمهور العریض، والذي ینشئ بموجبه بنك الجزائر نظام الجزائر للمقاصة االلكترونیة الذي یدعى

، ویهدف هذا النظام إلى وضع مقاصة بأوامر )ATCI" (أتكي –الجزائر للمقاصة المسافیة ما بین البنوك 
الدفع الخاصة بالجمهور العریض وتحدید مسؤولیات سیر هذا النظام والمشاركین فیه، وكذا قواعد استغالله، 
وقد أنشأ بنك الجزائر هذا النظام الذي ستعلق بالمقاصة االلكترونیة للصكوك والسندات، التحویالت 

دج، كما یشتغل هذا النظام وفقا لمبدأ  1000000لتي تقل قیمتها عن واالقتطاعات األوتوماتیكیة، ا
المقاصة االلكترونیة المتعددة األطراف ألوامر الدفع التي یقدمها المشاركون فیه، ویتم تسویة أرصدة 

  )3( .المقاصة المتعددة األطراف في نظام التسویة اإلجمالیة الفوریة للمبالغ الكبیرة والدفع المستعجل
والذي یتضمن أمن أنظمة الدفع، ویقصد بنظام الدفع : 2005دیسمبر  15المؤرخ في  07-05رقم  نظام )4

اإلجراء الوطني أو الدولي الذي ینظم العالقات بین : " مابین البنوك أو التسویة وتسلیم أدوات مالیة ذلك
منخرطة في غرفة طرفین على األقل لهما صفة بنك أو مؤسسة مالیة أو هیئة مالیة متخصصة أو مؤسسة 

                                                             
حدد الحد ی، 2005سنة  نوفمبر 14الموافق  1426عام   شوال 12مؤرخ في  442- 05 مرسوم تنفیذي رقمالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،   )1(

   .11: ، ص2005 نوفمبر 20، الصادر بتاریخ 75: ، العدد42: ، السنةاألدنى المطبق على عملیات الدفع عن طریق القنوات البنكیة والمالیة
تضمن نظام التسویة ی 2005سنة  أكتوبر 13الموافق  1426عام   رمضان 10مؤرخ في  04-05 نظام رقمالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،   )2(

   .35 - 29: ص ، ص2006 ینایر 15، الصادر بتاریخ 02: ، العدد43: ، السنةاإلجمالیة الفوریة للمبالغ الكبیرة والدفع المستعجل
، یتعلق بمقاصة 2005سنة  دیسمبر 15الموافق  1426عام  ذي القعدة 13مؤرخ في  06- 05نظام رقم الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،   )3(

   .32- 24: ص ، ص2006 أبریل 23، الصادر بتاریخ 26: ، العدد43: ، السنةالصكوك أدوات الدفع الخاصة بالجمهور العریض األخرى
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مقاصة أو مؤسسة غیر مقیمة تتمتع بوضع قانوني مماثل  یسمح التنفیذ بصفة اعتیادیة عن طریق المقاصة 
وبالنسبة ". أم ال، بالتسدید وكذا فیما یتعلق بأنظمة التسویة وتسلیم أدوات مالیة وتسلیم سندات بین المشاركین

توفر األنظمة؛ صحة : ة ألنظمة الدفع السیما ما یأتيألمن أنظمة الدفع فهو یشمل أمن البنیة األساسی
المعطیات المتبادلة؛ رسم مخطط المعطیات المتبادلة؛ السریة؛ قابلیة المراجعة؛ وأخیرا، تعیین موظفین 

  )1( .مؤهلین وأكفاء للقیام بعملیات الدفع
عرف التوریق على والذي ی. والمتضمن توریق القروض الرهنیة 2006فیفري  20المؤرخ في  05-06رقم  )5

تنازل عن ) 1: عملیة تحویل القروض الرهنیة إلى أوراق مالیة، و تتم هذه العملیة على مرحلتین"أنه 
قیام هذه األخیرة بإصدار أوراق مالیة ) 2القروض الرهنیة من قبل مؤسسة مصرفیة أو مالیة إلى مؤسسة؛ 

وبالنسبة للمالمح التنظیمیة لنشاط توریق القروض الرهنیة   .قابلة للتداول في السوق ممثلة للقروض الرهنیة
استرداد ؛ التنازل عن القروض الرهنیة؛ إصدار السندات؛ إنشاء مؤسسات التوریق: في الجزائر، نذكر أهمها

  )2( .اإلعفاءات الضریبیة؛ و الضمانات؛ القروض
والذي یهدف إلى تحدید كیفیات تأسیس تعاونیة االدخار  ،2007فیفري  27المؤرخ في  01-07قانون رقم  )6

والقرض وتنظیمها وتسییرها، ویقصد بالتعاونیة مؤسسة مالیة ذات هدف غیر ربحي، وهي ملك ألعضائها 
وتسیر بحسب مبادئ التعاضدیة وتهدف إلى تشجیع االدخار واستعمال األموال التي یودعها أعضاؤها معا 

للمصادقة على القانون األساسي )  100(وتجمع التعاونیة مائة . ات مالیة لهملمنحهم قروضا وتقدیم خدم
ویرخص مجلس النقد . والنظام الداخلي وتعیین المسؤولین األوائل المكلفین بالمبادرة بعملیة إنشاء تعاونیة

تنفیذ وتلقي فتح حسابات لصالح أعضائها؛ : وتقوم التعاونیة بالعملیات التالیة. والقرض بتأسیس التعاونیة
التحویالت وفقا للقواعد واإلجراءات المعمول بها؛ إصدار وتسییر بطاقات الدفع والسحب وفقا للقواعد 

  )3( .الخ... واإلجراءات المعمول بها؛ منح جمیع القروض ألعضائها واستالم الودائع منهم
إنشاء شبابیك للتأمین  ، والذي أتاح إمكانیة2007ماي  22المؤرخ في  153-07المرسوم التنفیذي رقم  )7

على مستوى البنوك والمؤسسات المالیة أو هیئات مشابهة على أساس اتفاقیة أو عدة اتفاقیات توزیع ویتم 
تحدید النسب القصوى لعمولة التوزیع بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة، وتتصرف هذه الهیئات بصفة وكالء 

  )4( .لشركات التأمین
، والذي یهدف إلى تحدید الحد األدنى للرأسمال الذي 2008دیسمبر  23في المؤرخ  04- 08نظام رقم  )8

حیث یجب على . یجب أن توفره البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر أن تحرره عند تأسیسها
                                                             

، یتضمن أمن أنظمة 2005سنة  دیسمبر 28الموافق  1426عام  ذي القعدة 26مؤرخ في  07- 05نظام رقم الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،   )1(
   .24- 23: ص ، ص2006 یونیو 04، الصادر بتاریخ 37: ، العدد43: ، السنةالدفع

، یتضمن توریق القروض 2006سنة  فبرایر 20الموافق  1427عام  محرم 21مؤرخ في  05-06 قانون رقمالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،   )2(
   .16 - 13: ص ، ص2006 مارس 12، الصادر بتاریخ 15: ، العدد43: ، السنةالرهنیة

یتعلق بتعاونیات االدخار ، 2007سنة  فبرایر 27الموافق  1428عام  صفر 9مؤرخ في  01-07 قانون رقمالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،   )3(
   .11 - 3: ص ، ص2007 فبرایر 28، الصادر بتاریخ 15: ، العدد44: ، السنةوالقرض

، یحدد كیفیات 2007سنة  مایو 22الموافق  1428عام  جمادى األولى 5مؤرخ في  153-07 قانون رقمالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،   )4(
 23، الصادر بتاریخ 35: ، العدد44: ، السنةطریق البنوك والمؤسسات المالیة وما شابهها وشبكات التوزیع األخرى وشروط توزیع منتجات التأمین عن

   .18 - 17: ص ، ص2007 مایو
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المؤسسة فشكل شركة مساهمة خاضعة للقانون الجزائري أن تمتلك عند تأسیسها، رأس مال محررا كلیا ونقدا 
ثالثة مالییر ) ب. بالنسبة للبنوك) دج 10.000.000.000(عشرة مالییر دینار ) أ: ي على األقلیساو 

 )1( .بالنسبة المؤسسات المالیة) دج 3.500.000.000(وخمسمائة ملیون دینار 
، یتضمن مخطط الحسابات البنكیة والقواعد المحاسبیة 2009یولیو  23المؤرخ في  04-09نظام رقم  )9

المبادئ المحاسبیة وقواعد التقییم والتسجیل (والمؤسسات المالیة، حیث یقصد بالقواعد المحاسبیة على البنوك 
حیث یتعین على البنوك والمؤسسات المالیة  ،2010وتطبق أحكام هذا النظام ابتداء من أول ینایر  ).المحاسبي

 )2( :مدونة الحسابات، وتتضمن تسجیل عملیاتها في المحاسبة وفقا لمخطط الحسابات البنكیة التي تشمل في
  حسابات عملیات الخزینة وعملیات ما بین المصارف -1الصنف. 
  حسابات العملیات مع الزبائن -2الصنف. 
  سندات وحسابات التسویة -حسابات الحافظة -3الصنف. 
  حسابات القیم الثابتة -4الصنف. 
  رؤوس األموال الخاصة والعناصر المماثلة -5الصنف. 
  حسابات األعباء -6الصنف. 
  حسابات النواتج -7الصنف. 
  خارج المیزانیة حسابات -9الصنف. 

، یتضمن إعداد الكشوف المالیة للبنوك والمؤسسات 2009أكتوبر  18المؤرخ في  05- 09نظام رقم  )10
النتائج، ونشرها، وتتكون الكشوف المالیة القابلة للنشر من المیزانیة وخارج المیزانیة وحسابات . المالیة

وجدول تدفقات الخزینة، وجدول تغیر األموال الخاصة والملحق، ویتم نشر هذه الكشوف في األشهر 
وتطبق أحكام . التي تلي نهایة السنة المالیة في النشرة الرسمیة لإلعالنات القانونیة اإلجباریة) 06(الستة 

 )3( .2010هذا النظام ابتداء من أول ینایر 
 2003غشت  26المؤرخ في  11-03یعدل ویتمم األمر  2010غشت  26في  المؤرخ 04- 10األمر  )11

  )4( :جاء من أجل تحقیق المتعلق بالنقد والقرض، والذي
 سالمةعلى  الحرص في الجزائر بنك مهمة تتمثلحیث  ؛المزید من التعزیز لصالحیات بنك الجزائر  .أ 

 الخارجیة لیةلماا الوضعیة ویعرض دفوعاتلما میزان الجزائر بنك كما یعد .وصالبته صرفيلما النظام

                                                             
ق  2008 دیـــســـمــبـر سنة 23المــوافق  1429ذي الحـّجـة عام  25مـــــؤرّخ في  04 - 08نــظـام رقم الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،   )1( یــتـعـّل

   .34: ، ص2008 دیسمبر 24، الصادر بتاریخ 72: ، العدد45: السنة ،بالحـد األدنى لـرأسـمال الـبــنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجـزائر
یـتـضـمـن مخـطط  2009 یـولـیـو سـنـة 23الموافق  1430مـؤرخ فـي أول شعــبان عــام  04 -09نـظام رقم الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،  )2(

،             2009دیسمبر  29، الصادر بتاریخ 76: ، العدد46: ، السنةالحسابات البنـكیة والقواعد المحاسـبیة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالیة
  . 16 - 12: ص ص

یــتـضـمـن إعــداد  2009 أكــتـــوبـر سـنـة 18 المـوافق  1430شـّوال عـام  29مـؤرخ في  05 -09قم نـظـام ر الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،  )3(
  . 35 - 16: ، ص ص2009دیسمبر  29، الصادر بتاریخ 76: ، العدد46: ، السنةالـكـــشــوف المالیة للبنوك والمؤسسات المالیة ونشرها

یعـدل ویــتـــمـم األمر  2010 غـــشـت ســـنة  26الموافق  1431رمضان عام  16مؤرخ في  04 -10أمر رقم  الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة )4(
، 50: ، العدد47: ، السنةوالمـتعــلق بالـنقــد والقرض 2003غــــشت ســنة  26المـوافق  1424جـمادى الـثـانـیة عــام  27المؤرخ في  11-03 رقم 

  . 16 - 11: ، ص ص2009 دیسمبر 29الصادر بتاریخ 
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 وكل الیةلما اإلدارات وكذلك الیةلما ؤسساتلموا البنوك من یطلب أن نه، یمكاإلطار هذا وفي .للجزائر
 لنظم الحسن السیر على یحرصكما . مفیدة یراها التي علوماتلموا باإلحصائیات تزویده ،معني شخص

 النقد مجلس یصدره نظام طریق عن الدفع نظم على طبقةلما القواعد تحددكما  .وسالمتها وفعالیتها الدفع
 غیر ،الدفع وسائل سالمة من الجزائر بنك یتأكدكما . الدفع نظم مراقبة الجزائر بنك یضمنكما  .والقرض
 أي إدخال رفض كنهیمو  .ومالءمتها لمجالا هذا في طبقةلما عاییرلما إعداد وكذا ،االئتمانیة العملة
 طلب مقدم مـن یطلب أن كنیم كما. كافیة غیر سالمة ضمانات تقدم كانت إذا سیما ال ،دفع وسیلة
 شخص أي قبل من ،مهامه مارسةلم الجزائر بنك یبلغ .ذلك لتدارك التدابیر كل اتخاذ ةلالوسی هذه إدخال
 .بها تعلقةلما التقنیة واألجهزة الدفع وسائل تخص التي فیدةلما علوماتلمبا ،معني

 السیر قواعد، یحرص بنك الجزائر على احترام من ضبط ممارسة مهنة العمل المصرفي والماليالمزید   .ب 
وهذه األخیر فیما یتعلق بعملیاتها فیما . الیةلما ؤسساتلموا البنوك على طبقةلما هنةلما وأخالقیات الحسن

 إنشاء لتسهیل وجهةلما الخدمات كل عام وبشكل الیةلما والهندسة اليلما والتسییر االستشارةیخص 
 هذه تتجاوز أال یجبكما  .المجال هذا في القانونیة األحكام مراعاة مع ائهانموإ  والتجهیزات ؤسساتلما

 ساهماتلمبا الترخیص التطرق إلى مسألة كما .والقرض النقد مجلس یضعها التي الحدود األخیرة
 في إالوالتي ال یمكن أن تكون  الجزائري القانون یحكمها التي الیةلما ؤسساتلموا بنوكلا في الخارجیة

 یقصد أن نیمك. اللما رأس من األقل على% 51 یمةالمق الوطنیة ساهمةلما تمثل شراكة إطار
 البنوك رأسمال في نوعیا سهما الدولة تملك ،ذلك على وزیادة .شركاء عدة جمع الوطنیة ساهمةلمبا
 ،الشركة أجهزة في تمثل أن في الحق وجبهبم لها یخول الخاصة األموال رؤوس ذات الیةلما ؤسساتلموا

 التي والتقنیة الیةلما واإلمكانات النشاط برنامجللترخیص  لتمسونلما یقدمكما . التصویت في الحق دون
 یكن امومه .ضامنیهم، االقتضاء وعند ،األموال یقدمون الذي األشخاص صفة ذاكو  استخدامها یعتزمون

 .  مبررا یكون أن ینبغي األموال هذه مصدر فإن ،أمر من
 تلزم، في هذا اإلطار، المزید من تعزیز اإلطار الرقابي واإلشرافي على البنوك والمؤسسات المالیة  .ج 

 بوضعمجلس النقد والقرض،  یصدره نظام وجببم المحددة الشروط ضمنالبنوك والمؤسسات المالیة، 
ل الفعا واالستعمال نشاطاتها في التحكم :من الخصوص على التأكد إلى یهدف ،ناجع داخلي رقابة جهاز

 وتضمن مبالغها على المحافظة على تساعد التي تلك والسیما ،الداخلیة للمسارات الحسن السیرا؛ واردهلم
 بصفة ،االعتبار ینبع األخذ؛ الیةلما علوماتلما صحة؛ وتتبعها ومصادرها صرفیةلما العملیات شفافیة
 . المخاطر بما في ذلك المخاطر العملیة مجمل ،مالئمة

بین  من المجلس هذا رئیس یختاره المحاسبة سلمج عن ممثلكما تجدر اإلشارة إلى أنه إضافة       
 .ألعضاء اللجنة المصرفیة سالفي الذكر الیةلمبا المكلف الوزیر عن ممثلالمستشارین األولین و 

 تعلقةالم العامة القواعد تحدید إلى یهدفوالذي  ،2013أبریل  08المؤرخ في  01-13نظام رقم  )12
للبنوك والمؤسسات المالیة، والذي یتطرق إلى إمكانیة أن  صرفیةلما العملیات على طبقةلما البنكیة بالشروط

 أفضل تقدیر أجل من ،أنه غیر .جدیدة وقرض ادخار منتجات زبائنها علىالبنوك والمؤسسات المالیة  تقترح
 السوق في جدید منتج عرض كل إخضاع ینیتع ،األدوات ینب االنسجام ضمان وقصد بها تعلقةلما للمخاطر
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كما تطرق النظام إلى الشروط البنكیة التي یقصد بها العموالت . الجزائر بنك یمنحه مسبق ترخیص إلى
بها، كما والمكافآت على العملیات المصرفیة، والتي یتعین على البنوك والمؤسسات المالیة أن تبلغ زبائنها 

یتعین علیها أن تطلعهم كذلك بشروط استعمال الحسابات المفتوحة وأسعار الخدمات المختلفة التي تسمح 
كما وضح أن نسب الفائدة المدینة والدائنة یتم تحدیدها من . بها وكذا االلتزامات المتبادلة بین البنك والزبون

 اإلجمالیة الفعلیة الفائدة نسب تتعدى أن ،الحاالت كل في یمكن وال قبل البنوك والمؤسسات المالیة بكل حریة
كما  .الجزائر بنك حدده الذي الزائد الفائدة معدل البنوك والمؤسسات المالیة طرف من وزعةلما القروض على

قفال فتح: یتعین على البنوك أن تقدم مجانا الخدمات المصرفیة القاعدیة التالیة  منح؛ بالدینار الحسابات وإ
رسال إعداد؛ الشباك لدى نقدا السحب وعملیات الدفع عملیات؛ االدخار دفتر منح؛ الشیكات دفتر  كشف وإ

 مستوى على الخواصین ب ما حساب إلى حساب من تحویل عملیة؛ الزبون إلى أشهر ثالثة لكل الحساب
رة الخارجیة عند وفي األخیر، تم التطرق إلى مسألة العموالت والصرف المتعلقة بعملیات التجا. البنك نفس

 )1( .االستیراد وتحویل المداخیل
المتضمن نسب المالءة المطبقة على البنوك  ،2014 فبرایر 16المؤرخ في  01-14النظام رقم  )13

والذي جاء توافقا مع مقررات لجنة بازل فیما یخص تطبیق معیار كفایة رأس المال والمؤسسات المالیة، 
فقد ألزم بنك الجزائر جمیع البنوك والمؤسسات  ) IIIاتفاق بازل (  2010بالبنوك الذي أصدرتها اللجنة سنة 

المالیة التي تمارس نشاطها في الجزائر بـاحترام بصفة مستمرة على أساس فردي أو مجمع معدل أدنى 
بین معامل أموالها الخاصة القانونیة من جهة ومجموع مخاطر القرض والمخاطر  9.5%للمالءة قدره 

  .2014أكتوبر  01ابتداء من العملیاتیة ومخاطر السوق المرجحة من جهة أخرى، وذلك 
%		9.5	 <

		األموال	الخاصة	القانونية	
مخاطر	السوق مخاطر	التشغيلية 	مخاطر	القرض مجموع	التعرضات	المرجحة	للمخاطر

=    نسبة	المالءة

  :ویشترط أن         
  على األقل؛  %7تغطي األموال الخاصة القاعدیة كال من مخاطر االئتمان التشغیل والسوق بواقع 

 مخاطرهــا  مــن% 2.5 تشـكل البنــوك والمؤسســات المالیــة وسـادة أمــان تتكــون مــن أمــوال خاصـة قاعدیــة تغطــي
  .المرجحة

  )2( .أشهر للجنة المصرفیة وبنك الجزائر بالنسب المذكورة أعاله )3(تصرح البنوك والمؤسسات المالیة كل و 
           

      
  
  
  

                                                             
 الــقـواعـد یحـدد 2013 سـنـة أبـریل 8 وافقالم1434 عام األولى جـمـادى 26 في مـؤرخ 13 - 01 رقم نـظامالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،  )1(

  . 43 - 41: ، ص ص2013 یونیو 02، الصادر بتاریخ 29: ، العدد50: ، السنةصرفیةلما الـعمـلیات على طبـقةالم الـبنكـیة بالـشروط تعلقـةالم العـامـة
 نسب یتـضمن 2014 سنة فبـرایر 16 الموافق 1435 عــام الـثـاني ربـیع 16 في مــؤرّخ 14- 01 رقم نـــظـامالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،  )2(

  .28 - 21: ، ص ص2014 سبتمبر 25، الصادر بتاریخ 56: ، العدد51: ، السنةالمالیة والمؤسسات البنوك على المطبقة المالءة
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  )2014 -  1990( خالل الفترة أهمیة اإلصالحات المصرفیة المنتهجة: الفرع الرابع
   :في الجزائر اإلصالحات المصرفیةأهمیة  )IV- 4(یوضح الشكل رقم في هذا اإلطار، 

  )2014 - 1990(خالل الفترة  أهمیة اإلصالحات المصرفیة المنتهجة :)IV- 4(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  من إعداد الباحث: المصدر

     خالل الفترة  یرى الباحث أن اإلصالحات المصرفیة التي قامت بها السلطات النقدیة الجزائریةو      
 :     تضمنت ما یلي ألنها، قد اكتست أهمیة كبیرة )1990-2014(

وذلك من خالل : تحریر وعولمة النشاط المالي والمصرفي في القطاع المالي والمصرفي الجزائري .1
السماح بإنشاء بنوك ومؤسسات مالیة أجنبیة، وذلك في إطار المعاملة بالمثل، وهذا من شأنه تعزیز 

لبنوك المناخ التنافسي في السوق المصرفیة الجزائریة، وتحسین جودة الخدمات المقدمة من قبل ا
 .، مما سینعكس بجملة من المنافع على تمویل االقتصاد الجزائريالجزائروالمؤسسات المالیة العاملة في 

التّأسیس لتبیني فلسفة العمل 
  :المصرفي الّشامل من خالل

 ة؛  أنشطة الّسوق المالیّ
  الّشركات؛المساعدة على تأسیس 
 المساعدة على تسییر الممتلكات؛ 
 صیرفة التّامین؛ 
  الّشركات التّابعة؛إنشاء 
 ة؛   .وغیرها الهندسة المالیّ

  
 

محاولة الوفاء بمتطلبات لجنة 
ة من خالل   :بازل للرقابة المصرفیّ

  رفع الحد األدنى لرأس المال
ة؛  للبنوك والمؤّسسات المالیّ

  تعزیز إدارة المخاطر من خالل
ة للمخاطر؛  إنشاء مركزیّ

  تعزیز الّسیولة والقدرة على
 الوفاء؛

 متطلبات اإلفصاح تعزیز. 
  

 
  

 

محاولة إلرساء قواعد لحوكمة البنوك 
ة من خالل   :والمؤّسسات المالیّ

  ات المهنة، وذلك من تنظیم أخالقیّ
خالل ضرورة منع كل شخص طبیعي أو 
معنوي من مزاولة تأسیس أو إدارة بنك أو 
ت فیه أحد الموانع  ة توفرّ مؤّسسة مالیّ

 سالفة الّذكر؛

   تعزیز الّسر المهني، والذي یشمل
 مراقبة البنوك، ومحافظي الحسابات؛

 تعزیز متطلبات اإلفصاح. 

  وضع أطراف یمكن أن تكون فاعلة في
نظام حوكمة البنوك كمحافظي الحسابات؛ 
ة المخاطر؛  ة؛ مركزیّ جنة المصرفیّ الّل

 .صندوق ضمان الودائع

 )2014 - 1990(خالل الفترة  اإلصالحات المصرفیة المنتهجة

  :اإلعالن عن

ة التّحدیث والتّطویر المصرفي من خالل  :إرساء قواعد لعملیّ

ة من خالل التر  الّدخول في سیاق تحریر وعولمة الّنشاط المصرفي ةخیص بإنشاء بنوك ومؤّسسات مالیّ على أن  ومكاتب تمثیل أجنبیّ
 تكون المعاملة بالمثل
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إرساء قواعد الستراتیجیات التطویر والتحدیث المصرفي في الجهاز المصرفي الجزائري، والتي یمكن أن   .2
 : تتمثل فیما یلي

 .التأسیس لتبني فلسفة العمل المصرفي الشامل  .أ 
 .محاولة الوفاء بمتطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفیة  .ب 
   .محاولة إرساء قواعد لحوكمة البنوك والمؤسسات المالیة  .ج 

  تشخیص واقع النشاط المصرفي الجزائري في ضوء التحدیات :  المطلب الثالث          
التحدیات الداخلیة والخارجیة، من ، قد أثبت الواقع العملي وجود جملة سالفة الذكر اإلصالحاتأهمیة رغم      

والتي عانت منها بیئة العمل المصرفي في الجزائر، غیر أنه هناك جملة من التطورات االیجابیة، والتي عكستها 
منها الجهاز  وفي هذا السیاق، سنتطرق إلى جملة التحدیات التي یعاني. األنشطة الحدیثة للبنوك الجزائریة

  : ، وذلك على النحو التاليورات األنشطة المصرفیة، ناهیك عن عرض أهم تطالمصرفي
  التحدیات التي یواجهها الجهاز المصرفي الجزائري : الفرع األول  

  .تحدیات داخلیة وأخرى خارجیة: إلى قسمین تنقسم التحدیات التي یواجهها الجهاز المصرفي الجزائري         
  :لیةالجهاز المصرفي الجزائري والتحدیات الداخ -أوال  

تواجه المنظومة المصرفیة الجزائریة عدة تحدیات داخلیة، والتي تشمل مختلف الجوانب الهیكلیة         
  :والوظیفیة والبشریة وحتى التكنولوجیة منها، والتي سنتطرق إلیها تباعا فیما یلي

، إال أنها ال البنوك الجزائریة رؤوس أموالفي  التطور الحاصل على الرغم من: البنوكرأسمال صغر حجم  .1
والشكل  )IV- 14(أنظر الجدول رقم  -  تزال تعاني من صغر أحجامها مقارنة مع البنوك العربیة واألجنبیة

ویثیر تحدي صغر الحجم مشاكل مالیة خطیرة لهذه البنوك كما یحد من قدراتها التنافسیة في  .)IV- 5( رقم
من أجل  العالمیة من تكتالت مصرفیة عمالقة واندماج البنوك فیما بینهاظل ما تشهده الساحة المصرفیة 

نظام رقم وهذا ما دفع السلطات النقدیة إلى إصدار ال. وتعزیز قدراتها التنافسیة تقویة مكانتها وتعزیز كفاءتها
والذي یهدف إلى تحدید الحد األدنى للرأسمال الذي یجب أن توفره  ،2008دیسمبر  23المؤرخ في  08-04

حیث یجب على المؤسسة فشكل . البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر أن تحرره عند تأسیسها
شركة مساهمة خاضعة للقانون الجزائري أن تمتلك عند تأسیسها، رأس مال محررا كلیا ونقدا یساوي على 

 .بالنسبة للبنوك) ج.مالییر د 10(الییر دینار األقل عشرة م
  ج.الوحدة ملیار د) 2013-2005(تطور رؤوس أموال البنوك الجزائریة خالل الفترة ): IV- 14(الجدول رقم           

  2005 2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  

 41.6 41.6  41.6 41.6  41.6  14.6 14.6 14.6 14.6  البنك الوطني الجزائري

 100.0  76.0  76.0 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5  البنك الخارجي الجزائري

  33.0 33.0  33.0  33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0  الریفیة والتنمیة الفالحة بنك

 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8  بنك التنمیة المحلیة

 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0  48.0 29.3 29.3 25.3  القرض الشعبي الجزائري

  المواقع االلكترونیة للبنوك المعنیة :المصدر    
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یتسم هیكل ملكیة الجهاز المصرفي الجزائري بالمساهمة الكبیرة للقطاع العمومي، : هیكل ملكیة البنوك .2
والسیطرة في الهیكل وقد أثر وجود الملكیة . تصاحبه سیطرة كاملة لهذا القطاع على إدارة وعملیات البنوك

وعلى الرغم من تخفیف قیود . بشكل كبیر مصرفیةعلى استراتیجیات وعملیات المؤسسات ال بنوكالمالي لل
الدخول إلى القطاع المالي والمصرفي، إال أن القطاع العمومي ما زال یمتلك حصة األسد في الجهاز 

وللتفصیل أكثر، أنظر الجدول . ة الجزائریةوهذا ما أثر سلبا على المنافسة في السوق المصرفیالمصرفي، 
  .)IV- 10(إلى الشكل  )IV- 6( واألشكال من رقم )IV - 15(رقم 
جمالي األصول: )IV - 15(رقم  جدولال جمالي القروض وإ   تطور حصة تشكیلة بنوك الجهاز المصرفي من إجمالي الودائع وإ

  )2014-2002(خالل الفترة 

 
  تشكیلة بنوك الجهاز المصرفي

 الجزائري

  إجمالي
  الودائع
 ج.ملیار د

  
  الحصة

)%( 

  إجمالي
  القروض

 ج.ملیار د

  
 )%(الحصة 

  إجمالي
  األصول
  ج.ملیار د

  
  الحصة

)%( 

2002 
 87.5  2908.24 85.7 1084.79 87.5 1861.092 بنوك عمومیة 6

 12.5  415.47 14.3 181.252 12.5 266.267 بنك مختلط 01+ بنك خاص  11

2003 
 92.7 3276.43 92.7  1279.24  94.4  2305.34 عمومیةبنوك  6

  7.3 258.02 7.3  100.24  5.6  137.61 بنك مختلط 01+ بنك خاص  13

 92.1 3585.45 92.9  1425.6 93.5 529.50 2 بنوك عمومیة 6 2004
 7.9 307.55 7.1  108.8 6.5  175.9 بنك مختلط 01+ بنك خاص  14

2005 
 91.4 3847.76 92.6  1646.9 93.3 2762.60 بنوك عمومیة 6

 8.6 362.04 7.4  132 6.7  198 بنك مختلط 01+ بنك خاص  11

 91.8 4800.13 90.7  1726.5 92.9 3267.60 بنوك عمومیة 6 2006
 8.2 428.77 9.3  177.6 7.1  248.9 بنك مختلط 01+ بنك خاص  10

2007  
 92.2 6002.96 88.5  1951.3  93.1 4204.10 بنوك عمومیة 6

 7.8 507.84 11.5  252.4  6.9  313.20 بنك مختلط 01+ بنك خاص  11

 90.8 6616.78 87.5  287.00 2 92.2  4760.50 بنوك عمومیة 6 2008
 9.2 670.42 12.5  327.1 7.8  401.30 بنك مختلط 01+ بنك خاص  13

2009 
 89 6521.30 87.9  712.00 2 90.0  4632.00 بنوك عمومیة 6

 11 806 12,1  373,1 10,0  514,4 بنك مختلط 01+ خاص بنك  13

2010 
 89 7109.94 86.8  835,80 2 89,8  5226,1 بنوك عمومیة 6

 11 878.76 13.2 430.9 10.2  593 بنك مختلط 01+ بنك خاص  13

2011  
 88 7922.11 85.8  155.00 3 89.1  5999.8 بنوك عمومیة 6

 12  1080.29 14.2 530.7 10.9  733.2 بنك مختلط 01+ بنك خاص  13

2012 
 86.5  8351.06 86.7  716.10 3 87.1  6303.1 بنوك عمومیة 6

 13.5 1303.34 13.3 569.5 12.9  934.9 بنك مختلط 01+ بنك خاص  13

 85.9 8864.88 86.5  457.50 4 86.6  6742  بنوك عمومیة 6  2013
 14.1 1455.12 13.5 697.0 13.4  1045.4 بنك مختلط 01+ بنك خاص  13

  86.7  8947.44  87.8  5709.55  87.70  8000.1 بنوك عمومیة 6 2014

 
  13.3  1372.56  12.2  793.35  12.30 1117.4 بنك مختلط 01+ بنك خاص  13

  :من إعداد الباحث باالعتماد على: المصدر
  2004،  2006،  2010، 2014بنك الجزائر، التقاریر السنویة لسنوات. 

 2014الثالثي الرابع ، النشرات اإلحصائیة الثالثیة، بنك الجزائر . 
 LA BANQUE D’ALGERIE, BULLETIN STATISTIQUE DE LA BANQUE D’ALGERIE (SERIES RETROSPECTIVES 

STATISTIQUES MONETAIRES 1964-2011 STATISTIQUES DE LA BALANCE DES PAIEMENTS 1992-2011), JUIN 2012. 
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جمالي األصول للبنوك ): IV - 5(الشكل رقم  تطور مؤشرات إجمالي الودائع، إجمالي القروض وإ
  (%)نسبة مئویة : الوحدة) 2014-2002(العمومیة بما فیها صندوق التوفیر خالل الفترة 

  
  )IV- 15(من إعداد الباحث بناء على معطیات الجدول رقم : المصدر  

  
  
  
  
  
  

جمالي األصول للبنوك تطور مؤشرات إجمالي ): IV - 6(الشكل رقم  الودائع، إجمالي القروض وإ
  (%)نسبة مئویة : الوحدة) 2014-2002(الخاصة بما فیها البنك المختلط خالل الفترة 

  
  )IV- 15(من إعداد الباحث بناء على معطیات الجدول رقم : المصدر

متوسط حصة البنوك العمومیة بما فیها ): IV - 7(الشكل رقم 
مقارنة مع البنوك الخاصة بما فیها البنك المختلط صندوق التوفیر 

  )2014-2002(من إجمالي الودائع خالل الفترة  

  من إعداد الباحث بناء على معطیات: المصدر
  )IV - 15(الجدول رقم  

متوسط حصة البنوك العمومیة بما فیها ): IV - 8(الشكل رقم 
البنك المختلط صندوق التوفیر مقارنة مع البنوك الخاصة بما فیها 

  )2014-2002(من إجمالي القروض خالل الفترة 

  من إعداد الباحث بناء على معطیات: المصدر
  )IV - 14(الجدول رقم  

متوسط حصة البنوك العمومیة بما فیها ): IV - 9(الشكل رقم 
صندوق التوفیر مقارنة مع البنوك الخاصة بما فیها البنك المختلط 

  )2014-2002(الفترة من إجمالي القروض خالل 

  
  من إعداد الباحث بناء على: المصدر

  )IV - 15(معطیات الجدول رقم 

         
  
  

91%

9%

الودائعإجمالي 

البنوك العمومیة بما فیھا صندوق التوفیر

البنوك الخاصة بما فیھا بنك مختلط

89%

11%

القروضإجمالي 

التوفیرصندوقفیھابماالعمومیةالبنوك

مختلطبنكفیھابماالخاصةالبنوك

90%

10%

إجمالي األصول

التوفیرصندوقفیھابماالعمومیةالبنوك

مختلطبنكفیھابماالخاصةالبنوك
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، )IV- 10(إلى الشكل  )IV- 6( واألشكال من رقم )IV- 15(الجدول رقم وفي هذا السیاق، بالنسبة إلى      
أن البنوك العمومیة بما فیها صندوق التوفیر تسیطر على النشاط المصرفي من حیث المؤشرات : فهي تظهر

جمالي األصولالثالثة   :وفي هذا السیاق، نذكر. إجمالي الودائع، إجمالي القروض وإ
تستأثر البنوك العمومیة بما فیها صندوق التوفیر بنشاط جمع الموارد، وعلى الرغم من انخفاض حصتها،  -

من حجم % 86، فإنه لم تنخفض حصتها عن %94,4إلى نحو  2003بعد االرتفاع الذي شهدته سنة 
ها صندوق ، ویعزى ذلك إلى أن البنوك العمومیة بما فی)2014-2004(الموارد الملتقطة خالل الفترة 

وبصفة عامة، نجد أن . التوفیر تعتبر صندوق لمدخرات القطاع العمومي بما فیه قطاع المحروقات
-2002(متوسط حصة البنوك العمومیة بما فیها صندوق التوفیر من نشاط جمع الموارد خالل الفترة 

بنك مختلط، ، والتي تعبر عن حصة البنوك الخاصة بما فیها %9مقابل ما یعادل % 91بلغ ) 2014
مقابل  %6,5لتبلغ  2003وذلك خالل نفس الفترة، حیث شهد تطور حصة هذه البنوك انخفاض سنة 

غیر أنه لم تزد حصة ، ویعزى ذلك لتصفیة بنكین خاصین اثنین، لتعاود االرتفاع 2002سنة  12,5%
            من حجم الموارد الملتقطة خالل الفترة% 14البنوك الخاصة بما فیها بنك مختلط عن 

 ؛)2004-2014(
تستأثر البنوك العمومیة بما فیها صندوق التوفیر بنشاط منح القروض، حیث بلغ متوسط حصة هذه  -

، ویعزى ذلك إلى أن البنوك )2014-2002(خالل الفترة % 89البنوك من هذا النشاط ما نسبته 
ویل استثمارات القطاع العمومي العمومیة بما فیها صندوق التوفیر تعتبر المسؤول األول عن ضمان تم

في حین بلغ متوسط حصة البنوك الخاصة بما فیها بنك مختلط . الطاقة والمیاه: في مجاالت عدیدة منها
خالل نفس الفترة، ویعزى ذلك كون العمالء المقترضین من هذه % 11من نشاط منح القروض ما نسبته 

 البنوك ینتمون في غالبیتهم إلى القطاع الخاص؛
أثر البنوك العمومیة بما فیها صندوق التوفیر بنسبة كبیرة من إجمالي األصول، حیث نجد أن متوسط تست -

، وهذا أمر منطقي في %90بلغ ) 2013-2002(حصة هذه البنوك من إجمالي األصول خالل الفترة 
فظة ظل سیطرة البنوك العمومیة على نشاط منح القروض، والتي تعتبر أحد المكونات المهمة في مح

في حین بلغ متوسط حصة البنوك الخاصة بما فیها بنك مختلط من إجمالي . األصول المالیة للبنوك
 .خالل نفس الفترة% 10األصول ما نسبته 

ومن خالل ما تقدم ذكره، نالحظ سیطرة البنوك العمومیة بما فیها صندوق التوفیر على األنشطة       
المصرفیة في السوق الجزائریة، وهذا من شأنه أن یقلص من المنافع المحتملة لظاهرة التحریر المصرفي 

الخ، ...ستثمار والنموالتي تشهدها الجزائر، والتي نذكر من بینها زیادة كفاءة الجهاز المصرفي، تحفیز اال
كما من شأن غیاب منافسة حقیقیة أن یقضي على الدافع نحو تطویر الخدمات المصرفیة من حیث 

وهذا ما یجعل الجهاز المصرفي الجزائري یتمركز في مراكز . الجودة والتنوع ومؤشر الوساطة المصرفیة
موجهة للعمالء من األسر وتوزیع دنیا في الدول المتوسطیة من حیث الخدمات المصرفیة القاعدیة ال

حسب ما ورد في التقریر السنوي لبنك الجزائر لسنة  –القروض إلى المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 
2013 - .  
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  : والتي تتضح على مستویین :عدم فعالیة الجهاز المصرفي .3
لمعلومات التي حیث تقاس فعالیة المنظومة المصرفیة بتكلفة الخدمات التي تقدمها وا: المستوى المالي  .أ 

   )1( :تضعها في متناول العمالء، وتفتقر البنوك الجزائریة إلى هذا النوع من الفعالیة، ویعزي ذلك إلى
  غیاب منافسة حقیقة في السوق المصرفیة قي ظل االعتماد على وضعیة االحتكار التي ما زال

  النظام االقتصادي یكفلها لهذه المنظومة؛
  التأخر التكنولوجي وضعف استعمال اإلعالم اآللي من قبل البنوك الجزائریة؛  
   عدم اعتماد البنوك الجزائریة على مراكز البحث والتطویر، وهذا ما یخفض من قدرتها التنافسیة في

  .ظل ضعف تشكیلة الخدمات المقدمة
بتسییر جید لنظام الدفع حیث تعتبر المنظومة المصرفیة فعالة إذا قامت : المستوى االقتصادي  .ب 

وتخصیص أمثل للموارد، ویقصد بتخصیص الموارد عملیة توزیع األموال المتاحة لدى البنوك على بنود 
االستخدام المختلفة وبطریقة تضمن المالئمة بین احتیاجات السیولة وتحقیق العائد والربحیة، وهما 

فیهما نتیجة أسباب تتعلق بسیاسة جمع الودائع  المسألتان اللتان الزالت البنوك الجزائریة تعاني قصورا
  .ومنح القروض

حیث یعاني الجهاز المصرفي الجزائري من مشكلة كبیرة في هذا الجانب، حیث  :مشكلة القروض المتعثرة .4
أنه أمام السیاسات االقراضیة التوسعیة التي انتهجتها البنوك الجزائریة لضمان تمویل المؤسسات العمومیة 

حسن أداء المؤسسات، كفاءة (تمراریتها دون مراعاة الجدوى االقتصادیة لتلك القروض من أجل اس
، وهو ما قد یؤدي إلى عرقلة النشاط المصرفي بفقدان البنوك التجاریة المقدرة على )المشروعات الممولة

إلى تطور نسبة القروض  )IV - 10(وفي هذا السیاق، یشیر الشكل رقم  .)2(تسییر واسترجاع تلك القروض
القائمة في المحفظة المالیة لبنوك  إلى إجمالي مجموع القروض  )القروض المصرفیة غیر العاملة(المتعثرة 

  ):2013-2009(الجهاز المصرفي الجزائري، وذلك خالل الفترة 
في الجهاز المصرفي  إلى إجمالي مجموع القروض )القروض المصرفیة غیر العاملة(تطور نسبة القروض المتعثرة : )IV - 10(الشكل رقم 

  )2013- 2009(الجزائري خالل الفترة 

  
  :بیانات البنك الدولي من إعداد الباحث، باالعتماد على: المصدر

http://data.albankaldawli.org/indicator/FB.AST.NPER.ZS/countries/1W?display=default (27/01/2015) 

                                                             
    .181-180: علي بوعمامة ، مرجع سابق، ص ص )1(
  .182: ، ص نفس المرجع السابق )2( 
 بما في ذلك (لقروض المصرفیة غیر العاملة إلى إجمالي مجموع القروض هي قیمة القروض غیر العاملة مقسومة على إجمالي قیمة حافظة القروض ا

ویجب أن یكون مبلغ القروض المسجل على أنه غیر عامل هو إجمالي قیمة ). القروض غیر العاملة قبل خصم مخصصات تغطیة خسائر القروض المحددة
  :أنظر بیانات البنك الدولي. في المیزانیة العمومیة، ولیس فقط المبلغ المتأخر سداده القرض المسجل

http://data.albankaldawli.org/indicator/FB.AST.NPER.ZS/countries/1W?display=default (27/01/2015) 
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عدم احترام : ویالحظ الباحث أن مشكلة القروض المتعثرة تدل على وجود عدة نقائص تشمل          
ضوابط العمل المصرفي فیما یتعلق بالسیاسة االقراضیة، سواء ما تعلق بجمع المعلومات عن المقترضین، 

لجزائریة على الخ، وهذا ما ینافي ضرورة حرص البنوك ا...دراسة جدوى المشاریع الطالبة للقروض
التخصیص األمثل للموارد المالیة المتاحة وتوجیه القروض نحو االستثمارات المنتجة التي تدر عوائد قادرة 

ومن زاویة أخرى، یدل ما سبق عن غیاب وظیفة . على سداد قیمة األموال المقترضة إضافة إلى الفوائد
التي من شأنها حث أصحاب المصالح على الحوكمة المؤسسیة داخل البنوك وداخل الشركات المقترضة، و 

  .تعظیم قیمة الشركة
حیث تحدث الكثیر من المصرفیین على مبدأ االنتشار بطریقة أو بأخرى، وهناك : ضعف الكثافة المصرفیة .5

حیث  1967والذي وضع سنة  Cameronنماذج عدیدة وضعت في هذا المجال، ومنها نموذج كامیرون 
ومبدأ هذا النموذج مبني على عرف دولي یقیس الكثافة المصرفیة . رعساكن ف 10000ینص على أن لكل 

  :من خالل المعادلة التالیة
  
  

ذا كانت أكبر من الواحد فهناك انحراف     فإذا كانت هذه النسبة تساوي الواحد فهو العدد المثالي للتوزیع، وإ
موجب بمعني أن هناك انتشار كبیر للبنوك، وقد یكون هذا االنتشار أكبر من الحاجة إلیه مما قد یشكل 

ذا كانت أقل من الواحد فهناك عبء كبیرا من حیث التكلفة على هذه البنوك وبالتالي انخفاض ربحیت ها، وإ
  . )1(انحراف سلبي بمعني أن هناك شریحة من الناس ال تصل إلیهم الخدمات المصرفیة 

بلغ ) 2014-2004(أن متوسط معدل الكثافة المصرفیة خالل الفترة  )IV- 16(ویظهر الجدول رقم        
أن هناك شریحة من المواطنین ال تصل إلیهم أقل من الواحد فهناك انحراف سلبي بمعني ) 0.38أي % (38

الخدمات المصرفیة، وهذا ما یعیق تطور العمل المصرفي في الجزائر ویحد من قدرته االستیعابیة للمدخرات 
كما تجدر اإلشارة إلى أن عدد وكاالت البنوك العمومیة بما فیها . ومجاالت االستثمار في االقتصاد الوطني

بكثیر من عدد وكاالت البنوك الخاصة بما فیها البنك المختلط، وهذا ما ساهم في صندوق التوفیر هو أكبر 
  .تعزیز سیطرة البنوك العمومیة بما فیها صندوق التوفیر على النشاط المصرفي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
                      .125 - 124:ص ، ص1999، دار وائل للطباعة والنشر، األردن، )المنظور العملي(أساسیات في الجهاز الماليجمیل سالم الزیدانین، )1(

10000)* عدد السكان/عدد الفروع= (ة الكثافة المصرفیّ   
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  )2014-2004(خالل الفترة في الجهاز المصرفي الجزائري معدل الكثافة المصرفیة  :)IV- 16(رقم  جدولال
  عدد  المجموع  الجهاز المصرفي الجزائريبنیة   

  السكان
معدل 
  الكثافة

  المصرفیة
  عدد البنوك

بما  العامة 
  فیها

  صندوق  
 التوفیر

  عدد 
  الوكاالت

عدد البنوك 
  الخاصة

  بما فیها 
البنك 
  المختلط

  عدد
  الوكاالت

  عدد
  المؤسسات

  المالیة 

  عدد
  الوكاالت

عدد البنوك 
  والمؤسسات

  المالیة 

  عدد
  الوكاالت

2004 06 1063  15  -  04  -  25 1183  32.364 0.37 
2005 06 1097  12  -  02   -  20  1227  32.906 0.37 
2006 06 1126  11  -  03   -  20  1278  33.481 0.38 
2007 06 1093  12  -  03   -  21 1287  34.096 0.38 
2008 06 1057  14  -  03   -  23 1301  34.591 0.38 
2009 06 1072  14  -  03   -  23 1324  35.268 0.38 
2010 06 1077  14  -  03   -  23 1367  35.978 0.38 
2011 06 1083  14  -  03   -  23 1426  36.717 0.39 
2012 06 1091  14 301  03  86  23 1478  37.495 0.39 
2013 06 1099  14 313  03  87  23  1499  38.297 0.39 
2014 06 1113  14 325  03  87  23  1525  39.114 0.39 

  :إعداد الباحث بناء باالعتماد علىمن : المصدر
  2004، 2006، 2008،  2010،  2012، 2014بنك الجزائر، التقاریر السنویة لسنوات  

إلى وجود سوق نقدیة منظمة ومتطورة لما  مصرفيیحتاج الجهاز ال: ضیق السوق النقدي األولي والثانوي .6
لها من أهمیة بالغة ال یمكن تجاهلها، حیث یتم من خاللها تأمین السیولة النقدیة وتوفیر أدوات الدفع 
للبنوك، ومن خالل ذلك تستطیع هذه البنوك تمویل النشاط االقتصادي بمختلف قطاعاته، وتتمكن كذلك 

وتقاس درجة نمو السوق . عالة على االئتمان والنقود في االقتصادالسلطات النقدیة من ممارسة رقابة ف
بعدة مؤشرات لعل أهمها الحجم الكلي للودائع، تطور الحجم الكلي للقروض، تعدد وتنوع األصول  ةالنقدی

النقدیة والمالیة، تعدد وتنوع البنوك المتعاملة في السوق وقدرتها على توفیر أدوات الدفع، والقیام بعملیة 
شبه السائل  االدخارفي حین یعتبر السوق المالي سوق . مویل النشاط االقتصادي بأقل تكلفة ممكنةت

بورصة ( 1998وتجدر اإلشارة إلى أنه تم فتح أبواب بورصة الجزائر في جانفي  .واالئتمان طویل األجل
عامل مع هذه السوق من ، وتتسم بقلة التعامالت، وبذلك حرمت البنوك التجاریة من مزایا الت)حدیثة وفتیة

وبالرغم من هذه األهمیة، إال أن نجاحها في  .خالل التمویل، التعامل شراء وبیعا، الربح وزیادة رأس المال
  .الجزائر یتطلب المزید من الجهود واإلصالح وتوفیر الخبرات المتخصصة ذات القدرة والكفاءة الفنیة العالیة

  :والتحدیات الخارجیة الجهاز المصرفي الجزائري -ثانیا      

الذي أصاب األسواق المالیة في  االنهیارالجزائریة تشهد أوضاعا غیر مریحة خاصة أن دواعي  بنوكإن ال      
لى جانب ذلك فإن هناك الكثیر من التحدیات  ،شرق آسیا وروسیا ومناطق أخرى، قد ظهر تأثیرها جلیا علیها وإ

  :البنوك الجزائریة، والتي یتم إجمالها فیما یليلمتغیرات الدولیة والمعاییر المصرفیة التي تواجه او 
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اتفاقیة تحریر الخدمات المالیة التابعة لمنظمة التجارة العالمیة، والتي تضع البنوك الجزائریة في موقع  .1
یراتها من البنوك األجنبیة صعب إذ علیها بتطویر نفسها خالل فترة وجیزة، حتى تتمكن من منافسة نظ

  .القادمة بموجب هذه االتفاقیة
مقررات لجنة بازل، تمثل تحدیا للبنوك العمومیة  التي نصت علیها كما أن المعاییر المصرفیة الدولیة .2

مومیة الع بنوكالوطنیة، إذ أنها ال زالت تعاني من مشكلة المخاطر التي تؤدي إلى زیادة تكلفة حصول ال
 .مالیة من األسواق المالیةعلى موارد 

إن أموال البنوك الوطنیة ال تتناسب واألوضاع  االقتصادیة والمصرفیة العالمیة، حیث أن الحدود العلیا  .3
 .لهذه البنوك ال تتجاوز الحد األدنى ألضعف بنك أوروبي

مصرفیة، وتفتقد إن البنوك الجزائریة تعد بنوكا صغیرة و متواضعة، وال تؤدي أدوارا فعالة في الخدمات ال .4
حدیثة، مما یجعل البنوك العمومیة في حالة عدم القدرة على المقاومة  مصرفیةإلى آلیات ونظم 

  .والمنافسة
ویمكن القول، بأن هناك بعض الدالئل األولیة على أن البنوك الجزائریة أخذت هذه التحدیات بعین        

االعتبار من  خالل توجهها  نحو ممارسة  بعض  األنشطة  المصرفیة  الحدیثة التي یمكن أن تدخل في إطار 
  .ر الذي  في الفرع المواليما یعرف بالصیرفة الشاملة وهذا بهدف مواكبة  تلك التحدیات وهو األم

  نظرة شاملة ألهم األنشطة الحدیثة للبنوك الجزائریة : الفرع الثاني       

  :تتمثل أهم األنشطة الحدیثة للبنوك الجزائریة فیما یلي        

  : نشاط التأجیر التمویلي في الجزائر -أوال       
وقد تم اعتماد نظام االعتماد االیجاري  .1991مارس هذا النشاط بنك البركة الجزائري سنة ن أول م         

  )1( :أهمهاذلك امل ساعدت على هناك عدة عو و . 1996كوسیلة من وسائل تمویل المؤسسات بدایة من سنة 
المحدودة تبني سیاسة اقتصادیة جدیدة تقوم على تشجیع على إنشاء مؤسسة اقتصادیة صغیرة متوسطة،  -

 ؛الموارد

 ؛خاصة العمومیة منها ق العدید من المؤسسات االقتصادیةغل -

والتي یصعب على أصحاب المؤسسات . اإلنتاجلمنتجات المؤسسات االقتصادیة من وسائل  بنكتوفیر  -
  ؛الصغیرة والمتوسطة اقتنائه بتمویل ذاتي

 ؛نياتجاه السیاسة االقتصادیة العامة نحو تنویع مصادر الدخل الوط -

جدیدة ومتطورة  ىالقدیمة بأخر  اإلنتاجإتاحة الفرصة لكل المؤسسات االقتصادیة فرصة تجدید وسائل  -
 ؛تكنولوجیا تمكن المؤسسات االقتصادیة الجزائریة من مواكبة مثیالتها على المستوى العالمي

إلى تنویع مخاطر توسیع مجال نشاط البنوك التجاریة وتنوع وظائفها بخلق منتج بنكي جدید یؤدي أیضًا  -
  .البنوك

                                                             
 الدولي العلمي المؤتمر، دراسة تقییمیة ببنك البركة اإلسالمي الجزائر واقع وأفاق اإلجارة المنتهیة بالتملیك في البنوك التجاریة الجزائریة، بحشاشي رابح )1(

  .12 :، ص2013ماي   16-15 ، األردن –جامعة عجلون الوطنیة ، بین النظریة والتطبیق الخدمات المصرفیة اإلسالمیة حول



 

235 
 

 الفصل األول  - ) 2014 -  1962(  مسار التطور واإلصالح  خالل الفترة  –االقتصاد الجزائري و الجهاز المصرفي 

منها عمومیة، كما تساهم ) 03(شركات اثنین ) 05(خمسة  2014ویمارس هذا النشاط خالل سنة         
بعض المؤسسات المصرفیة في الجزائر، في هذا النشاط من خالل مساهمتها في رأسمال بعض شركات 

  . )IV- 17(االعتماد اإلیجاري، وهذا ما یعكسه الجدول رقم 
  بعض مساهمات البنوك الجزائریة في نشاط التمویل اإلیجاري: )IV- 17(الجدول رقم 

  مجال النشاط  البنك  شركة االعتماد اإلیجاري
  إیجار لیزینغ الجزائر

Ijar leasing Algérie 
 والصناعة النقل :مثل القطاعات مختلف في جدیدة معدات اقتناءتمویل   البنك الخارجي الجزائري

  .ةوالصح فندقةوال والعقارات
  الشركة العربیة لإلیجار المالي

Arab Leasing 
Corporation (ALC)  

 بنك المؤسسة العربیة المصرفیة
  بنك –صندوق التوفیر واالحتیاط 

النقل والصحة : مثل القطاعات مختلف في جدیدة معدات اقتناءتمویل 
  .واألشغال العمومیة

  الشركة الوطنیة لإلیجار المالي
Société Nationale de la 

Leasing  

  بنك التنمیة المحلیة
  البنك الوطني الجزائري

النقل والصحة : مثل القطاعات مختلف في جدیدة معدات اقتناءتمویل 
  .واألشغال العمومیة والسیاحة والتجهیزات الصناعیة

  تمویل شراء السكنات، البناء الذاتي  بنك البركة الجزائري.  
  )28/01/2015(الباحث باالعتماد على المواقع االلكترونیة للشركات والبنوك المعنیة من إعداد : المصدر

   :ممارسة أنشطة صیرفة التأمین -ثانیا       
یحضر التشریع الجزائري على غیر وحدات الجهاز المصرفي القیام بالخدمات واألعمال المصرفیة، أو        

منح االئتمان إال في حدود ضیقة، كما یحضر على البنوك التجاریة ممارسة أنشطة التأمین كما هو محدد في 
تشریع الجزائري بین مهام ووظائف من قانون النقد والقرض بحیث هناك فصل واضح في ال 114و 110المادتین 

وبالرغم من هذا الفصل . البنوك التجاریة ومهام ووظائف المؤسسات المالیة األخرى وعلى رأسها شركات التأمین
 153-07الواضح في مهام ووظائف كل من البنوك وشركات التأمین إال أنه قد تم إصدار المرسوم التنفیذي رقم 

 كثیرة تعكس االهتمام بصیرفة مبذولة هناك جهود. -ي تم اإلشارة إلیه سابقاالذ – 2007ماي  22المؤرخ في 
 االهتمام، وقد كانت هذا جسدت والبنوك التأمین شركات اتفاقیات بین عدة إبرام في الجزائر، حیث تم التأمین
  :)IV - 18(الجدول رقم  في التي یلخصهاو  ناجحة ما نوعا االتفاقیات بعض

  بعض شراكات البنوك الجزائریة في نشاط صیرفة التأمین :)IV- 18(الجدول رقم 
  مجال االتفاقیة  البنك  شركة التأمین

 الوطنیة الشركة
  للتأمینات

 

البنك  یقوم حیث والدائم التام العجز أو الوفاة حالة في قروض على تحصلوا الذین البنك عمالء تأمین  بنك –صندوق التوفیر واالحتیاط 
 قسط كل عن عموالت مقابل البنكیة شبابیكه في القرض طالبي لصالح التأمینیة العقود باكتتاب
 محدد لنظام وفقا بالمنتج الخاصة االستغالل نتیجة في یشارك أن للبنك یمكن یكتتب كما تأمیني
  .مسبقا

 الوطنیة الشركة
  للتأمینات

 الكوارث وعلى على المساكن التأمین والقروض، الحیاة على والتأمین األشخاص على التأمین  بنك الفالحة والتنمیة الریفیة
  .الفالحیة المخاطر على التأمینات أیضا وتخص الطبیعیة

 الجزائریة الشركة
عادة للتأمین   التأمین وإ

 هذه توسیع سیتم الوفاةوعلى  مؤقت وتأمین بالسكن المرتبطة المخاطر مختلف على تأمینال  القرض الشعبي الجزائري
الفردي  الجماعة والتأمین وتأمین الخارج إلى السفر تأمین تسویق لتشمل المنتجات المجموعة من

  .للحادث
 التكافلي التأمین شركة

  سالمة
 الطبیعیة، الكوارث ضد التأمین في البنك لزبائن المطروحة المنتجات وتتمثل التأمین، منتجات تسویق  الجزائري بنك البركة

  .للسكن الشاملة األخطار على التأمین وكذا
Cardiff 

Assuranse  
المعاشات التعاقدیة ومنتجات مدخرات التأمین على الحیاة، وسیرتكز التوزیع مبدئیا على تأمین تأمین   بنك –صندوق التوفیر واالحتیاط 

ثم سیجري توسیعها لتشمل ) الحیاة والموت، عدم القدرة على العمل والبطالة(المقترضین من البنك 
كالتأمین على الحیاة، وتأمین حمایة الحسابات والمنتجات ذات الصلة بالسكن كتأمین منتجات أخرى 

  .الرهن العقاري والتأمین من الكوارث الطبیعیة

  )28/01/2015(من إعداد الباحث باالعتماد على مواقع الكترونیة من ضمنها البنوك المعنیة : المصدر
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  : أنشطة البنوك الجزائریة في السوق المالیة - ثالثا

تعتبر أنشطة البنوك الجزائریة في السوق المالیة من بین أحدث األنشطة، ویعزى ذلك لحداثة نشأة            
الجزائر سبعة وسطاء في عملیات البورصة یمثلون  بورصة تتضمن، قد 2013في سنة و . بورصة الجزائر

، وبنك الجزائر  BDL، وبنك التنمیة المحلیة BADRبنك الفالحة والتنمیة الریفیة: البنوك العمومیة التالیة
            بنك – ، والصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاطBNA ، والبنك الوطني الجزائريBEAالخارجي

CNEP-Banque الشعبي الجزائري، والقرضCPA  الجزائر -البنك الوطني الباریسي، والبنك الخاص                      
BNP Paribas El-dajazair . وفي هذا اإلطار، تضطلع البنوك الجزائریة بمهام الوساطة في مجال

  )1( :االستثمارات في األوراق المالیة، وذلك من خالل
 ؛لحساب طرف ثالث التداول 

   المالیة؛ األوراقفي  ستثماراتاال االستشارة في مجالتقدیم 

  مكتوب؛ عقد بموجب الفردیة المحافظ إدارة 

 للتحویل؛ القابلة المالیة األوراق في واالستثمار االستثماریة، المحافظ إدارة 

 المالیة؛ والمنتجات المالیة األوراق توظیف 

 صدار األداء ضمان  االكتتاب؛ المالیة األوراق وإ

  الخاص؛ حسابهمل التعامل 

 دارة حفظ  .المالیة األوراق وإ

، والتي 2013لسنة ) بیعا وشراء( المالیة األوراق معامالت توزیع )IV - 19(الجدول رقم  هذا ویلخص        
  :قامت بها البنوك الجزائریة، والتي تضطلع بمهمة الوساطة في بورصة الجزائر

  )ج.د: (الوحدة 31/12/2013لوسطاء بورصة الجزائر إلى غایة ) بیعا وشراء( المالیة األوراق معامالت توزیع: )IV - 19(الجدول رقم 

  شراء  بیع  البنك
 500 398 8 780 823 3  بنك التنمیة المحلیة

 060 645 13 300 187 12  البنك الوطني الجزائري
 180 323 7 180 158 7  القرض الشعبي الجزائري
 070 529 31 180 605 23  البنك الخارجي الجزائري

 580 049 1 650 303 3  بنك الفالحة والتنمیة الریفیة
 600 489 7 300 064 13  بنك –صندوق التوفیر واالحتیاط 

 000 593 31 600 885 37  -الجزائر -البنك الوطني الباریسي 
 990 027 101 990 027 101  المجموع

Source : Commission d’Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse 
(COSOB), Rapport Annuel 2013, P :46. 

    

  

                                                             
(1)Commission d’Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse (COSOB), Rapport Annuel 2013, P :45.  
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  :التوسع في صیرفة التجزئة - رابعا           

  :في البنوك الجزائریةتشكیلة خدمات صیرفة التجزئة  )IV- 20(الجدول رقم یوضح      
  في البنوك الجزائریةتشكیلة خدمات صیرفة التجزئة : )IV - 20(الجدول رقم 

  تشكیلة خدمات صیرفة التجزئة  البنك
  

  
  بنك التنمیة المحلیة

  القرض العقاري لألفراد -
  دفتر حساب التوفیر -
  بطاقة فیزا الدولیة -
  )CIB(بطاقة السحب بین البنوك -

دفتر حساب التوفیر المجهز بمسار  -
  ممغنط

  القروض المخصصة لالستثمار -
  قروض االستغالل -
  قرضقروض المؤسسات المصغرة  -

ANSEJ  
  CNACقرض  -
  القروض المخصصة للترقیة العقاریة -
  قرض السیاحة -

  
  البنك الوطني الجزائري

  حساب دفتر التوفیر -
   )CIB(بطاقة السحب بین البنوك -
 القروض المخصصة لالستثمار -

  القروض العقاریة -
 قرضقروض المؤسسات المصغرة  -

ANSEJ 
  المؤسسات الصغیرة والمتوسطةقروض  -

    )CIB(بین البنوكبطاقة السحب   -  القرض الشعبي الجزائري
    بطاقة فیزا الدولیة  -
 بطاقة ماستر كارد      -
  .قروض بناء مسكن      -

  القروض الخاصة لتمویل المهن الحرة -
 قروض المؤسسات الصغیرة والمتوسطة -

قروض التمویل العقاري لشراء مسا كن     -
 جدیدة
  

 بطاقة ماستر كارد -  البنك الخارجي الجزائري
 بطاقة أمریكن إكسبرس -
 بطاقة فیزا الدولیة -

 القروض العقاریة -

  ANGEM قروض -

 القروض المخصصة لالستثمار -

 قروض االستغالل -

 قرضقروض المؤسسات المصغرة  -
 ANSEJ  

   CNACقروض  -
  
  

  بنك الفالحة والتنمیة الریفیة

  حساب دفتر التوفیر -
  التوفیر الشبابحساب دفتر  -
  بطاقة البدر للسحب -
  بطاقة البدر التوفیر -
  تأمین األشخاص -
  تأمین مخاطر السكن -

- القروض المخصصة لالستثمار -
  -التحدي

 قروض االستغالل -

 قرض السكن الریفي -

 التأمین الفالحي -

 القرض الزراعي -

   CIB)( بطاقة السحب بین البنوك -
 –صندوق التوفیر واالحتیاط 

  بنك
  دفتر توفیر سكن -
  دفتر توفیر شعبي -
  القروض العقاریة -

  القروض المخصصة لالستثمار -
  بطاقة التوفیر -
  تمویل المقاولین -

  )28/01/2015( المواقع االلكترونیة للبنوك المعنیةمن اعداد الباحث باالعتماد  :المصدر
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  : تقدیم القروض المشتركة - خامسا    

منحت مجموعة من البنوك العمومیة بقیادة البنك الخارجي الجزائري قرضا لمجموعتي سوناطراك وأوراسكوم      
ملیار أورو،  1.1لإلنشاء المصریة لتمویل مشروع إقامة مصنع بترو كیماویات بمدینة أرزیو قرب وهران بقیمة 

أورو، وذلك بموجب اتفاقیة موقعة بین مدیر ملیار  1.5 بمن التكلفة اإلجمالیة للمشروع والمقدرة  %70أي بنسبة 
وقد تم تقدیم التمویل بصیغة       .)1(2008جویلیة  16البنك الخارجي الجزائري وهاتین المجموعتین في 

(Project Financing)  5.95 بنسبة فائدة محددة مبدئیا  على أن تكون متغیرة حسب تطور سوق القروض
   )3( :المساهمات على البنوك المشاركة في هذا التمویل على النحو التاليكما تم توزیع  .)2(في الجزائر

  ملیون أورو 308من قیمة القرض أي ما یعادل  %28البنك الخارجي الجزائري بنسبة. 

 البنك الوطني الجزائري بنفس النسبة. 

  ملیون أورو 231من قیمة القرض أي ما یعادل  %21القرض الشعبي الجزائري بنسبة. 

  23 بالصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط بنك وبنك التنمیة المحلیة بنسبة مشتركة بینهما مقدرة% 
 .ملیون أورو 253أي ما یعادل 

وقد تكون هذه العملیة بدایة لقروض أخرى مشابهة تتشارك فیها البنوك العمومیة لتمویل االقتصاد          
   .مختلفة منها قطاع المحروقات وتحلیة میاه البحر وتولید الكهرباءالوطني من خالل تمویل مشاریع قطاعات 

  :تبني مشروع الصیرفة اإللكترونیة في البنوك الجزائریة -سادسا

بنك الجزائر الوطني، بنك (قد قامت الجزائر بإنشاء شركة ذات أسهم ما بین البنوك الوطنیة الثمانیة        
الفالحة والتنمیة الریفیة، بنك التنمیة المحلیة، بنك الجزائر الخارجي، بنك البركة الجزائري، والصندوق الوطني 

یر التعامالت النقدیة ما بین البنوك التجاریة ، وذلك بهدف تطویر تسی1995في عام ) بنك – للتوفیر واالحتیاط
على مستوى DAB وتحسین الخدمة المصرفیة، عالوة على زیادة حجم تداول النقود ووضع الموزعات اآللیة 

هذه البنوك، حیث تتولى هذه الشركة صناعة البطاقة المصرفیة الخاصة بالسحب حسب المقاییس المعمول بها 
الذي  SATIMیة، وتنشأ هذه الخدمة بموجب عقد تبرمه شركة المساهمة مع شركة دولیا، وطبع اإلشارة السر 

جراءات التسلیم، إضافة إلى عملیات ربط الموزعات اآللیة  یحدد التزام الطرفین خاصة فیما یتعلق بآجال وإ
 .من شأنها السماح  بالقیام  بعملیات سحب داخلیة كانت أو محولة ،)SATIM  )X25- DZ PACومصالح 

بإعداد مشروع إلیجاد حل للنقد بین البنوك، حیث تحققت الخطوة  1996عام   SATIMوقد قامت شركة 
بإعداد شبكة نقدیة إلكترونیة بین البنوك الجزائریة، والتي ال توفر إال  1997األولى من هذا المشروع عام 

لي محلیا، وبالتالي أصبح في الخدمات المتعلقة بإصدار البطاقة المصرفیة الخاصة بالسحب من الموزع اآل

                                                             
، الصادر في 2354:جریدة الشروق الیومي،الجزائر،العدد ملیار أورو، 1.1البنوك عمومیة تقرض سوناطراك وأوراسكوم لإلنشاء عبد الوهاب بوكروح، )1(

16/07/2008.  
، الصادر 5374:جریدة الخبر، یومیة وطنیة، الجزائر، العدد ملیار أورو لمصنع األمونیاك، 1.1 ب، البنوك العمومیة تمنح قرضا سلیم بن عبد الرحمن)2(

  .16/07/2008في 
  .مرجع سابق ملیار أورو، 1.1البنوك عمومیة تقرض سوناطراك وأوراسكوم لإلنشاء عبد الوهاب بوكروح، )3(

Distributeur automatique de Billets. *         
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وفي هذا الصدد، تعمل . متناول البنوك المحلیة واألجنبیة تقدیم خدمة سحب األموال باستخدام الموزع اآللي
جراء عـملیة المـقاصة لـصفقات السحب  SATIMشركة  على تأمین قبول البطاقة في جمیع البنوك المشاركة وإ

المالیة بین المشاركین والمؤسسة المسؤولة عن  المقاصة، باإلضافة إلى بین البنوك، حیث تؤمن تبادل التدفقات 
  )1( .كشف البطاقات المزورة

 3.6وحرصا من الجزائر على مواكبة التطورات العالمیة في المجال المصرفي، فقد خصصت أكثر من     

ملیون أورو لتعمیم استعمال البطاقة المصرفیة في الجزائر لهذا الغرض أبرمت اتفاقیة مساعدة تقنیة بقیمة 
لتركیب عدد كبیر ) IDS( )Ingénico DATA Système(والشركة الفرنسیة   SATIMأورو بین  40235

عبر كل التراب  )10000(و نهائي نقطـة بیع لدى التجار  )موزع 500(من الموزعات األوتوماتیكیة لألوراق 
فیما یخص مجال  SATIMوفي نفس الفترة قامت شركة المساهمة الجزائریة بعقد اتفاق مع شركة  )2( .الوطني

الرائدة في " Diagram-Edi"الخدمات المصرفیة اإللكترونیة إلبرام اتفاقیة شراكة ما بین المجموعة الفرنسیة 
مجیات المتعلقة بالصیرفة االلكترونیة وأمن تبادل البیانات المالیة وثالث مؤسسات جزائریة هي مجال البر 

MAGACT Multimédia وSoft Engineering  ومركز البحث في اإلعالم العلمي والتقني(Cerist) 
من إقامة هذه  والهدف   .AEBSالجزائر لخدمات الصیرفة االلكترونیة " بلتنشأ على إثره شركة مختلطة سمیت 

  .المؤسسة هو تحقیق مشروع الصیرفة على الخط في الجزائر
  :)3(ویعزى عزوف الجمهور عن استعمال هذه البطاقات إلى األسباب التالیة

 األعطاب المستمرة التي یرجعها المسئولون إلى شبكة الهاتف؛ 

  من رصید صاحب البطاقة في األخطاء فیما یتعلق بسحب المبالغ المطلوبة، السیما عندما یخصم أموال
 الوقت الذي لم یستطع سحب المبلغ الذي طلب على مستوى الموزع؛

 المیول للحریة واألحجام عن إظهار أیة معلومات حول الوضع المالي للعمیل أمام الناس في الشارع. 

 أهم  معظم هذه اآلالت موجودة على واجهة البنوك، في الوقت الذي كان فیه من الواجب توزیعها عبر
 المحطات وأهم النقاط في المناطق؛

 غیاب الثقافة المصرفیة التي من شأنها أن تشجع العمیل على استعمال البطاقات المصرفیة؛ 

 تعدد المخاطر المرتبطة بتقدیم الخدمة المصرفیة االلكترونیة. 

ولغرض تطویر مشروع الصیرفة االلكترونیة في الجزائر، سعت السلطات النقدیة إلى وضع خطة  لتأهیل       
الجهاز المصرفي الجزائري من خالل إصالح وتطویر أنظمة الدفع بمثابة مؤشر قوي وضروري للسیر الحسن 

لرئیسیة لمشروع تحدیث أنظمة الدفع لالقتصاد الوطني وجزء هام ومكمل لمفهوم الوساطة المالیة، ومن األهداف ا
  )4( :االلكتروني نذكر ما یلي

                                                             
 الثاني حول الدولي العلمي المؤتمرواالفاق،  الواقع بین الجزائریة البنوك في االلكترونیة الصیرفة انظمة تطبیقنور الدین غردة،  -عبد الغني ربوح )  1(

  .15- 14 : ، ص2008مارس  12 - 11 أیام الجزائري، جامعة ورقلة،  المصرفي النظام إصالح
  .38: إبراهیم تومي، مرجع سابق، ص )2(

  * Algeria E-banking Service 
  .18: مرجع سابق، ص نور الدین غردة، -الغني ربوح عبد )3(
  130-129: ، ص ص2006بنك الجزائر، التقدیر السنوي لسنة )5(



 

240 
 

 الفصل األول  - ) 2014 -  1962(  مسار التطور واإلصالح  خالل الفترة  –االقتصاد الجزائري و الجهاز المصرفي 

  تكییف أنظمة الدفع، والمقاصة والتسویة بین البنوك مع حاجیات اإلدارات والمؤسسات واألفراد واألخذ
 بعین االعتبار متطلبات االقتصاد الحدیث، والسیما بترقیة وسائل االلكترونیة الجدیدة؛

 ا بالنسبة للمعامالت خارج الساحة المصرفیة؛تقلیص آجال الدفع خصوص 

 ترشید وتحسین إجراءات وآلیات تحصیل وسائل الدفع القائمة على أداة ورقیة مثل الشیكات والسند ألمر؛ 

 البطاقة، التحویل واالقتطاع األوتوماتیكي؛: تشجیع تنمیة وسائل الدفع االلكترونیة 

  كذلك تكلفة السیولة الموجودة في حسابات التسویة في تخفیض التكلفة اإلجمالیة لتسییر المدفوعات و
 البنوك؛

  إدخال المعاییر الدولیة في مجال تسییر مخاطر السیولة، ومخاطر العروض والحمایة ضد المخاطر
 خاصة في نظام الدفع اإلجمالي الفوري للمبالغ الكبیرة؛) النسقیة(النظامیة 

 دفع فعالیة أمن المبادالت؛ 

 سة النقدیة؛دعم فعالیة السیا 

  ،دعم الهیاكل األساسیة لالتصال االلكتروني بین بنك الجزائر والمقر االجتماعي لكل بنك، وبرید الجزائر
وتسهیل هذه الشبكة الخاصة ببنك ، (Dépositaire Central)والخزینة العمومیة والودیع المركزي 

آخرها، ویتعلق األمر بإنشاء نظام مضمون الجزائر انتقال المبادالت ومعالجة عملیات الدفع من أولها إلى 
 وموثوق به ومؤمن لإلرسال؛

 وضع هیاكل أساسیة تسمح بتحسین معالجة العملیات بین البنوك والسوق المالیة.  
بغرض تحقیق األهداف السالفة  سابقا،، واللذین تم التطرق إلیهما وتتمثل أنظمة الدفع الجدید المستحدثة       

   :الذكر فیما یلي
 ظام التسویة اإلجمالیة الفوریة للمبالغ الكبیرة والدفع المستعجل نRTGS .  

  نظام الجزائر للمقاصة اإللكترونیة ما بین البنوكAICI . 
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  :ولخالصة الفصل األ

صالح بناء على ما تم التطرق إلیه في هذا الفصل من عرض            كل من االقتصاد الجزائري لسار تطور وإ
  :، یستخلص الباحث ما یلي)2014 - 1962(الجهاز المصرفي خالل الفترة و 

 انتهجت الجزائر بعد االستقالل نهجا اقتصادیا اشتراكیا یرتكز على عملیة  ،بالنسبة للمبحث األول
لكن تبعیة االقتصاد الجزائري . ضع على رأس أولویاته نمو سریع للقطاع الصناعيالتخطیط، والذي و 

، تسبب في تدهور المؤشرات  1986الصدمة النفطیة سنة  لقطاع المحروقات، وتعرض هذا األخیر إلى
الكلیة في الجزائر، وهذا ما دفع بالسلطات إلى اللجوء مؤسسات التمویل الدولیة من أجل طلب االقتصادیة 

، وكان المقابل هو القیام بعدة إصالحات اقتصادیة ضروریة قروض للخروج من األزمة االقتصادیة الحادة
االستقرار هذا ما تحقق حیث تم استرجاع حالة و . لكي یتم استعادة التوازنات االقتصادیة الكلیة

وعلى . عل الوضعیة المالیة للدولة جیدةوهذا ما ج ،االقتصادي، والتي دعمها تحسن أسعار المحروقات
خالل الفترة  - أطلق علیها برامج اإلنعاش االقتصادي  - هذا األساس، تم اعتماد عدة برامج تنمویة 

حداث عیشیة للسكان، ، والتي هدفت إلى تنشیط الطلب الكلي وتحسین الظروف الم)2014 -  2001( وإ
وقد نجحت هذه البرامج في تحقیق بعض األهداف، غیر أنها لم تنجح . تنمیة محلیة وتطویر البنیة التحتیة

في إخراج االقتصاد الجزائري من حالة التبعیة المزمنة لقطاع المحروقات بدلیل ضعف مساهمة قطاع 
 لخام؛الفالحة والصناعة خارج المحروقات في الناتج الداخلي ا

  سارعت الجزائر بعد االستقالل إلى بناء جهاز مصرفي وطني، وذلك من خالل  ،ثانيبالنسبة للمبحث ال
قامت بتبني جملة من اإلصالحات المصرفیة المتعاقبة، وذلك بهدف المصرفیة، كما تكوین الوحدات 

وما  10-90النقد والقرض هذه اإلصالحات قانون ولعل من أهم . إصالح الوظیفة التمویلیة لهذا الجهاز
وقد اكتست هذه اإلصالحات أهمیة كبیرة ألنها جاءت لتواكب تحریر وعولمة النشاط . تاله من تعدیالت

، ولتفي بمقررات لجنة بازل للرقابة المصرفیة، ولتعزز من الممارسات السلیمة داخل صرفيالي والمالم
ي الجزائري یعاني من جملة من التحدیات لكن رغم ذلك، ال یزال الجهاز المصرف. الجهاز المصرفي
لكن هذا لم یمنع وجود بعض األنشطة . ، كعدم فعالیة النشاط المالي والمصرفي وغیرهاالداخلیة والخارجیة

 .المصرفیة الحدیثة كتقدیم القروض المشتركة وصیرفة التأمین
  
الجزائري والنمو االقتصادي، القتصاد اار تطور وإصالح بع لمستبعد ما تم تناوله من ت           

قة بين تطور الجهاز المصرفي والنمو اليسعى الباحث إلى محاولة النمذجة القياسية للع
مع إبراز أهم متطلبات التحديث لطرفي ، )2014 - 1980(االقتصادي في الجزائر خالل الفترة 

  .يتم التطرق إليه في الفصل المواليسهذه العالقة، وهذا ما 

    



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 :الباب الثاني
تطور الجهاز المصرفي والنمو االقتصادي في الجزائر  بين  تداعيات 

 مسار التطور واإلصالح ومحاولة النمذجة ومتطلبات التحديث
  

 :لوالفصل األ
  االقتصاد الجزائري و الجهاز المصرفي

   - ) 2014 -  1962(مسار التطور واإلصالح  خالل الفترة   – 

 : الفصل الثاني
العالقة بين تطور الجهاز  المصرفي و النمو االقتصادي في الجزائر  

  - بين النمذجة ومتطلبات التحديث   –) 2014 - 1980(خالل الفترة 
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 التحديثومتطلبات بين النمذجة   –) 2014 -  1980(مو االقتصادي في الجزائر  خالل الفترة قة بين تطور الجهاز  المصرفي و النالعال  يناثالفصل ال

  :تمهيد        
، خاصة في ظل هشاشة الدور الذي األنشطة االقتصادیة المصرفي هو المسؤول على تمویلالجهاز یعتبر      

على النمو  المصرفيالجهاز أثر تطور  دافعا إلى محاولة قیاسهذا ویشكل . الجزائرفي بورصة التؤدیه 
بحالة دولة واحدة أو مجموعة أجریت في هذا المجال والمتعلقة الدراسات التي  تعددوالذي یدعمه االقتصادي، 

الباحث على منهجیة وقع اختیار . ةذج القیاسیاتنوع المناهج القیاسیة المستخدمة في تقدیر النمرغم ، و من الدول
من الباحث والذي سیحاول  ،(ARDL)نموذج االنحدار الذاتي لإلبطاء الزمني الموزع  التي تتمثل فيو  ،حدیثة

إلى النمو االقتصادي في الجزائر؟ ناهیك عن تقدیم جملة من  المصرفي یقودخالله فحص ما إذا كان التطور 
وعلى هذا األساس، تم تقسیم هذا الفصل . وتعزیز دوره التنموي الجهازتكفل تحدیث هذا قد المتطلبات التي 

  :مبحثین، وذلك على النحو التالي
 في على النمو االقتصادي في المصر الجهاز منهجیة الدراسة القیاسیة ألثر تطور : المبحث األول

 .)2014 - 1980(الجزائر خالل الفترة 
 المصرفي والنشاط االقتصادي في الجزائرالجهاز متطلبات تحدیث : المبحث الثاني.  
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 التحديثومتطلبات بين النمذجة   –) 2014 -  1980(مو االقتصادي في الجزائر  خالل الفترة قة بين تطور الجهاز  المصرفي و النالعال  يناثالفصل ال

                        المصرفي  الجهاز الدراسة القياسية ألثر تطور منهجية : المبحث األول
  )2014 -  1980(على النمو االقتصادي في الجزائر خالل الفترة 

المصرفي على النمو االقتصادي في الجهاز ر في هذا الصدد، یسعى الباحث إلى محاولة قیاس أثر تطو         
  :وفي سبیل هذه الغایة سیتم عرض ما یلي. )2014 -  1980(خالل الفترة الجزائر 
  نموذج االنحدار الذاتي لإلبطاء الزمني الموزع منهجیة بواسطة  النمذجة القیاسیةأساسیات (ARDL) ،

  لكون أن الدراسة القیاسیة تعتمد على هذه المنهجیة؛
  ،التعریف بالمتغیرات المستخدمة في الدراسة القیاسیة، والتي حددها الباحث من خالل الدراسات السابقة

 المتغیرات؛ هذه بیاناتناهیك عن محاولة قراءة وتحلیل تطور 
 عرض المنهجیة القیاسیة، ومناقشة وتحلیل النتائج .  

  (퐀퐑퐃퐋) نموذج االنحدار الذاتي لإلبطاء الزمني الموزع بواسطة  النمذجة القیاسیةعرض أساسیات : وللمطلب األ ا
نموذج االنحدار الذاتي بواسطة  المتطلبات النظریة للنمذجة القیاسیة أهمفي هذا اإلطار، سیتم عرض           

براز أهم مزایا هذه المنهجیة الحدیثة، وذلك على النحو التالي(ARDL)لإلبطاء الزمني الموزع    :، وإ
     الوحدويالجذر نظرة عامة حول السالسل الزمنیة واختبارات : األول فرعال      

الظواهر  یعد تحلیل السالسل الزمنیة إحدى الطرائق الریاضیة واإلحصائیة المهمة التي تتناول سلوك        
على وصف دقیق  وتفسیرها عبر فترات زمنیة ممتدة، ویمكن تحدید أهداف تحلیل السالسل الزمنیة بالحصول

سلوكها واستخدام النتائج للتنبؤ  نموذج لتفسیرلعملیة التي تتولد منها السلسلة الزمنیة وبناء باللمالمح الخاصة 
السلسلة الزمنیة بفحص ما یمكن حدوثه  بسلوكها في المستقبل، فضًال عن التحكم في العملیة التي تتولد منها

األمر دراسة تحلیلیة وافیة لنماذج السالسل الزمنیة  عند تغیر بعض معلمات النموذج ولتحقیق ذلك یتطلب
  )1( .الیب اإلحصائیة والریاضیةباالعتماد على األس

    :تعریف السالسل الزمنیة -أوال        
سلسلة من المتغیرات العشوائیة معرفة ضمن فضاء االحتمالیة متعددة المتغیرات أنها بالسلسلة الزمنیة  تعرف    

푡}ب عادة لهاویرمز ،  푇ة والذي یعود إلى مجموعة دلیلی 	푡ومؤشرة بالدلیل ∈ 푇, 푌	(푡) }.  وتتكون من متغیرین
ویمكن التعبیر عنها ) قیمة الظاهرة المدروسة(واآلخر متغیر االستجابة وهو ) الزمن(حدهما توضیحي وهو أ

	푌		:ریاضیا كاآلتي = 	푓(푡)  إلى جانب متغیر ) متغیرات توضیحیة أخرى(أما إذا كانت هناك عوامل أخرى
	풀 :دم العالقة الریاضیة التالیةفنستخ 푌 الزمن مؤثرة في الظاهرة قید الدراسة = 	풇	(풕	, 풙ퟏ	, 풙ퟐ	, …… . . , 풙풌	)

 )2(  
وعند بناء السلسلة الزمنیة، قبل استخدامها في التحلیل أو التنبؤ البد من التأكد أن مستویاتها قابلة        

یشترط أن تكون جمیع مستویات . للمقارنة فیما بینها، وهو شرط أساسي لصحة أي تحلیل وأي تقدیر وأي توقع
سسة، وأن تكون وحدة القیاس لجمیع مستویات السلسلة خاصة بمكان معین، سواء أكان إقلیمیا أو والیة أو مؤ 

                                           
ونماذج  تحلیل العالقة التوازنیة طویلة األجل باستعمال اختبارات جذر الوحدة وأسلوب دمج النماذج المرتبطة ذاتیاعبد اللطیف حسن شومان،  –علي عبد الزهرة حسن  )1(

  .176  :ص ، 2013،  34 العدد،  9 المجلد، جامعة البصرة، العراق، اإلدارة واالقتصاد كلیة، االقتصادیة ، مجلة العلوم)퐀퐑퐃퐋(توزیع اإلبطاء 
  .177  :صالمرجع السابق،  نفس )2(
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كما تجدر اإلشارة إال أن السالسل الزمنیة عادة ما ال تُعطى جاهزة وقابلة للتحلیل . السلسة الزمنیة موحدة
     )1( .مباشرة، حیث یتطلب األمر في أغلب األحیان إجراء بعض التعدیالت لجعل المستویات قابلة للمقارنة

   :سل الزمنیة المستقرة وغیر المستقرةالسال -اثانی      
استقرار السالسل الزمنیة من المواضیع المهمة في كثیر من التطبیقات التي تعتمد بیانات زمنیة مثل یعد        

لمتغیرات بااالستدالل  أناالقتصادیة والمالیة، وهو موضوع ذو أهمیة تطبیقیة في التحلیل القیاسي حیث البیانات 
یعطي نتائج مضللة، إذ تكون العالقة بین المتغیرات غیر المستقرة لیست حقیقة إنما مضلله وهذا غیر المستقرة 

قبل الشروع في دراسة تقلبات أي ظاهرة اقتصادیة وعلى هذا األساس،  .)2(ما یسمى باالنحدار الزائف أو المضلل
و السلسلة یمكننا أن نمیز بین سالسل البد من التأكد أوال من وجود اتجاه في السلسلة الزمنیة، وحسب طبیعة نم

كون السلسلة تحمل هذه الخاصیة أو تلك لها عالقة و  .زمنیة مستقرة وسالسل زمنیة غیر مستقرة أي ذات االتجاه
مستقرة أو غیر (مباشرة باختیار تقنیة التوقع المناسبة، وهناك حتى من یُصنف تقنیات التوقع على هذا األساس 

یتغیر المتوسط فیها  أنالزمنیة المستقرة هي تلك التي تتغیر مستویاتها مع الزمن دون إن السلسلة ). مستقرة
   )3( :إذا تحققسلسلة زمنیة ما مستقرة  تكونو  .یتغیر باستمرار سواء نحو الزیادة أو النقصان

퐄(풀풕): تذبذبت حول متوسط حسابي ثابت عبر الزمن .1 = 퐄(풀풕 풌) = 흁      
 :ت التباین عبر الزمنباث .2

풂풓(풀풕) = 푬[풀풕 − 퐄(풀풕)]ퟐ = 풗풂풓(풀풕 풌) = 푬[풀풕 풌 − 퐄(풀풕 풌)]ퟐ = 휸(ퟎ) = 흈ퟐ < ∞,∀푡  
، ولیس القیمتینأن یكون التباین المشترك بین أي قیمتین لنفس المتغیر معتمدا على الفجوة الزمنیة بین  .3

 . القیمة الفعلیة للزمن الذي یحسب عند التغایر، أي الفرق بین فترتین زمنیتین ىعل
풄풐풗(풀풕, 풀풕+풌) = 푬[(풀풕 − 흁)(풀풕+풌 − 흁)] = 풄풐풗(풀풕+풌, 풀풕+풌+풔) = 휸(풌)  

  :اختبارات جذر الوحدوي -اثالث              
 ،من الكشف فقط عن وجود عدم اإلستقراریة "Unit Root Test"ال تمكن اختبارات جذر الوحدوي        

. جعل السلسلة مستقرةوبالتالي تقدم طریقة مثلى ل DS(أو  TSعملیة (ولكن أیضا تحدید ما هو غیر مستقر 
            واختبار  - tests de Dickey-Fuller (DF) -البسیط (DF)  "فوللر – دیكي" التطرق إلى اختباریتم وس
  )4( :حیث، - Les tests de Dickey et Fuller Augmentés (ADF) - (ADF) المطور " فوللر –دیكي " 

  :البسیط (DF)  "فوللر – دیكي" اختبار )1
بإعطاء دلیل على خاصیة اإلستقراریة أو عدمها  البسیط ) DF) ،1979  "فوللر – دیكي" اختباریسمح       

وتوفر النماذج قاعدة لبناء ثالثة . لسلسلة زمنیة ما، وذلك من خالل تحدید االتجاه القطعي التحدیدي أو العشوائي

                                           
  .196-195 :ص ص،  2012، دار الحامد للنشر والتوزیع،األردن، محاضرات وتطبیقات –القیاسي  طرق االقتصاد، محمد شیخي )1(
  .176  :ص، مرجع سابقعبد اللطیف حسن شومان،  –علي عبد الزهرة حسن  )2(
  .201-200 :ص ص،  مرجع سابق، محمد شیخي )3(

     عملیة (یقصد بعملیةTS  أوDS(:  
 لنموذج اTS  )Trend Stationary( : عبارة عن نماذج غیر مستقرة، وتبرز عدم استقراریة تحدیدیةdeterministic . 
 لنموذج اDS  )Defferency Stationary( : عبارة عن نماذج غیر مستقرة، وتبرز عدم استقراریةStochatic. 

  .207-206 :ص ص،  مرجع سابق، محمد شیخي: لمزید من التفصیل
(4  ) Régis Bourbonnais, Économétrie -Cours et exercices corrigés-, Dunod, 9eme édition, France, 2015, PP:249-250 
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퐻0الفرضیة  : ذات مبدأ بسیط، وهواختبارات  ∶ 	∅ 	= ، والتي تعني في حالة ثبوت صحتها أن السلسلة 1	
  :ذه النماذج الثالثة توضح فیما یليوه. الزمنیة غیر مستقرة

  1(، نموذج انحدار ذاتي من الرتبة [1]النموذج               :(풙풕 	= 	∅풕	풙풕 ퟏ 	+ 	휺풕  
  مع وجود حد ثابت ، نموذج انحدار ذاتي[2]النموذج     :풙풕 	= 	∅풕	풙풕 ퟏ + 휷	 +	휺풕  
  اتجاه مع وجود ، نموذج انحدار ذاتي[3]النموذج:  풙풕 	= 	∅풕	풙풕 ퟏ + 풃	풕 + 풄	 +	휺풕  

غیر مستقرة بغض النظر عن  풙풕، فإن السلسلة الزمنیة  	퐻0الفرضیة ذا تم التأكد من صحة وإ          
∅، 퐻1، في حال قبول - [3]النموذج  -في النموذج األخیرو  .ذج المختارالنمو  < ، وكان المعامل  	1
			풃عملیة  -  االتجاه القطعي التحدیديهو نموذج  ذجبشكل كبیر، حینئذ فإن النمو  یختلف عن الصفرTS  - ،

یمكن جعل السلسلة الزمنیة مستقرة من خالل حساب البواقي بالمقارنة مع االتجاه المقدر بواسطة طریقة 
∅وقد اختار المؤلفون اختبار القیمة  .المربعات الصغرى − والتي ال ، ألسباب إحصائیة بحثة ∅بدال من  1
풙풕في الواقع، . تؤثر على االختبار =	∅ퟏ	풙풕 ퟏ 	+ 	휺풕 ضا، نكتب أی:  

풙풕 − 풙풕 ퟏ =	∅ퟏ	풙풕 ퟏ 	− 풙풕 ퟏ +	휺풕   
∆풙풕 =	 (∅ퟏ − 1)	풙풕 ퟏ 	+ 	휺풕   

퐻0 :∅ퟏذا یكافئ بقاء اختبار الفرضیة وبالتالي ه     = و 1 ퟏ∅أ − 1 = المبادئ العامة ، وتكون  0
على ퟏ∅	من خالل إجراء االختبار بواسطة طریقة المربعات الصغرى تسجل المعلمة :لالختبار على النحو التالي

ویقدم تقدیر المعامالت واالنحرافات المعیاریة للنموذج بواسطة  [3]. و [2]،  [1]من أجل النماذج  ∅أنها 
إذا ). نسبة لالنحراف المعیاري للمعامل(والتي تكون مناظرة إلحصائیة ستودنت  풕∅ퟏطریقة المربعات الصغرى 

풕∅ퟏ	كانت  ≥	 풕풕풂풃풖풍é )نقبل بالفرضیة )أكبر من المجدولة ،퐻0 ؛ أي وجود جذر وحدوي، وبالتالي فإن
  .آلیا 풕∅ퟏتقوم برمجیات تحلیل السالسل الزمنیة بحساب القیم الحرجة : مالحظة .النموذج غیر مستقر

  (ADF) :     المطور" فوللر –دیكي " اختبار )2
هو عبارة  휺풕ج ذالبسیط، فإن النمو (DF)  "فوللر – دیكي" ج السابقة، والتي استخدمت اختبارذفي النما     

   لك دعا اختبار ذعن صدمات عشوائیة افتراضا، وال یوجد أي دلیل، على األرجح، أن األخطاء غیر مرتبطة، ول
على  ختبارهذا االوقد بني  .ذ بعین االختبار هذه الفرضیةإلى األخ )ADF) ،1981المطور " فوللر –دیكي " 

|ퟏ∅|	الفرضیة البدیلة  	<   : للنماذج التالیة بواسطة طریقة المربعات الصغرى، من خالل التقدیر 1
  [4]النموذج                    :∆풙풕 = 흆풙풕 ퟏ −	∑ ∅풋	∆풙풕 풋 ퟏ + 휺풕

풑
풋 ퟐ                                       

  [5]النموذج              :∆풙풕 = 흆풙풕 ퟏ −	∑ ∅풋	∆풙풕 풋 ퟏ + 풄 + 휺풕
풑
풋 ퟐ 

  [6]النموذج       :				∆풙풕 = 흆풙풕 ퟏ −	∑ ∅풋	∆풙풕 풋 ퟏ + 풄 + 풃	풕 + 휺풕
풑
풋 ퟐ 

 	푝، غیر أن الجداول اإلحصائیة مختلفة، ویمكن تحدید القیمةلالختبار السابقیجري االختبار بطریقة مماثلة     
، یتم تقدیر  푝ذلك، انطالقا من قیمة كبیرة بما یكفي للقیمة ، وبعد Schwarzأو معیار  Akaikeمن خالل معیار 

푝نموذج  − 푝فترة تأخیر، إضافة إلى  1 −   .معنویا 푝فترة تأخیر، إلى غایة أن یكون معامل  2
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   (Cointegration)وأهم اختبارات التكامل المشترك عرض أساسیات : الثاني فرعال       

المشترك دعما للنظریة االقتصادیة من خالل رصد العالقات بین المتغیرات قدم تحلیل التكامل ی
ن بعض المتغیرات تتحرك بانتظام بمرور الوقت على إاالقتصادیة في إطار إحصائي، من منظور اقتصادي ف

مهمة الرغم من أنها تتسم بشكل منفرد بالتذبذب العشوائي لذا فإن تحلیل التكامل المشترك یعد إحدى األدوات ال
فضَال عن ذلك فانه یساعد على تحدید  عند دراسة العالقات بین المتغیرات االقتصادیة على المدى الطویل،
بمعنى آخر أن بیانات السالسل الزمنیة قد  .مستوى التوازن بین البیانات غیر المستقرة وتلك التي تتسم باالستقرار

ومثل هذه العالقة طویلة األجل . ون مستقرة كمجموعةتكون غیر مستقرة إذا ما أخذت كل على حده، ولكنها تك
بداللة مجموعة من المتغیرات ) االستجابة(في التنبؤ بقیم المتغیر التابع  بین مجموعة المتغیرات تعد مفیدة

هو المرحلة المتقدمة من نموذج  (Cointegration) )تناظر التكامل(ویعد التكامل المشترك . التوضیحیة
  )ECM( Correction Model    Error. )1(تصحیح الخطأ 

 :تعریف تكامل السالسل الزمنیة )1
ن فلیس من الضروري أن یترتب على استخدامهما في عالقة ما اإذا كانت هناك سلسلتان غیر مستقرت     

ذا كان هناك متغیر و  .وذلك إذا ما كان یتمتعان بخاصیة التكامل المشتركانحدار زائف  مستقرا في صورته  푌إ
푌		: ، أي) 0(األصلیة قبل إجراء أي تعدیالت علیه یقال أنه متكامل من الرتبة صفر  	~퐼	(0)	 ٕذا كان هذا ، وا

푌∆المتغیر غیر مستقر في صورته األصلیة، وأصبح مستقرا بعد أخذ الفروق األولى، = 푌 − 푌 عندها ،
푌		: ، أي )1(رتبة األولى یقال أن هذه السلسلة أصبحت متكاملة من ال 	~퐼	(1) . وبوجه عام إذا أصبحت

یقال أن هذه السلسلة أصبحت  푑مستقرة بعد الحصول على عدد من الفروق یساوي푌	السلسلة الزمنیة لمتغیر ما 
푌		: ، أي )푑( متكاملة من الرتبة 	~퐼	(푑) .)2(   

 :Cointegration التكامل المشترك تعریف  )2
,풀풕): بین سلسلتین زمنیتین Associationیعرف التكامل المشترك بأنه تصاحب          푿풕)  ،أو أكثر

بحیث تؤدي التقلبات في إحداهما إلى إلغاء التقلبات في األخرى بطریقة تجعل النسبة بین قیمتیهما ثابتة عبر 
ما أخذت على حدة، ولكنها تكون  اذا یعني أن بیانات السالسل الزمنیة قد تكون غیر مستقرة إذولعل ه. الزمن

ومثل هذه العالقة طویلة األجل بین المتغیرات تعتبر مفیدة في التنبؤ بقیم المتغیر التابع . مستقرة كمجموعة
,풀풕)أن تكون السلسلتان  التكامل المشتركویتطلب حدوث . بداللة مجموعة من المتغیرات المستقلة 푿풕) 

متكاملة  ى حدة، أن تكون البواقي الناجمة عن عملیة  تقدیر العالقة بینهمامتكاملتان من الرتبة األولى كل عل
  : أي أنه، یتعین تحقیق الشروط التالیة ).0(من الرتبة صفر 

	풀풕	~퐼	(1)   
	푿풕	~퐼	(1)   
	풀풕 = 풂 + 풃	푿풕 + 흁풕 

흁풕	~퐼	(0)   

                                           
  .186  :ص، مرجع سابقعبد اللطیف حسن شومان،  –علي عبد الزهرة حسن  )1(
  .669  :ص، 2005، مصر، الدار الجامعیة، الحدیث في االقتصاد القیاسي بین النظریة والتطبیق، عبد القادر محمد عبد القادر عطیة )2(
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انحراف العالقة المقدرة في األجل یقیس   휇ویالحظ في هذه الحالة أن الحد العشوائي متمثال في البواقي        
  .القصیر عن اتجاهها التوازني في األجل الطویل

فلو أن هناك . نجد أن التكامل المشترك هو التعبیر اإلحصائي لعالقة التوازن طویلة األجلكره ذومما سبق      
لوضع التوازن في األجل الطویل،  متغیران یتصفان بخاصیة التكامل المشترك فإن العالقة بینهما تكون متجهة

وتنعكس هذه االنحرافات في البواقي . بالرغم عن إمكانیة وجود انحرافات عن هذا االتجاه في األجل القصیر
휇: المتمثلة في = 	푌 − 푎 − 푏	푋 ووفقا لهذا المنطق، فإن النظام یكون في وضع توازن عندما ، :
휇 = 휇: ، ویكون في وضع عدم التوازن عندما 0 ≠ 0. )1(  

,풀풕)وتجدر اإلشارة إلى أنه عند وجود سلسلتین زمنیتین        푿풕)  نقول عن هاتین السلسلتین بینهما تكامل ،
وتولیفة خطیة  ؛풅إذا تضمنتا اتجاها عشوائیا من نفس رتبة التكامل  :مشترك إذا تم التحقق من شرطین

     )2( .بالحصول على سلسلة ذات رتبة تكامل أقل للسلسلتین تسمح
 )3(:والتي تتضمن مایلي :اختبارات التكامل المشترك )3

  : مر على مرحلتینوالذي ی (Engle et Granger ,1987): اختبار   .أ 

 اختبار درجة تكامل المتغیرین، وهنا یتمثل الشرط الضروري للتكامل في أن : المرحلة األولى
ذا ما لم یتحقق هذا الشرط، فهذا )الدرجة(تكونا متكاملتین من نفس الرتبة السلسلتین یجب أن  ، وإ

 .یعني أن السلسلتین ال تحققان خاصیة التكامل المشترك
 تقدیر العالقة طویلة المدى، فإذا كان الشرط الضروري محققا، عندئذ ینبغي تقدیر : المرحلة الثانیة

풀풕	العالقة الطویلة المدى  = 풂ퟎ + 풂ퟏ	푿풕 + 휺풕  بین المتغیرین بطریقة المربعات الصغرى
  휺풕ومن أجل قبول عالقة التكامل المشترك، ینبغي أن تكون سلسلة بواقي التقدیر  OLS.العادیة 

휺풕:  مستقرة حیث = 	풀풕 − 풂ퟏ	푿풕 − 풂ퟎ. 
لتحدید عدد عالقات التكامل  :)Johansen et Juselius, 1990(و (Johansen,1988) اختبار   .ب 

اختبارا یعتمد على القیم الذاتیة لمصفوفة یتم حسابها من خالل  (Johansen,1988)المشترك، اقترح 
   :القیام بالخطوتین التالیتین

 حساب اثنین من البواقي : الخطوة األولى휇̂  و휈̂ من خالل تنفیذ انحدارین ،: 
휟풀풕: االنحدار األول =	푨ퟎ + 푨ퟏ휟풀풕 ퟏ + 푨ퟐ휟풀풕 ퟐ +∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ +푨풑휟풀풕 풑 + 흁풕  
풀풕 :االنحدار الثاني ퟏ =	Àퟎ + Àퟏ휟풀풕 ퟏ + Àퟐ휟풀풕 ퟐ +∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ +À풑휟풀풕 풑 + 흂풕  

풀풕: مع 	=

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
푦 ,
푦 ,
∙∙∙
∙∙∙
푦 , ⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

  

,푘)هي مصفوفة البواقي ذات بعد  흂풕و 흁풕حیث       푛) ،푘 هو عدد المتغیرات و	푛 هو عدد المشاهدات . 

                                           
  .671-670  :ص صمرجع سابق،  ،عبد القادر محمد عبد القادر عطیة)1(
  .290 :صمرجع سابق،  ، محمد شیخي )2(

(3  ) Régis Bourbonnais, OP.cit ,PP:310-313 
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 حساب المصفوفة التي تسمح بحساب القیم الذاتیة، وذلك من خالل حساب أربعة : الخطوة الثانیة
,푘)مصفوفات للتباین المشترك ذات البعد  푘)  انطالقا من البواقي흁풕 و흂풕:  
휮흁흂 = (ퟏ 풏⁄ )∑ 흁풕풏

풕 ퟏ 흂`풕   
휮흂흁 = (ퟏ 풏⁄ )∑ 흂풕풏

풕 ퟏ 흁`풕  
휮흁흁 = (ퟏ 풏⁄ )∑ 흁풕풏

풕 ퟏ 흁`풕  
휮흂흂 = (ퟏ 풏⁄ )∑ 흂풕풏

풕 ퟏ 흂`풕  
,푘)ذات بعد  푀للمصفوفة  푘ومن ثم، یتم استخراج القیم الذاتیة        푘) والتي یتم حسابها بالطریقة التالیة ،:  

푀 = 휮흁흁휮흂흂휮흁흂휮흂흁  
   :كما یتم إجراء اختبارین، وهما

  اختبار األثر test Trace 흀풕풓풂풄풆،  َ ذاتیة السابقة، یتم حساب اإلحصائیةالقیم الانطالقا من:  
흀풕풓풂풄풆 = 푛∑ 퐿푛(1 − 흀풊)   مع푛  :،عدد المشاهدات흀풊  رقمالقیمة الذاتیة푖è للمصفوفة   

푀 ،푘 : ،عدد المتغیرات풓 :لمشابه (ذه اإلحصائیة قانون احتمال وتتبع ه .رتبة المصفوفة χ ( مجدوال
من Johansen اختبار  ویعمل. )Johansen et Juselius, 1990(بمساعدة عملیة محاكاة مقدمة من قبل 

  :خالل استبعاد الفرضیات البدیلة
  رتبة المصفوفةπ  0تساوي )풓 = H، أي )0 : 풓 = Hضد  0 : 풓 > ، یتم المرور H، إذا تم رفض  0

 ؛)Hأكبر تماما من القیمة الحرجة المقروءة في الجدول، یتم رفض  흀풕풓풂풄풆إذا كانت(إلى االختبار الموالي 
  رتبة المصفوفةπ  1تساوي )풓 = H، أي )1 : 풓 = Hضد  1 : 풓 > ، یتم المرور H، إذا تم رفض  1

 إلى االختبار الموالي؛
  رتبة المصفوفةπ  2تساوي )풓 = H، أي )2 : 풓 = Hضد  2 : 풓 > ، یتم المرور H، إذا تم رفض  2

 .تبار الموالي، الخإلى االخ
Hفي نهایة اإلجراء، وتم اختبار الفرضیة  Hإذا، بعد رفض الفرضیات المختلفة      :	풓 = 푘 − ضد  1

Hالفرضیة  :	풓 = 푘	  وتم رفضH وهكذا فإن رتبة المصفوفة ،풓 = 푘  وال توجد عالقة تكامل مشترك
  .(0)	퐼أي   0باعتبار المتغیرات جمیعها متكاملة من الرتبة 

: وفي نفس السیاق، تقوم برمجیات االقتصاد القیاسي بالتزوید مباشرة بمجموعة هذه المعلومات     
  .وكذلك القیم الحرجة المرتبطة푘 و 1المحسوبة بین  흀풕풓풂풄풆إحصائیة 

 الذاتیة العظمى ةاختبار القیم 흀풎풂풙: من خالل اإلحصائیةیعطى و :  
흀풎풂풙 = −풏	푳풐품 ퟏ − 흀풓 ퟏ ,						푟 = 0,1,2 ∙∙∙  

وفي حالة . ویتم إجراء االختبار بنفس الطریقة التسلسلیة المقدمة سابقا من خالل استبعاد الفرضیة البدیلة       
   .، یتم تفضیل اختبار األثر)القیمة الذاتیة العظمى واألثر(تعارض االختبارین 

بعد عرض اختبارات التكامل المشترك المشار إلیها أعاله، یالحظ اشتراطها أن تكون السالسل الزمنیة           
المراد اختبار عالقة التكامل المشترك بینها متكاملة من نفس الدرجة وفي غیر مستویاتها األصلیة، وهذا یوضح 

نموذج االنحدار امل المشترك یتمثل في لكن هناك اختبار بدیل كمنهج للتك. محدودیة استخدام هذه االختبارات
والذي یقدم جملة من المنافع  ،)Pesaran and Shin( لصاحبیه  (푨푹푫푳)الذاتي لإلبطاء الزمني الموزع 

   :مقارنة باالختبارات السابقة، والتي تتجسد في
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  من المشاهدات؛ 80 -  30قوة في العینات الصغیرة التي تتضمن بین یعتبر هذا األسلوب هو نسبیا أكثر 
  0(ا كان االنحدار من الرتبة ذبغض النظر عما إ هذا األسلوبیستخدم(  أي퐼	(0)  أو الرتبة)أي )1 

퐼	(1)   ،نموذج  - أو في حالة الخلیط بینها(푨푹푫푳)  یكون غیر فعال في حالة ما إذا كانت أحد
 ؛ -  (2)	퐼أي ) 2(السالسل الزمنیة متكاملة من الرتبة 

  ج نموذیطبق(푨푹푫푳) من فترات اإلبطاء من العام إلى الخاص من خالل اتخاذ عدد كافي  ذجةإطار نم
푝)وهو یقدر عدد . للحصول على عملیة تولید البیانات + من االنحدارات بغرض الحصول على  (1

هو عدد  푘هي أقصى فترة إبطاء یمكن أن تستخدم و  푝طول فترة اإلبطاء المثلى لكل متغیر، حیث 
  Info Criterion: ج على معاییر إحصائیة مختلفة مثلذمتغیرات الداخلة في المعادلة، ویتم اختیار النمو ال

Akaike )AIC(  أوInfo Criterion Schwarz )SIC(  أو Criterion Quinn-Hanan )HQC(؛ 

  ذج التقلیدیة الختبارات التكامل المشترك من مشكلة النمو الداخلي، في حین ، تعاني النماذلكعالوة على
المتغیرات التفسیریة والقضاء على المشاكل التمییز بین المتغیرات التابع و  (푨푹푫푳)نموذج تستطیع طریقة 

ر العالقة تقدی (푨푹푫푳)نموذج كما یستطیع . والنمو الداخلي ذاتيالتي قد تطرأ بسب وجود االرتباط ال
واالستعمال األكثر . ذي كفاءةقصیرة األجل وطویلة األجل في آن واحد، كما یقدم تقدیرا غیر متحیز و 

 )1( .هو أن یستند على إطار المعادلة الواحدة (푨푹푫푳)لنموذج مالئمة 

  (푨푹푫푳) نموذج االنحدار الذاتي لإلبطاء الزمني الموزع مدخل إلى : ثالثالفرع ال           

في نماذج السالسل الزمنیة، قد توجد فترة معینة طویلة نسبیا في متغیرات صنع القرار االقتصادي والتأثیر       
بسبب التغیرات في   푌 )االستجابة(النهائي في متغیر السیاسة، وبصیغة أخرى إن التعدیل في المتغیر التابع 

بر الزمن فإذا كانت المدة الفاصلة بین االستجابة والتأثیر كافیة تتوزع على نطاق واسع ع 푋 المتغیر التوضیحي
وتكون إحدى طرائق بناء  ذا،ه. طویلة نسبیا فإن المتغیرات التوضیحیة المتباطئة یجب تضمینها في النموذج

ماذج كمتغیرات توضیحیة أي یكون استخدام ن (X)نماذج االستجابة الدینامیكیة بتضمین المتغیرات المتباطئة لــ 
في ذلك، حیث إن األساس في نماذج اإلبطاء یكون بتضمین سلسلة من  Distributed models lag اإلبطاء

   :متغیرات اإلبطاء التوضیحیة لضمان عملیة التعدیل وفق النموذج البسیط التالي
풀풕 = 휶ퟎ푿풕 + 휶ퟏ푿풕 ퟏ + 휶ퟐ푿풕 ퟐ +	∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ +휶풑푿풕 풒 + 흁퐭   

 풀풕ویمكن أن یعبر السلوك الدینامیكي من خالل االعتماد على القیمة السابقة للمتغیر الداخلي أي         
  :   Model Autoregressive   퐀퐑(퐩) ویتمثل بنموذج االنحدار الذاتي  (푌) یعتمد على القیم السابقة

풀풕 = 휷ퟏ풀풕 ퟏ + 휷ퟐ풀풕 ퟐ +	∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ +휷풑풀풕 풑 + 휺퐭   
بمعنى آخر أن الطریقة اإلضافیة أو البدیلة الحتواء المركبة الدینامیكیة في السلوك االقتصادي تكون         

في حین في  .من خالل تضمین متغیرات داخلیة متباطئة إلى جانب المتغیرات الخارجیة كمتغیرات توضیحیة
كال من المتغیرات الداخلیة والخارجیة  دراسات السالسل الزمنیة تكون نماذج االنحدار الدینامیكیة متضمنة

  :من المتغیرات التوضیحیة بالنموذج التالي  푘ویمكن التعبیر في حالة وجود. المتباطئة كمتغیرات توضیحیة
                                           

(1) MUHAMMAD AFZAL et al, OPENNESS, INFLATION AND GROWTH RELATIONSHIPS IN 
PAKISTAN An Application of ARDL Bounds Testing Approach, Pakistan Economic and Social Review, 
Vol: 51, N:01, Summer 2013, P:25 
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풀풕 = 휷ퟎ + 휷ퟏ풀풕 ퟏ + 휷ퟐ풀풕 ퟐ +	∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ +휷풑풀풕 풑 + 휶ퟎ푿풕 + 휶ퟏ푿풕 ퟏ + 휶ퟐ푿풕 ퟐ +	∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ +휶풑푿풕 풒 + 휺풕   
 االنحدار الذاتي لإلبطاء الزمني نموذجلالمعادلة الشكل األساسي هذه وتعبر        
:حیث، ، Distributed Lag"-"Autoregressive )(ARDLالموزع  휺풕	  التشویش  –حد الخطأ العشوائي
بواسطة القیم المبطأة ) جزئیا(هو مفسر  풀풕، والنموذج هو نموذج انحدار ذاتي، بمعنى أن المتغیر -األبیض

وأحیانا، . 푿	للمتغیر نفسه، كما أن لدیه مكونات إبطاء موزع، وذلك في شكل إبطاءات متتالیة للمتغیر التفسیري 
رتبة المتغیر : 풑یمثل الحد الثابت، : 휷ퟎكما أن . نفسها من هیكل نموذج اإلبطاء الموزع 푿풕یتم استبعاد القیمة 

، )푿풕	عدد فترات اإلبطاء للمتغیر ( 푿	 التفسیريرتبة المتغیر : 풒، )풀풕عدد فترات اإلبطاء للمتغیر ( 풀 التابع
풕 : ب اختصارا   ویمكن التعبیر عن المعادلة ).االتجاه الزمني(متغیر الزمن퐴푅퐷퐿(푝, 푞)	.  وهذا النوع من

  )UECM( Correction    Error Unrestricted. )1(  مقیــدتقدیـر نمــوذج تصحیـح خطأ غیر  مســتند إلى النماذج
,푨푹푫푳(풑تكون الصیغة العامة لنموذج وبصورة أشمل  풒ퟏ, 풒ퟐ,∙∙∙∙∙∙∙, 풒풌) مكون من متغیر تابع 풀 

,푿ퟏمن المتغیرات التفسیریة  푘وعدد  푿ퟐ………… . , 푿풌 على الشكل التالي:   
∆풀풕 = 풄 + ∑ 휷ퟏ풊

풑
풊 ퟏ ∆풀풕 풊 + ∑ 휷ퟐ

풒ퟏ
풊 ퟎ ∆푿ퟏ풕 풊 + ∑ 휷ퟑ

풒ퟐ
풊 ퟎ ∆푿ퟏ풕 풊 +∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ +∑ 휷풌

풒풌
풊 ퟎ ∆푿풌풕 풊 +

휶ퟏ풀풕 ퟏ +		휶ퟐ푿ퟏ풕 ퟏ	 + 휶ퟑ푿ퟐ풕 ퟏ	 +∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ +휶풌푿풌풕 ퟏ	 + 휺풕  
  :حیث أن

 풄  :الحد الثابت.  
 ∆  :الفروق من الدرجة األولى.  
 풌  :عدد المتغیرات.  
 풑  : فترة إبطاء المتغیر التابع풀.  
 : 풒ퟏ, 풒ퟐ,∙∙∙∙∙∙∙, 풒풌  فترات إبطاء المتغیرات التفسیریة푿ퟏ, 푿ퟐ………… . , 푿풌 على التوالي.  
 휷ퟏ, 휷ퟐ,∙∙∙∙∙∙∙, 휷풌  :معامالت العالقة قصیرة األجل.  
 휶ퟏ, 휶ퟐ,∙∙∙∙∙∙∙, 휶풌  :معامالت العالقة طویلة األجل.  
 휺풕  :حد الخطأ العشوائي.  

 )2( :من خالل فرضیتین 푨푹푫푳 نموذجوفق ویتم اختبار عالقة التكامل المشترك 
 푯ퟎ : بین المتغیرات، والتي تتمثل في) عالقة توازنیة طویلة األجل(فرضیة العدم، عدم وجود تكامل مشترك: 

휶ퟏ = 휶ퟐ = 휶ퟑ = 휶ퟒ = 휶ퟓ = 휶ퟔ = 0  
 푯ퟏ : بین المتغیرات، والتي تتمثل في) توازنیة طویلة األجلعالقة (الفرضیة البدیلة، وجود تكامل مشترك: 

휶ퟏ ≠ 휶ퟐ ≠ 휶ퟑ ≠ 휶ퟒ ≠ 휶ퟓ ≠ 휶ퟔ ≠ 0   
  )3( :البد من المرور على خطوات، وهي  푨푹푫푳 نموذجالقیاسیة بواسطة  ةوقبل النمذج

 .푨푹푫푳 ذا یبطل منهجیة نموذجفه (2)	퐼التأكد من أن أي من المتغیرات لیس متكامل من الرتبة الثانیة  )1
ذي یكون نوع وال ،UECM( Correction   Error Unrestricted( خطأ غیر مقیــد تصحیحنمــوذج صیاغة  )2

 .푨푹푫푳 خاص من نموذج
 ذج؛في الخطوة الثانیة، تحدید فترة بنیة فترة اإلبطاء الكافیة للنمو  )3

                                           
  .188-183  :ص ص، مرجع سابقعبد اللطیف حسن شومان،  –علي عبد الزهرة حسن  )1(
  .188 :ص، مرجع سابقعبد اللطیف حسن شومان،  –علي عبد الزهرة حسن  )2(

(3  ) Dave Giles , Econometrics Beat: Dave Giles' Blog, ARDL Models - Part II - Bounds Tests ,2013  
http://davegiles.blogspot.com/2013/06/ardl-models-part-ii-bounds-tests.html (20/08/2015) 
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 .ذج مستقلة تسلسلیاالتأكد من أن أخطاء النمو  )4
 مستقر دینامیكیا؛ذج التأكد من أن النمو  )5
 .ذا كان هناك دلیل على عالقة طویلة األجل بین المتغیراتلرؤیة ما إ "Bounds Test"تنفیذ اختبار الحدود  )6
ذا كانت النتیجة إیجابیة في الخطوة  )7 ، فضال عن "مستویات النموذج"تقدیر العالقة طویلة األجل یتم ، 6وإ

 .UECM( Correction    Error Unrestricted( خطأ غیر مقیــد تصحیحنمــوذج فصل 
لقیاس حركیة تأثیرات العالقة قصیرة األجل، والعالقة التوازنیة  7استعمال نتائج النموذج المقدر في الخطوة  )8

  .الطویلة األجل بین المتغیرات
  )1( :یتم اعتماد أربعة إجراءات، حیث 푨푹푫푳 ولتطبیق اختبار التكامل المشترك باستخدام نموذج       

وذلك ، UECMذج و في نم لقیم المتغیرات ىللفروق األول ىار فترة اإلبطاء المثلییتمثل اإلجراء األول في اخت  .أ 
یتم ذلك ، و  Vector Unrestricted Model Autoregressiveمتجه انحدار ذاتي غیر مقید باستخدام نمـوذج

معیار ،  Akaike (AIC; 1973)معیار معلومات : باستخدام أربعة معاییر مختلفة لتحدید هذه الفترة هي
معیار  ،Hannan and Quinn  (HQ; 1979)معیار معلومات  ،Schwarz  (SC; 1978)معلومـات

 ؛Akaike (1969)المقترح من قبل  Error Prediction Final  (FPE) خطـأ التوقـع النهـائي
ولتحدید كل  (OLS) . العادیة الصغرىبواسطة طریقـة المربعـات UECM في تقدیر  اإلجراء الثاني یتمثل  .ب 

 General to الخاص ىینتقل من العام إل إجراء اختبار النموذج الـذي إتباعتم ینموذج من هذه النماذج 

Specific   ألي متغیر تكون القیم المطلقة إلحصائیة ىاألول متغیر الفـروق إلغاءوالذي یتمثل في – t 

 ؛وذلك بشكل متتالي أقل من الواحـد الـصحیح،الخاصة به 
المبطأة لفترة واحدة  إلجراء الثالث في اختبار المعنویة المشتركة لمعامالت مستویات المتغیـراتایتمثل   .ج 

 ؛) -Fاختبار إحصائیة(  Wald بواسطة اختبار 
المتغیرات المستقلة المبطأة  المحـسوبة لمعـامالت– F  أما اإلجراء الرابع، فیتمثل في مقارنة قیمـة إحصائیة  .د 

ونظرًا ، et al (2001) Pesaran المحسوبة في المنـاظرة) الجدولیـة(الحرجة – F لفترة واحدة بقیمة إحصائیة
 قیمـة الحـد: فإن هناك قیمتین حرجتین إلحصائیة هذا االختبار له توزیع غیر معیـاري، – F ألن اختبار

، بمعني أنها متكاملة من ) أو في مستواها(ساكنة في قیمها األصلیة المتغیرات  وتفتـرض أن كـل األدنى
بمعني  لقیمهـا، ىوتفترض أن المتغیرات ساكنة في الفروق األولـ األعلىقیمة الحد  (0)	퐼  أي  الرتبة صفر

وق المتغیرات ساكنة في الفر  وتفتـرض أن األعلىقیمة الحد   (1)	퐼أنها متكاملة من الرتبة واحد صحیح أي
 : ، حیث(1)	퐼 لقیمها، بمعني أنها متكاملة من الرتبة واحـد صـحیح ىاألول

  إحصائیةإذا كانت قیمة  F –فرضیة العدم القائلة بعد  یتم رفضأكبر من قیمة الحد األعلى، س المحسوبة
وجود ویعني ذلك ، المشترك للمتغیرات وجود تكامل مشترك بین المتغیرات بغض النظر عن رتب التكامـل

 ؛عالقة تكامل مشترك بین المتغیرات

                                           
المعرفة في ظل االقتصاد  حولالملتقي العلمي الدولي ، تایوان والصادرات والنمو االقتصادي في رأس المال البشريالعالقة بین ، مجدي الشوربجي )1(

  .20 -18  :ص ص، 2007 نوفمبر 28 –27جامعة الشلف، الجزائر،  ـافسیة للبلدان العربیة ،ومسـاهمتها في تكوین المزایا التن الرقمي
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  إحصائیةإذا كانت قیمة F –  فرضیة العدم القائلة  ، فال یمكن رفـضنىداألالمحسوبة أقل من قیمة الحد
 ؛توازنیة طویلة األجل بین المتغیرات ویعني ذلك عدم وجود عالقة. بعدم وجود تكامل مشترك بین المتغیرات

  إحصائیةأما إذا كانت قیمة  F – النتائج غیر ستكون ، واألعلى األدنىالمحسوبة تقع بین قیم الحدین
 ؛هناك تكامل مشترك بین المتغیرات من عدمه اتخاذ قرار لتحدید عما إذا كانال یمكن و . محددة

  أي(1)إذا كانت كل المتغیرات متكاملة من الرتبة ،퐼(1) القرار الذي یتم اتخاذه لتحدید عما إذا كان  ، فـإن
المحسوبة  – F إحصائیةسوف یتم علي أساس مقارنة قیم  هناك تكامل مشترك بین المتغیرات مـن عدمـه

، فـإن 퐼(0)متكاملة من الرتبة صفر، أي  وبالمثل، إذا كانت كل المتغیرات .األعلىبالقیمة الحرجـة للحـد 
 .األدنىالقیمة الحرجة للحد المحسوبة ب – F إحصائیةیمة قیتم اتخاذه علي أساس مقارنة هـذا القـرار 

  البیانات المستخدمة في الدراسةوتطور تعریف المتغیرات ومصادر : ثانيالمطلب ال       
المصرفي على النمو  الجهازالقیاسیة المتعلقة بأثر تطور  المستخدمة في الدراسةسیتم تعریف المتغیرات       

  :، وذلك على النحو التالي)2014- 1980(خالل الفترة تطورها  ، وتحلیلاالقتصادي في الجزائر
  صفة وتعریف المتغیرات ومصدر البیانات المستخدمة في الدراسة: الفرع األول

- 1980(المصرفي على النمو االقتصادي في الجزائر خالل الفترة الجهاز بهدف قیاس أثر تطور       
صفة وتعریف ): V-1(رقم متغیرات، حیث یوضح الجدول  )6(استخدم الباحث بیانات سنویة لست  ،)2014

  :المتغیرات ومصدر البیانات المستخدمة في الدراسة
  صفة وتعریف المتغیرات ومصدر البیانات المستخدمة في الدراسة): V-1(الجدول رقم 

  المصدر  التعریف  الرمز  

المتغیر التابع
   

풀   
 

حصة الفرد من الناتج الداخلي الخام الحقیقي، وهو عبارة عن حاصل قسمة الناتج معدل نمو 
 الداخلي الخامإلى مكمش الناتج الناتج الداخلي الخام االسمي أي نسبة (الداخلي الخام الحقیقي 

deflator PIB (على عدد السكان.  

 لإلحصائیات الوطني الدیوان: 
)http://www.ons.dz(  

 البنك الدولي:  
(http://data.albankaldawli.org) 

المتغیرات المستقلة
 

  
  
  
  

푩푫   

البیانات السنویة للمؤشرات  مؤشر التطور المصرفي، وهو عبارة عن مصفوفة مجموعویعبر عن 
  :التالیة

푴ퟐ  .أ  푷푰푩⁄: الناتج الداخلي الخام إلى ویشیر إلى نسبة المطلوبات السائلة. 
بنوك الودائع مقارنة بالبنك المركزي في منح االئتمان مقیاس أهمیة  ویشیر إلى: 푩푨푵푲  .ب 

األصول + األصول المحلیة لبنوك الودائع / المحلي مقاسا باألصول المحلیة لبنوك الودائع 
 .المحلیة للبنك المركزي

푻푫푬푷	  .ج  푷푰푩⁄:  الناتج الداخلي الخام إلى ویشیر إلى نسبة إجمالي الودائع. 
푪푬  .د  푷푰푩⁄  :الناتج الداخلي الخام إلى بة إجمالي القروض الداخلیةویشیر إلى نس. 
푪푺푷  .ه  푷푰푩⁄:  الناتج الداخلي  إلى الخاص   القطاعویشیر إلى نسبة االئتمان المقدم إلى

  .الخام

 
 بنك الجزائر: 

)http://www.bank-of-

algeria.dz(  
 فیما یتعلق ( بیانات البنك الدولي

باالئتمان المقدم للقطاع الخاص للفترة 
)1980-1991((:  

(http://data.albankaldawli.org)  

푰푵푽   الناتج الداخلي  إلى ویشیر إلى نسبة تراكم رؤوس األموال الثابتة مضافا إلیها التغیر في المخزون
  .الخام

 
 
 لإلحصائیات الوطني الدیوان: 

)http://www.ons.dz(  
  

푮푶푽   الناتج الداخلي الخام ویشیر إلى نسبة اإلنفاق الحكومي إلى.   
푶푼푽  الناتج الداخلي الخام إلى )الواردات+ الصادرات (ویشیر إلى االنفتاح التجاري أي نسبة  
푰푵푭   التضخم بأسعار المستهلكین مقاسا عن طریق التغیرات السنویة في الرقم القیاسي  ویشیر إلى

ퟐퟎퟎퟏ)لألسعار  = ퟏퟎퟎ).  

  من إعداد الباحث : المصدر
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  المتغیرات المستخدمة في الدراسة القیاسیة قراءة وتحلیل مؤشرات: الفرع الثاني    
في الجزائر  ومحددات النمو األخرىقراءة وتحلیل مؤشرات التطور المصرفي  ذا الصدد، نهدف إلىفي ه   

  :، وذلك على النحو التالي)2014- 1980(خالل الفترة 
  :)2014-1980(مؤشرات التطور المصرفي في الجزائر خالل الفترة وتحلیل قراءة  -أوال

    :)2014-1980(مؤشرات التطور المصرفي في الجزائر خالل الفترة  )V-1(الشكل رقم  یوضح
  )2014- 1980(تطور مؤشرات التطور المصرفي في الجزائر خالل الفترة  ):V-1(رقم الشكل 

  الباحث بناء على إحصائیات بنك الجزائر حسابات: المصدر
 LA BANQUE D’ALGERIE, BULLETIN STATISTIQUE DE LA BANQUE D’ALGERIE  (SERIES 

RETROSPECTIVES STATISTIQUES MONETAIRES 1964-2011 STATISTIQUES DE LA BALANCE 
DES PAIEMENTS 1992-2011), JUIN 2012. 

 LA BANQUE D’ALGERIE, RAPPORT 2014  (EVOLUTION ECONOMIQUE ET MONETAIRE EN 
ALGERIE), Juillet 2015. 

 1991-1980(فیما یتعلق باالئتمان المقدم للقطاع الخاص للفترة ( بیانات البنك الدولي(( :)http://data.albankaldawli.org(. 
  2015بنك الجزائر، النشرة اإلحصائیة الثالثیة، سبتمبر  

푴ퟐ  .أ  푷푰푩⁄: عكس درجة النقدیةیذي وال، الخام الناتج الداخلي إلى ویشیر إلى نسبة المطلوبات السائلة  
Monetization  استخدم هذا المؤشر بشكل واسع  ، وقد)سیولة االقتصاد(أو ما یعرف أیضا  في االقتصاد

استخدامه الواسع هذا المؤشر و  أهمیةوعلى الرغم من ، في العدید من الدراسات كمقیاس للتطور المصرفي
ن نسبة كبیرة ألالمصرفي في الدول النامیة الجهاز صورة واضحة عن مدى تطور  إعطاءنه ال یستطیع أ إال
푴ퟐالمجمع النقدي من نسبة كبیرة من  أنعني ی ذي، وهو األمر الالمصرفيالجهاز هي عملة خارج   

النسبة ارتفاعا  ههذوبالنسبة لحالة الجزائر عرفت . )1(التعامالت تتم نقدا بدال من استخدام الخدمات المصرفیة
، ثم بدأت في التذبذب بین االرتفاع 1988سنة  %84لتصل إلى أقصاها  1980سنة  %68من 

                                           
  .183  :عمار حمد خلف، مرجع سابق، ص )1(
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ویمكن أن یعزى ذلك إلى (، ، لترتفع بعد ذلك1996سنة  %36واالنخفاض لتصل إلى أدنى مستوى لها 
الصادرات النفطیة من ، والتي مست 1986الصدمات الهیكلیة الخارجیة التي عرفها االقتصاد الجزائري سنة 

خالل تدهور أسعار برمیل البترول، ولجوء الجزائر إلى هیئات التمویل الدولیة وما تبع ذلك من سیاسات 
لتسلك بعد ذلك مسار تصاعدي ابتداء ). تقشفیة نقدیة ومالیة صارمة لمواجهة تردي األوضاع االقتصادیة

یعزى ذلك إلى الشروع في تطبیق برامج  ، ویمكن أن2014سنة  %78لتصل إلى مستوى  2010من سنة 
، التي تطلبت ضخ مبالغ مالیة كبیرة في االقتصاد من 2000اإلنعاش االقتصادي، وذلك ابتداء من سنة 

푴ퟐوالجدیر بالذكر، أن قیمة مؤشر سیولة االقتصاد . أجل تحقیق أهداف البرامج التنمویة 푷푰푩⁄  لم تنخفض
تجدر اإلشارة إلى كما . 2014إلى غایة سنة  2000ة من سنة طوال الفترة الممتد %50عن مستوى 

 : معطیین هامین وهما
  الشكل رقم ذا ما یوضحه خارج البنوك، وه )التداول النقدي(وجود مستویات مهمة من التسرب النقدي    

)2-V(،  البنوك خارج النقدي التداول"حیث نالحظ أنه لم تنخفض نسبة/PIB"  كما لم  %11عن مستوى
. )2014-1980(خالل الفترة  %30عن مستوى  "M2/البنوك خارج النقدي التداول" نسبة تنخفض
 الجهازاإلشارة إلى أن زیادة معدالت التسرب النقدي یعد إشارة واضحة على نقص مصرفیة  وتجدر

 )2014- 2009(كما یمكن أن نالحظ أن زیادة المؤشرین السابقین خالل الفترة . المصرفي الجزائري
، %17.63، %17.50، %18.35مستویات  "PIB/البنوك خارج النقدي التداول"نسبة حیث سجلت 

مستویات  "M2/البنوك خارج النقدي التداول" نسبة ، في حین سجلت21.27%، 19.25%، 18.21%
، 2009ك لسنوات ذل، و %26.78و ،26.82%، 26.80%، 25.90%، 25.34%، 25.50%
للتداول المعتبرة  النسبسبب هذه  ذلكیعزى . على التوالي 2014، و2013، 2012، 2011، 2010

تفضیل التعامل النقدي و ، مست سلم األجور ذات األثر الرجعيإلصالحات التي إلى اخارج البنوك قدي نال
انعدام حیلة و ، في السوق السوداءلدى الجمهور ونقص ثقافته المصرفیة، باإلضافة إلى االكتناز والتعامل 

   ؛- )1( في تعبئة هذه المبالغ وتوجیهها إلى قروض منتجة المصرفيالنظام 
  )2014- 1980(خارج البنوك في الجزائر خالل الفترة ) التداول النقدي(ظاهرة التسرب النقدي  :)V-2(الشكل رقم 

  
  من إعداد الباحث بناء على إحصائیات بنك الجزائر: المصدر

 LA BANQUE D’ALGERIE, BULLETIN STATISTIQUE DE LA BANQUE D’ALGERIE  (SERIES 
RETROSPECTIVES STATISTIQUES MONETAIRES 1964-2011 STATISTIQUES DE LA BALANCE 
DES PAIEMENTS 1992-2011), JUIN 2012. 

 LA BANQUE D’ALGERIE, RAPPORT 2014  (EVOLUTION ECONOMIQUE ET MONETAIRE EN 
ALGERIE), Juillet 2015. 

                                           
مجلة البحوث االقتصادیة ، )2012-1999(سیاسة تعقیم أثر تنقید ریع النفط على األساس النقدي في الجزائر خالل الفترة ، عیسى جدیات –محمود جمام  )1(
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  الموجودة في  قطاع المحروقاتثر على ودائع أ قدبرمیل البترول في األسواق العالمیة،  ذبذب أسعارتأن
ما یؤثر أیضا ذا وه ،푴ퟐعلى شكل ودائع تحت الطلب، والتي تدخل ضمن المجمع النقدي  البنوك الجزائریة

푻푫푬푷على المؤشر الثالث للتطور المصرفي  푷푰푩⁄ كما سیتم التطرق إلیه الحقا. 
مقیاس أهمیة بنوك الودائع مقارنة بالبنك المركزي في منح االئتمان المحلي مقاسا  ویشیر إلى: 푩푨푵푲  .ب 

، )األصول المحلیة للبنك المركزي+ األصول المحلیة لبنوك الودائع (/ باألصول المحلیة لبنوك الودائع 
من  أكثرمختلفة من الخدمات المالیة  اأنواعالبنوك التجاریة هي التي توفر  ى أنحیث تشیر عدة دراسات إل

النسبة الكبیرة لهذا المؤشر تعني . المخاطر واكتساب المعلومات ومراقبة الخدمات إدارةمثل  .البنك المركزي
. )1(البنوك التجاریة تقدم خدمات مالیة متنوعة ووجود مستوى عالي من التطور المصرفي في االقتصاد أن

خالل الفترة  %74 التذبذب بین االرتفاع واالنخفاض ولم تتجاوزالنسبة  ههذوبالنسبة لحالة الجزائر،  عرفت 
 %61والذي یقارب ى لها إلى أدنى مستو وبعد ذلك شرعت في االنخفاض تدریجیا لتصل ، )1980-1991(

تدخل بنك الجزائر في تمویل ویعزى ذلك إلى ( ككل )2014-1980(الفترة  خاللوذلك  1995سنة 
دفعها للجوء المستمر لبنك عانت من عجز في السیولة االقتصاد الوطني، ناهیك عن أن البنوك الجزائریة 

احتیاجاتها التمویلیة، باستثناء سنتي  بغرض تغطیةالجزائر ألجل إعادة التمویل والحصول على السیولة 
نوع من تسجیل  وبعد ذلك شهد المؤشر ارتفاعا تدریجیا مع. السیولة اللتین عرفتا فائض 1994و 1993

سنة  %98.12 ي بلغذأقصى ارتفاع له وال 푩푨푵푲مؤشر التذبذب بین االرتفاع واالنخفاض، وقد عرف 
ویعزى ذلك إلى تراجع  ،ككل )2014-1980(الفترة  خالل المؤشرذا یعتبر أعلى مستوى له ذيوال، 2014

 –سجلت فائض في السیولة دور بنك الجزائر في تمویل االقتصاد الوطني، ناهیك عن أن البنوك الجزائریة 
 .كما سیتم التطرق إلى ذلك الحقا

푻푫푬푷  .ج  푷푰푩⁄: یقیس قدرة البنوك ذي وال ،الناتج الداخلي الخام إلى ویشیر إلى نسبة إجمالي الودائع
ذا ه أي أن. ألجلالمختلفة مثل الودائع تحت الطلب وودائع التوفیر والودائع  بأشكالهاعلى تعبئة الودائع 

المیل ذا المؤشر إلى كما یشیر ه( . )2(للبنوك في جذب المدخرات اإلجمالیةالمقدرة یعكس المؤشر الثاني 
خالل  التعرف على طبیعة النمو في الودائع المصرفیة وتطورهاقصد ویستخدم  المصرفیة المتوسط للودائع

، حیث یعكس قدرة  (푷푰푩) دراسة العالقة التي تربط الودائع المصرفیة والناتج الداخلي الخامالزمن و 
وبالنسبة لحالة الجزائر،  .))3(جذب الودائع وفقا لحصتها من الناتج الداخلي الخام وفاعلیة البنوك التجاریة في

ككل، فبعد أن عرفت اتجاها تصاعدیا  )2014- 1980(خالل الفترة  %50النسبة حدود  ههذم تتخطى ل
، 1985سنة  %43.3لتبلغ مستوى  1980سنة  %26.2انطالقا من بدایة الفترة حیث كانت تبلغ 

عرفت ، ثم 1988سنة  %44.9ذلك إلى مستوى لترتفع بعد  %1986سنة  %39.8انخفضت إلى مستوى 
التذبذب بین االرتفاع واالنخفاض مع  ، ومن ثم عرفت1991سنة  %25.9تنازلیا لتهبط إلى مستوى اتجاها 

التذبذب بین االرتفاع واالنخفاض لتصل  هذا واصلتوبعد  ،1996سنة  %21.8تسجیل أدنى مستوى لها 

                                           
  .184  :ص، مرجع سابق ،عمار حمد خلف )1(
  .183  :ص، مرجع سابق ،عمار حمد خلف )2(
  .77  :ص، 2006جامعة ورقلة، الجزائر،  ،04: العدد، مجلة الباحث، حالة الجزائر –دور البنوك وفاعلیتها في تمویل االقتصاد الجزائري ، عبد اللطیف مصیطفي )3(
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ومما سبق یمكن أن نستنتج ضعف البنوك . 2014سنة  %49.7 إلى أقصى مستوى لها والذي بلغ
 :ذي یمكن أن یعزى إلى األسباب التالیةجزائریة في مجال تعبئة الودائع، والال
  المصرفي، الجهاز انخفاض العادات المصرفیة في الجزائر مما جعل نسبة قلیلة من المدخرات تتجه نحو

عدد ي لعب دورا في ابتعاد المدخرین عن التعامل مع البنوك، في ظل نقص ذناهیك عن الوازع الدیني ال
 ؛اإلسالمیة التي بلغ اثنین البنوك

  ابة من شأنها تحفیز الجمهور على ذات عوائد جذافتقار المنظومة المصرفیة الجزائریة إلى أوعیة ادخاریة
 تحویل أمواله المكتنزة إلى شكل ودائع في البنوك؛

  البنوك في أزمة والتي تتمثل الجزائري، بسبب األزمات التي عرفها،  المصرفيالجهاز نقص الثقة في
فالس بنك الخلیفة والبنك التجاري والصناعي، ناهیك عن االختالسات من البنوك الجزائریة  الخاصة وإ
العمومیة التي یعلن عنها من الحین إلى اآلخر في وسائل اإلعالم الوطني، كل هذا شكل عامال مثبطا 

 على شكل الذهب والعقارات؛على االدخار داخل البنوك، والتحول نحو أنواع أخرى من االدخار 
   تفضیل التعامل النقدي بغرض التهرب الضریبي، وانتشار رقعة تعامالت االقتصاد الموازي؛  
 الموجودة في  قطاع المحروقاتبرمیل البترول في األسواق العالمیة، مما یؤثر على ودائع  ذبذب أسعارت

أنه هناك أثر  2013یر بنك الجزائر لسنة حیث یشیر تقر . على شكل ودائع تحت الطلب البنوك الجزائریة
حیث تبقى مسألة هشاشة على قاعدة موارد البنوك،  تمس قطاع المحروقاتالتي  خارجیةالللصدمات 
بحدة، خاصة وأن الركود في  أسعار البترول، مطروحةوتذبذب  لجزائري تجاه قطاع المحروقاتاالقتصاد ا

   ؛المجهودات االستثماریة المبذولة خالل السنوات األخیرةرغم  2006 قطاع المحروقات مستمر منذ سنة
 عینیة مثل الذهب  أصول إلى هم المالیةتدفع مستویات التضخم المرتفعة المدخرین إلى تحویل مدخرات قد

هذا وفي . معدالت الفائدة الحقیقیة على الودائعذلك نظرا النخفاض بنوك، و وغیره بدال من ودائع لدى ال
푻푫푬푷ت المستویات المنخفضة للمؤشر السیاق، ترافق 푷푰푩⁄  مع المستویات المرتفعة للتضخم، حیث

푻푫푬푷 ل  %21.79، و%24.5، %26.7، %25.95نسجل قیم منخفضة  푷푰푩⁄  مقابل قیم مرتفعة
 1996، و1995، 1992، 1991ذلك لسنوات و  %18.7و، %29.8، %31.7، %25.9للتضخم 

كما من شأن معدالت التضخم المرتفعة التأثیر بشكل سلبي على القوة الشرائیة لدخول  .على التوالي
 . األفراد مما یضعف القدرة على االدخار بل وحتى االستهالك

푪푬  .د  푷푰푩⁄ : یقیس  ذي، والالناتج الداخلي الخام إلى المقدمة لالقتصادویشیر إلى نسبة إجمالي القروض
وزیادة . سواء كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص االقتصاد الوطني أنشطة تمویلقدرة البنوك التجاریة على 

من خالل القروض ذا المؤشر تعني درجة انخراط أكبر للبنوك التجاریة في تمویل النشاط االقتصادي قیمة ه
سنة  %42من مستوى النسبة ارتفاع  ههذوبالنسبة لحالة الجزائر، عرفت . قصیرة ومتوسطة وطویلة األجل

 ككل )2014- 1980(الفترة  خاللوذلك  1985سنة  %60والذي یقارب إلى أقصى مستوى لها  1980
عرفت  1986سبتمبر  30إلى غایة  1980جانفي  1وتجدر اإلشارة إلى أن خالل الفترة الممتدة من (

 ،نقدیة توسعیةذا ما یعكس سیاسة وه  %2.75 ىمعدالت إعادة الخصم لدى بنك الجزائر الثبات عند مستو 
ثم عرفت مسارا تنازلیا لتصل إلى  ،)یعزى لرغبة الدولة في توفیر التمویل الالزم االستثمارات المخططة ذلكو 
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ویمكن أن ( ككل )2014- 1980(الفترة  خاللوذلك  1993سنة  %19 والذي یقاربأدنى مستوى لها 
وما ترتب عنها من  1986یعزى ذلك إلى الصدمات الهیكلیة الخارجیة التي عرفها االقتصاد الجزائري سنة 

تردي لألوضاع االقتصادیة، كما تم اإلشارة إلیه سابقا، والتي دفعت بنك الجزائر إلى انتهاج سیاسة نقدیة 
 بتدریجیا والتي إلى أقصى قیمها والذي قدر  معدالت إعادة الخصمانكماشیة صارمة، وذلك من خالل زیادة 

، -  )V-3(أنظر الشكل رقم  –  1995أوت  01إلى غایة  1994أفریل  10خالل الفترة الممتدة من  15%
퐶퐸مؤشر ومن ثم  푃퐼퐵⁄ 2014سنة  %37.8لتصل إلى مستوى  التذبذب بین االرتفاع واالنخفاض عرفت 

الفترة عرفت مسارا تنازلیا خالل  إعادة الخصم لدى بنك الجزائروتجدر اإلشارة إلى معدالت عرفت ( 
مارس  07خالل الفترة الممتدة من   %4 بقدر  حیث وصلت إلى مستوى منخفض )2000-2014(

، وذلك یمكن أن یعزى إلى رغبة الدولة - )V-3(أنظر الشكل رقم  –  2014جانفي  01إلى غایة  2004
وتوفیر التمویل المصرفي في توفیر التمویل الالزم لالستثمارات المبرمجة في برامج اإلنعاش االقتصادي 

وتدل النسب المنخفضة إلجمالي القروض . )لبرامج دعم إنشاء المؤسسات االقتصادیة الصغیرة والمتوسطة
ة التمویلیة للبنوك الجزائریة وضعف مساهمتها في تمویل االقتصاد الموجهة لالقتصاد على انخفاض القدر 

  .الوطني من خالل دعم االستثمارات المنتجة
  )2014- 1980(خالل الفترة الجزائر  معدالت إعادة الخصم لدى بنكتطور   ):V-3(رقم الشكل 

  
  19: ، ص2014، سبتمبر النشرة اإلحصائیة الثالثیةبنك الجزائر، : المصدر

وفي نفس السیاق، تجدر اإلشارة إلى بعض العوامل تبرز انخفاض القدرة التمویلیة للبنوك        
 :لك فیما یليذالجزائریة، و 

  المصرفي الجهاز إحدى مظاهر تخلف التي تعد مشكلة فائض السیولة لدى البنوك التجاریة الجزائریة بروز
ون استغالل یمثل تكلفة للبنوك ولالقتصاد ككل، فبالنسبة د األموال في خزائن البنوك للدولة ككل، إذ أن بقاء

للبنوك فإن عدم تصریف هذه األموال على شكل قروض یشكل عبئًا علیها من خالل تكلفة الحصول علیها 
استثماراته  حاجة إلى أموال إلنعاشأي الفوائد المدفوعة للمودعین، وبالنسبة لالقتصاد الوطني فهو في 

بنوك الجزائریة عمومًا من إشكالیة فائض السیولة غیر الموظفة لدیها، والتي برزت تحدیدًا تعاني الو . المنتجة
، وهذا بعد أن ظلت تعاني طیلة السنوات السابقة لتلك السنة من احتیاج دائم للسیولة دفعها 2001مع سنة 

احتیاجاتها  بغرض تغطیةللجوء المستمر لبنك الجزائر ألجل إعادة التمویل والحصول على السیولة 
متصاعدة من سنة ألخرى خاصة في السنوات األخیرة، وذلك  لقد نما حجم تلك السیولة بوتیرةو . التمویلیة
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بسبب طبع كمیات كبیرة من النقود في إطار سیاسة الحكومة الرامیة إلى رفع األجور وتحسین القدرة الشرائیة 
من الدینارات، وأصبحت سوق ما بین البنوك تعاني  لیاراتللمواطن، لتبلغ مستویات مرتفعة تقدر بمئات الم

من فائض المعروض من األموال ما أدى إلى انخفاض معدالت الفائدة علیها، وبذلك تحول هذا الفائض إلى 
ن كان المالحظ ومن خالل األرقام تراجع نسبي لهذا الفائض أو استقراره  ظاهرة هیكلیة تستدعي المعالجة، وإ

 )1997- 1980(أن البنوك الجزائریة خالل الفترة  )V-4(الشكل رقم ا، ویبرز ذه. )1( في السنوات األخیرة
دفعها للجوء المستمر لبنك الجزائر ألجل إعادة التمویل والحصول على السیولة عانت من عجز في السیولة 

اللتین عرفتا فائض یقدر بحوالي  1994و 1993بغرض تغطیة احتیاجاتها التمویلیة، باستثناء سنتي 
 2014إلى غایة سنة  1998وابتداء من سنة . ج على التوالي.ملیار د 138.2ج و.ملیار د 149.5

الل الفترة ج خ.ملیار د 2000نالحظ تسجیل البنوك الجزائریة لفوائض السیولة، والتي لم تنخفض عن حدود 
 . ج.ملیار د 2558.55حیث قدر فائض السیولة بحوالي  2011كما بلغت أقصاها سنة  ،)2010-2014(

  ج.ملیار د: الوحدة )2014-1980(تطور فائض السیولة في البنوك الجزائریة خالل الفترة ): V- 4(الشكل رقم 

  
  الباحث بناء على إحصائیات بنك الجزائر حسابات: المصدر

 LA BANQUE D’ALGERIE, BULLETIN STATISTIQUE DE LA BANQUE D’ALGERIE  (SERIES 
RETROSPECTIVES STATISTIQUES MONETAIRES 1964-2011 STATISTIQUES DE LA BALANCE 
DES PAIEMENTS 1992-2011), JUIN 2012. 

 LA BANQUE D’ALGERIE, RAPPORT 2014  (EVOLUTION ECONOMIQUE ET MONETAIRE EN 
ALGERIE), Juillet 2015. 

ویدل ارتفاع فائض السیولة في البنوك الجزائریة على تملص هذه البنوك من مسؤولیة تمویل االستثمارات  
مكن أن یعتبر ذلك هروبا من المخاطرة، وهذا من شأنه تخفیض مردودیة تلك البنوك وخلق یالمنتجة، و 

  .ضغوط تضخمیة على االقتصاد الوطني
 المشجعة على االستثمار، والتي تفرض من قبل البنوك الجزائریة عند دراسة ملفات طلب  الشروط غیر

 .القروض، ناهیك عن صعوبة تحقیق الضمانات المطلوبة لمنح هذه القروض
푪푺푷  .ه  푷푰푩⁄:  یقیس  ،الناتج الداخلي الخام إلى الخاص القطاعویشیر إلى نسبة االئتمان المقدم إلى

 إلىاالئتمان الممنوح  أن بسبب االفتراضهذا المؤشر استخدم و . ة في االقتصادمستوى الوساطة المالی
  القطاعمؤسسات  إلى األموالمن منح تلك  أكثر اإلنتاجیةو ولد زیادات كبیرة في االستثمار الخاص ی  القطاع

االستثمارات  إلىالتجاریة من خالل منح القروض  بنوكلقیاس كفاءة ال األدبیاتفي  أیضاالعام بشكل واسع 
هذا المؤشر یقیس درجة انخراط النظام المصرفي في تقدیم تسهیالت  كما أن. التي تحقق عوائد عالیة
جمع لذا فانه یعطي انطباعا عن مدى تطور هذا النظام خصوصا في عملیات . وقروض للقطاع الخاص

                                           
استعمال السیولة النقدیة في  إشكالیة :لملتقى الوطني حولا " ،لتصریفهامشكلة فائض السیولة لدى البنوك الجزائریة أسبابها ومقترحات سلیمان ناصر،  )1(

  .03-02  :ص ، ص2014ماي  07-06یومي  ، الجزائر،سیدي بلعباس، جامعة "المعامالت التجاریة وانعكاسها على الخدمات المصرفیة الجزائریة 
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 التحديثومتطلبات بين النمذجة   –) 2014 -  1980(مو االقتصادي في الجزائر  خالل الفترة قة بين تطور الجهاز  المصرفي و النالعال  يناثالفصل ال

 إلىزیادة في نسبة االئتمان  أيو . مراقبة المدیرین وتسهیل عملیة التبادل وتنویع المخاطرالمعلومات و 
تعبر عن مدى تطور النظام المصرفي ومدى توسع الخدمات المالیة كانعكاس  푷푰푩 إلىالخاص   القطاع

سنة  %49هذا المؤشر من نالحظ ارتفاع  ،وبالنسبة لحالة الجزائر .)1(لتطور الوساطة المالیة في االقتصاد
 .ككل )2014- 1980(الفترة  خالل وذلك 1986سنة  69%إلى أقصى قیمة له والتي بلغت  1980

، ولم یتجاوز %7.08هذا المؤشر انخفاضا محسوسا حیث وصلت إلى حدود  عرف 1992وابتداء من سنة 
الفترة  خاللوذلك  1997سنة  %3.91والذي یقارب أدنى مستوى له ، مع تسجیله 2001إلى غایة  8%
ولم ینخفض عن مستوى ذا المؤشر تحسنا تدریجیا عرف ه 2002من سنة  وابتداء. ككل )1980-2014(

مسار تصاعدیا حیث  )2014-2011(بین االرتفاع واالنخفاض، وقد عرفت الفترة التذبذب مع  10%
ذلك، إلى رغبة الدولة في إعطاء المبادرة إلى ویمكن أن یعزى (، 2014سنة  %18.15وصلت إلى مستوى 

 . )لبرامج دعم إنشاء المؤسسات االقتصادیة الصغیرة والمتوسطةتوفیر التمویل المصرفي الخاص و   القطاع
المصرفي الجزائري الجهاز ذا المؤشر قیمه منخفضة وهذا ما یعكس ضعف تطور ونالحظ أن ه           

: ذلك إلىویمكن أن یعزى  .وانخفاض درجة انخراطه في تقدیم الخدمات المالیة والمصرفیة للقطاع الخاص
العام خاصة قطاع الطاقة  القطاعاحتكار البنوك العمومیة لنشاطي اإلیداع واإلقراض وتفضیلها تمویل 

حیث . والمیاه، وهذا ما شكل نوعا من المزاحمة للقطاع الخاص في مجال الحصول على التمویل الالزم
ك الجزائریة خالل الفترة العام على القروض المقدمة من قبل البنو  القطاع، سیطرة )V-5(الشكل رقم  یظهر

الخاص، الذي عرفت   القطاعتم تسجیل تراجع تدریجي لصالح  2006، وانطالقا من سنة )1992-2005(
عودة  2014، في حین عرفت سنة 2013تفوقا وسیطرة نسبیة على القروض المقدمة إلى غایة سنة حصته 
   .%52.01العام على القروض المقدمة، والذي استحوذ على   القطاعسیطرة 

  البنوك الجزائریة العام والخاص من إجمالي القروض المقدمة من قبل  القطاعحصتي تطور ): V-5(الشكل رقم 
  نسبة مئویة: الوحدة )2014- 1992(خالل الفترة 

  
  الباحث بناء على إحصائیات بنك الجزائر حسابات: المصدر

 LA BANQUE D’ALGERIE, BULLETIN STATISTIQUE DE LA BANQUE D’ALGERIE  (SERIES 
RETROSPECTIVES STATISTIQUES MONETAIRES 1964-2011 STATISTIQUES DE LA BALANCE 
DES PAIEMENTS 1992-2011), JUIN 2012. 

 LA BANQUE D’ALGERIE, RAPPORT 2014  (EVOLUTION ECONOMIQUE ET MONETAIRE EN 
ALGERIE), Juillet 2015. 

                                           
  .184  :ص، مرجع سابق ،عمار حمد خلف )1(
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    :)2014-1980(قراءة وتحلیل تطور بعض محددات النمو االقتصادي في الجزائر خالل الفترة  -ثانیا

  :)2014-1980(تطور مؤشرات بعض محددات النمو االقتصادي خالل الفترة ) V-6(رقم یظهر الشكل  
  )2014- 1980(في الجزائر خالل الفترة  مؤشرات بعض محددات النمو االقتصاديتطور  ):V-6(رقم الشكل 

  
  :مأخوذة منحسابات الباحث بناء على إحصائیات  :المصدر

 :راجع )/http://www.ons.dz ( ،ئیاتالدیوان الوطني لإلحصا )1
 242-238: ص صالمحاسبة الوطنیة، : 14، الفصل 2011 – 1962حوصلة إحصائیة ، الدیوان الوطني لإلحصائیات 
  211: صالمالیة العمومیة، : 12، الفصل 2011 – 1962حوصلة إحصائیة ، الوطني لإلحصائیاتالدیوان 

 OFFICE NATIONAL DES STATISTIQUES, Les comptes économiques de 2000 à 2014 , P:23 
 http://www.ons.dz/-Prix-a-la-consommation-.html (22/09/2015) 

 :وزارة المالیة الجزائریة )2
 http://www.mf.gov.dz/article/48/Zoom-sur-les-Chiffres-/143/Solde-global-du-Tr%C3%A8sor.html  

(22/09/2015) 
 

الناتج  إلى ویشیر إلى نسبة تراكم رؤوس األموال الثابتة مضافا إلیها التغیر في المخزون:  푰푵푽  .أ 
لتصل  ها بین االرتفاع واالنخفاضذبذوت 1980سنة  %39النسبة من  ههذنالحظ تراجع ، الداخلي الخام

ویعزى ذلك إلى تأزم الوضع االقتصادي العالمي في . 1997سنة  %23إلى مستوى منخفض قدر بحوالي 
منتصف الثمانینات، نتیجة اختالالت أسعار الفائدة، تذبذب أسعر الصرف وانخفاض أسعار البترول، وهو 

مر الذي أجبر الدول على التقشف ومن بینها الجزائر، كما انتشر الركود االقتصادي، في أغلب األ
لمداخیل بالعملة الصعبة، ومن ثم انخفاض في عملیة االستیراد والتالي تقلص حجم ات، وانخفضت االقطاع

وهذا ما دفع الجزائر للجوء إلى المؤسسات المالیة الدولیة، . االستثمارات الصناعیة الرتباطها بهذه العملة
توازن سیاسة نقدیة ومالیة صارمة لكبح التضخم وتحسین الوضع االقتصادي وتحقیق المقابل اعتماد 

بحوالي لتصل إلى أقصى قیمة لها قدرت  رتفاعذلك أخذت في االوبعد  .االقتصادي الداخلي والخارجي
 االنخفاض حتى بدأت فيلكنها لم تلبث  .ككل )2014- 1980(خالل الفترة وذلك  2000سنة  58%

 )2014- 1980(خالل الفترة وذلك  2005سنة  %13بحوالي لتصل إلى أدنى قیمة لها قدرت تدریجیا 
ومن ثم شرعت في االنخفاض . 2009سنة  %47 لتصل إلى مستوىرتفاع ذلك أخذت في االوبعد  .ككل

  .2014سنة  %46 لتصل إلى مستوى رتفاعأخذت في االذلك وبعد  .2011سنة  %38لتصل إلى مستوى 
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 هذا المؤشر عنحیث یعبر  ،)1(الناتج الداخلي الخام إلىالحكومي ویشیر إلى نسبة اإلنفاق  푮푶푽 :  .ب 
في  درجة تدخل الدولة في النشاط االقتصادي واالجتماعي، وكلما ارتفعت قیمته دلت على زیادة تدخل الدولة

الدولة  الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة، وبالتالي زیادة مسؤولیاتها في هذا المجال، ومن المفید أن تعرف
طوال  انسبی ار ااستقر  وقد عرفت هذه النسبة. تحدیدها فقطمعرفة النتائج المترتبة عن النفقات العامة، ولیس 

منت األن هذه الفترة تز  وهي نسب مرتفعة وذلك% 32.86حیث بلغت في المتوسط ) 1989- 1980(الفترة 
تخصیص جزء كبیر  مع فترة المخططین الخماسیین األول والثاني والتي وضعت فیها أولویات النمو، وتم

 1990االنخفاض سنتي  خاصة في المجال الصناعي ثم شرعت في تستثمارااالمن الدخل الوطني ألجل 
االقتصادي  االستقرارعدم  على التوالي، وذلك نتیجة% 24.60و% 24.26حیث بلغت حوالي  1991و

إلى صندوق  الجزائرعن لجوء  واختالل التوازنات الداخلیة والخارجیة واشتداد أزمة المدیونیة الخارجیة، ناهیك
شهدت هذه  1992من سنة  وبدایة. النقد الدولي وتبنیها برنامجین یقضیان بتخفیض اإلنفاق الحكومي

إلى حدود  لتتراجع،  1993 سنة% 40.60، ثم 1992سنة % 39.09النسبة ارتفاعا إلى مستوى 
توسعیة الحكومة سیاسة مالیة  ، والسبب في ذلك انتهاج1995سنة % 37.89، و1994سنة % 38.08

األساسیة، إضافة إلى بدایة عملیة  بزیادة اإلنفاق الحكومي في مجال االستثمار، ودعم السلع االستهالكیة
نموا نتیجة  1993عرفت النفقات سنة  التطهیر المالي للمؤسسات التي خصصت لها مبالغ ضخمة، كما
ومن ثم شرعت النسبة في . الضعیفة ارتفاع األجور والتحویالت االجتماعیة لحمایة أصحاب الدخول

، )2000-1996(المتوسط خالل الفترة  في% 29.56حیث سجلت  1996االنخفاض ابتداء من سنة 
العامة بشكل خرج عن الرقابة، وهو  اإلیرادات عن وانحرافهلزیادة اإلنفاق الحكومي  انحرافوذلك نتیجة 

على مواجهته في إطار برنامج  الجزائرحرصت  لتقلیص العجز، وهذا ما بإجراءاتاألمر الذي تطلب القیام 
، حیث اتبعت الحكومة سیاسة مالیة 1998سنة  والى غایة 1994ٕاإلصالح االقتصادي ابتداء من سنة 

وقد شرعت . وخاصة نفقات الدعم االجتماعي انكماشیة ناجحة من خالل محاوالتها ترشید النفقات العامة،
- 2001(في المتوسط خالل الفترة  %31.87حیث سجلت  2001النسبة في االرتفاع ابتداء من سنة 

حیث  مالییر دوالر 7والتي واكبت برنامج دعم النمو االقتصادي والذي خصص له أكثر من  ،)2004
- 2004(وعلى نفس المنوال سجلت الفترة . 2004 ج سنة .ملیار د 1888.93بلغت اإلنفاق العام مستوى 

ما ملیار دوالر،  200لدعم النمو والذي خصص له أكثر من  ، والتي واكبت البرنامج التكمیلي)2009
الذي قدر بحوالي في المتوسط، كما عرفت مستویات هامة من اإلنفاق الحكومي  %31.79نسبته 

في  %39.07فقد سجلت حوالي  )2014- 2010(وأما بالنسبة للفترة . 2009ج سنة .ملیار د 4246.34
خالل الفترة  2012سنة  %43.55المتوسط، كما شهدت هذه الفترة أعلى قیمة للمؤشر والتي بلغت 

                                           
   :باالعتماد على )1(

  بحاث مجلة أ، )2013-1970(دراسة تطبیقیة للفترة  :في الجزائروالنمو االقتصادي  العالقة السببیة بین اإلنفاق الحكومي ،سالمـيأمحـد
داریة  .57-55  :ص ص، 2015جوان الجزائر، جامعة بسكرة، ، 17: ، العدداقتصادیة وإ

 211: صالمالیة العمومیة، : 12، الفصل 2011 – 1962، حوصلة إحصائیة الدیوان الوطني لإلحصائیات. 
 وزارة المالیة الجزائریة: 

 http://www.mf.gov.dz/article/48/Zoom-sur-les-Chiffres-/143/Solde-global-du-Tr%C3%A8sor.html  (22/09/2015) 
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وتجدر . ج خالل نفس السنة.ملیار د 7058.17حیث ناهز حجم اإلنفاق العام  ككل) 2010-2014(
في سیاسة  عرفت التوسع الكبیر في النفقات العامة، مع االنخراط )2014-2001(اإلشارة، إلى أن الفترة 

والفضل في ذلك یعود الرتفاع . المشاریع الكبرى كالنقل والسكن، البناءات القاعدیة هیاكل التعلیم وغیرها
أسعار النفط التي سجلت مستویات قیاسیة، وما نجم عنه من استعادة التوازنات الداخلیة والخارجیة، والتحكم 

 .  في المدیونیة الخارجیة التي تقلصت بشكل كبیر
سجل  ،)1(الناتج الداخلي الخام إلى )الواردات+ الصادرات (ویشیر إلى االنفتاح التجاري أي نسبة : 푶푼푽  .ج 

إلى مستوى  1980سنة  %64.67المؤشر مستویات قیاسیة في بدایة الفترة، حیث انتقل من هذا 
ویعزى ، ككل) 2003- 1980(، والتي تعتبر أقصى قیمة لهذا المؤشر خالل الفترة 1981سنة  65.40%

ذلك إلى انتهاج الجزائر لسیاسة التصنیع ولجوئها إلى استیراد مستلزمات التموین الصناعي واآلالت والسلع 
ج .ملیون د 36334هذه الواردات التجهیزیة ومعدات النقل وقطع الغیار بمبالغ ضخمة، حیث بلغ مجموع 

دون أن یتم إغفال ، كقیمة للصادرات من نفس األصناف ولنفس السنة ج.ملیون د 630مقابل  1981سنة 
 حوالي ما یعادل(ج .ملیون د 61677بلغت والتي ، )الوقود ومواد التشحیم(أن صادرات المحروقات 

ج كصادرات من هذا .ملیون د 847مقابل ) 1981من إجمالي صادرات السلع الرئیسیة لسنة  98.15%
مما الفالحي   القطاعالصناعي على إهمال   القطاعأدى هذا التركیز على وقد  .1981الصنف في سنة 

 اوجد ظاهرة التبعیة الغذائیة إلى الخارج حیث بلغت فاتورة الواردات من المواد الغذائیة والمشروبات مبلغ

لكن ابتداء من سنة  .1981ج كصادرات من هذا الصنف في سنة .ملیون د 519ج مقابل .ملیون د 8399
لى غایة سنة  1982 في التراجع المتواصل، حیث سجل حوالي مؤشر االنفتاح التجاري بدأ  ،1987وإ

ككل، ویعزى ) 2014- 1980(، والتي تعتبر أدنى قیمة لهذا المؤشر خالل الفترة 1987سنة  27.44%
، ما المیةسواق العوانخفاض أسعار برمیل البترول في األ 1986هذا التراجع الحاد إلى األزمة النفطیة سنة 

، حیث تراجعت بحوالي 1986سنة  ج.ملیون د 34003تي بلغت انجر عنه تراجع صادرات المحروقات ال
أدى ، وهذا ما ج.ملیون د 63299مبلغ  1985حیث كانت تبلغ في السنة التي قبلها أي سنة  46.28%

مستلزمات مبلغ فاتورة الواردات وبالتالي تراجع مستویات االستیراد حیث تراجع  إلى تراجع اإلیرادات النفطیة
ج سنة .ملیون د 36259حدود من التموین الصناعي واآلالت والسلع التجهیزیة ومعدات النقل وقطع الغیار 

لتستمر في التراجع في ، %10.06، أي تراجعت بنسبة 1986ج سنة .ملیون د 32610إلى حدود  1985
تراجع  وعلى نفس المنوال،. %24.89جعت بنسبة ج، أي ترا.ملیون د 24497السنة الموالیة حیث بلغت 
ملیون  7261ج إلى حدود .ملیون د 9728المواد الغذائیة والمشروبات من حدود مبلغ فاتورة الواردات من 

 7096، لتستمر بالتراجع في السنة الموالیة حیث بلغت %25.36، أي تراجعت بنسبة 1986سنة ج .د
، بدأ مؤشر االنفتاح التجاري في التحسن مع التذبذب بین 1988 وابتداء من سنة .1986ج سنة .ملیون د

ككل، وكان هذا ) 1999- 1988(خالل الفترة  %49.38حیث بلغ في المتوسط  االرتفاع واالنخفاض

                                           
  :اإلحصائیات المذكورة  في التحلیل مأخوذة من )1(

 173: ص، التجارة الخارجیة: 10، الفصل 2011 – 1962، حوصلة إحصائیة الدیوان الوطني لإلحصائیات. 
  221: ص، النقود والقروض: 13، الفصل 2011 – 1962، حوصلة إحصائیة الوطني لإلحصائیاتالدیوان.  
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أسعار  حركةصادرات المحروقات لكن مع التذبذب بین االرتفاع واالنخفاض بسبب  بتحسن التحسن مدعوما 
، ككل) 2014- 2000(خالل الفترة  %66.75في المتوسط المؤشر بلغ كما  .یةفي األسواق العالمالنفط 

، مع مالحظة أن مؤشر االنفتاح التجاري %76.68حیث بلغ حوالي  2008كما سجل أقصى قیمة له سنة 
بسبب الصدمة النفطیة حیث تراجعت أسعار برمیل البترول في األسواق  2009بدأ في التراجع منذ سنة 

، أي تراجعت بمعدل 2009دوالر أمریكي سنة  62.25إلى  2008سنة دوالر أمریكي  99.97العالمیة من 
إلى  2008ملیار دوالر أمریكي سنة  78.59دود مبلغ كما تراجعت صادرات المحروقات من ح، 37.73%
، كما سجل مؤشر االنفتاح %42.52، أي تراجعت بمعدل 2009ملیار دوالر أمریكي سنة  45.19حدود 

االنفتاح التجاري في االقتصاد  ةأن ظاهر  على هذا ما یعد دلیالو  .%71.32حوالي  2009التجاري سنة 
من الصادرات ة حص وهي هیمنة ،تتسم بها المبادالت التجاریة الخارجیةظاهرة هیكلیة من  الجزائري تعاني

- 1980(خالل الفترة إجمالي الصادرات  على ،%97تناهز حصتها في المتوسط  والتي المحروقات،
وتأثر هذا الصنف من الصادرات بتقلبات أسعار البترول في األسواق العالمیة بسبب تقلبات ككل، ) 2014

لب العالمیین، ویمتد التأثیر إلى سیاسة االستیراد الذي ترتفع مستویاته في حالة انتعاش أحوال العرض والط
   .أسواق النفط العالمیة، ویحصل العكس في حالة ركود تلك األسواق

التضخم بأسعار المستهلكین مقاسا عن طریق التغیرات السنویة في الرقم القیاسي  ویشیر إلى  푰푵푭 :  .د 
ퟐퟎퟎퟏ)لألسعار  = ퟏퟎퟎ) )1( ، 14.7إلى  1980سنة  %9.2ارتفاع معدالت التضخم من عدم نالحظ% 

معدالت عن كما لم تنخفض هذه ال، )1989- 1980(والذي یعد أعلى مستوى خالل الفترة  1981سنة 
الضغط على  ویمكن تفسیر ذلك بارتفاع كلفة االستثمار خالل السبعینات، والتي تسببت في. %5.9مستوى 
باإلضافة إلى أن أغلب النشاطات  .وتغلغل التوترات التضخمیة في مكونات االقتصاد الجزائرياألجور 

كانت ال تشتغل بالكفاءة المتعارف علیها دولیا، وهو ما انعكس على التوازنات المالیة الداخلیة  االقتصادیة
، مما يلمتتالیة في الطلب الكلالكلي لم یكن قادرا على مسایرة الزیادات ا لالقتصاد الجزائري، كما أن العرض

مستویات  )1996-1990( شهدت معدالت التضخم خالل الفترةكما . تضخمیة داخلیة اضغوط هتولد علی
 1990سنة % 17.9مستوى ، حیث أخذت في االرتفاع من 1989سنة  هكانت علی مرتفعة جدا مقارنة بما

ومن ثم بدأت  .ككل )2014-1980(أقصى مستوى خالل الفترة وذلك  1992سنة % 31.7إلى مستوى 
وربما كان ذلك نتیجة لضبط اإلنفاق العام وتثبیت . 1996سنة  %18.7في التراجع لتصل إلى مستوى 

برنامج االستقرار  هوضبط التحویالت الحكومیة، وهو أهم ما تضمن يالعموم یفظكتلة أجور عمال الو 
أن السیاسات  ، وهذا دلیل على%27.75هذه الفترة  متوسط معدل التضخم خالل غاالقتصادي، وقد بل

ذلك إلى التوسع في اإلصدار النقدي الذي كان یمول یعزى و  النقدیة قد أخفقت في تحقیق االستقرار النقدي،
لى انتها في مجال االستثمار  يزیادة اإلنفاق الحكوم سیاسة مالیة توسعیة عن طریق جعجز المیزانیة، وإ

                                           
  :باالعتماد على )1(

 مجلة ، )2014-1970(دراسة تطبیقیة للفترة  اختبار عالقة التكامل المشترك بین سعر الصرف ومعدالت التضخم في الجزائر، أمحـد سالمـي
 .34- 32  :ص ص، 2015الجزائر،  ،07: أداء المؤسسات الجزائریة، العدد

 مأخوذة من  ،بأسعار المستھلكین بخصوص مؤشر التضخم  إحصائیات الدیوان الوطني لإلحصائیات: 
 http://www.ons.dz/-Prix-a-la-consommation-.html (22/09/2015) 
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منذ اتخاذ تدابیر  لألسعار، السیما يباإلضافة إلى عملیات التحریر التدریج ،1992خاصة ابتداء من سنة 
هذه  1992.ي كانت تستفید من دعم الخزینة حتى سنةتحذف الدعم المالي لمعظم المواد األساسیة ال

في إطار االتفاقیات مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب هذا  1994 زادت حدتها بدایة من سنة العملیات
        .دورا أساسیا في ارتفاع األسعار المحلیة وزیادة التضخم 40.17% ب فقد كان لتخفیض قیمة الدینار

أقل حدة عما كانت علیه وقد وصلت وصارت معدالت التضخم تراجعت  1996وابتداء من سنة          
هذا راجع إلى و . ككل )2014-1980(خالل الفترة  2000سنة  %0.3 بإلى أدنى مستوى لها والذي قدر 

ي فرضها صندوق النقد الدولي على الجزائر، وهذا یعني أن برنامج تالمتشددة ال السیاسات المالیة والنقدیة
ي یعاني تیهدف إلى التخفیف من حدة الضغوط التضخمیة ال كان حیث، یثبت نجاعتهبدأ  ياإلصالح الهیكل

- 1996( فعال خالل الفترة تحققما  ، وهويالكلمنها االقتصاد الجزائري عن طریق تخفیض حجم الطلب 
 والعرض النقدي وبالتالي التحكم في مستویات يأمكن التحكم في مستویات اإلنفاق الحكوم ث، حی)2000
شهدت هذه المرحلة ارتفاعا محسوسا في معدالت التضخم بدایة  )2014-2001(وخالل الفترة  .األسعار

فائض السیولة المصرفیة كحالة هیكلیة في الجزائرـ والتي وصل بروز  وهذه السنة التي شهدت  2001من
التي تقرر دفعها في بدایة العام، باإلضافة  ، وذلك راجع إلى ارتفاع األجور%4.2فیها معدل التضخم إلى 

بمعدالت تضخم  إلى برنامج اإلنعاش االقتصادي الذي كان یهدف إلى تخفیض معدالت البطالة مع السماح
. وتجدر اإلشارة إلى أن الضغط التضخمي غالبا ما یصاحب أي تنمیة اقتصادیة طموحة. مامرتفعة نوعا 

، ویعود ذلك إلى %1.4حیث وصل إلى مستوى  2002معدل التضخم تراجعا جوهریا في سنة  وقد سجل
مواصلة التزام وسبب % 4.3إلى  2003لكنه ارتفع في سنة . المواد الغذائیة تباطؤ وتیرة ارتفاع أسعار

بفضل قدرات االدخار المتراكم منذ  )اإلنعاش االقتصادي(الضخم لالستثمار العمومي  الدولة بتمویل البرنامج
% 4.9إلى  2005سنة % 1.4نحو التصاعد، حي قفـز مـن  2005اتجه التضخم منذ سنة . 2000سنة 
لــى المســتوى العــالمي، نتیجــة خم عیعــود باألســاس إلى التضـخم المســتورد المتصـل بقفــزة التضـ 2008 سنة

وصـل معـدل التضـخم إلى مستوى  2009لكـن مـع سـنة . الرتفــاع أسعار المواد الغذائیـة بشـكل خـاص
الذي تجره الزیادة القویة في أسعار المنتجات الغذائیة، ال سیما أسعار  يوقد حل التضخم الداخل% 5.7

ار في السـوق والنــاجم عـــن ارتفـاع األسع. 2009سـنة  ـخم المســتوردالمنتجات الفالحیة الطازجة محـل التض
األورو مقابل الدوالر، الذي هو عملة  ة مباشــرة الرتفــاع ســـعرالمنتجـات المســتوردة كنتیجـ د مـــنالدولیــة للعدیـ

 زیادة مفرطة فيي رافقهـا تي، والـفوترة صادرات المحروقات التـي تراجـع إنتاجهـا للسـنة الرابعـة علـى التـوال
ــرف معــدل التضخم انخفاضــا عـ .للصادرات خارج المحروقات ار الشـدیدواالنحصواردات مـن الخـدمات، ال

ات بالنســبة للمنتجـ ـاطؤ الملحــوظ في وتــــیرة ارتفاع األسـعار الســـیمانتیجـة التب 2010سنة % 3.9إلى 
مسجال . 2012سنة % 8.9ثم % 4.5أین سجل  2011ـاع في سنة أن عـاود االرتفث الفالحیـة، ومـا لبــ

خم تباطـأ في سنة ن مـا لبث أن عــرف معــدل التضـلك. )2014- 2001(بذلك أعلى مستوى له خالل الفترة 
دفع نحـو االستقرار ، وهـو مــا یمثـل مكسـبا للـ2014سنة % 2.9ثم % 3.3لینخفض إلى مستوى  2013

المیزانیة المتزامن مع انخفاض في أسعار  ــدي خاصـة في هـذا الظــرف المتمیـز بانخفـاض في إیــراداتالنق
   .البترول، وهو ما سیجعل الصعوبات المالیة للجزائر أقل حدة
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، والذي سیستعین به الباحث في بعد هذا التحلیل لمؤشرات المتغیرات المستخدمة في الدراسة القیاسیة         
المصرفي والنمو االقتصادي في الجزائر خالل الجهاز تطور تحلیل االقتصادي للنموذج المستخدم لقیاس أثر ال

  .یتم عرض النموذج في المطلب الموالي، )2014- 1980(الفترة 

المصرفي والنمو االقتصادي في الجزائر خالل الفترة  الجهاز نمذجة العالقة بین  تطور : المطلب الثالث
  푨푹푫푳 نموذجباستخدام  )1980-2014(

المصرفي والنمو االقتصادي الجهاز تطور وفي هذا الصدد، ستشمل محاولة النمذجة القیاسیة ألثر         
توضیح  :، حیث یتم)2014- 1980(في الجزائر خالل الفترة  وتحدید اآلثار المحتملة لظاهرة التحریر المصرفي

عطاء النتائج اختبار استقرار ناهیك عن  ،الناحیة اإلحصائیة واالقتصادیةیها من تحلیل، و المنهجیة القیاسیة وإ
  :المستخدم، وذلك على النحو التالي النموذج
  والنتائجالمنهجیة القیاسیة : الفرع األول        
، 푨푹푫푳تم استخدام نموذج االنحدار الذاتي لإلبطاء الزمني الموزع یالبحث  اتلغرض اختبار فرضی        

  :نیالتالی ینالشكلأحد خذ النموذج یأو 
  بدون وجود متغیر وهمي)1(النموذج ،:  

풀 = 풇(푩푫, 푰푵푽, 푮푶푽,푶푼푽, 푰푵푭) ∙∙∙∙∙∙∙∙∙ (ퟏ)  
  بوجود متغیر وهمي ،)2(النموذج: 

풀 = 풇(푩푫, 푰푵푽, 푮푶푽,푶푼푽, 푰푵푭,푫푭푩ퟏퟗퟗퟎ) ∙∙∙∙∙∙∙∙∙ (ퟐ)   
باستثناء المتغیر  .)V-1(أنظر الجدول رقم  )2(و  )1( تینلفي المعادبالنسبة للتعریف بالمتغیرات الواردة   

푫푭푩ퟏퟗퟗퟎ : یشیر إلى ظاهرة تحریر الجهاز المصرفي الجزائري، والذي یأخذ ) صوري(عبارة متغیر وهمي
العالقة  إلى إضافیةمتغیرات  إضافةیالحظ ما ك. فیما عدا ذلك 0والقیمة ) 2014- 1990(في الفترة  1القیمة 

هو العامل الوحید لیس التطور المصرفي ویعزى ذلك إلى كون . ما بین النمو االقتصادي والتطور المصرفي
  .فقطأربعة تم اختیار منها  أخرىهناك عوامل  بل ،ؤثر في النمـو االقتصاديالم

  :التالیة لةالمعاد، وذلك وفق 푨푹푫푳بتقدیر نموذج سیقوم الباحث  )2(و )1( تینالمعادل على ابناء
∆푳풀풕 = 풄 + ∑ 휷ퟏ풊

풑
풊 ퟏ ∆푳풀풕 풊 + ∑ 휷ퟐ

풒ퟏ
풊 ퟎ ∆푳푩푫풕 풊 + ∑ 휷ퟑ

풒ퟐ
풊 ퟎ ∆푳푰푵푽풕 풊 + ∑ 휷ퟒ

풒ퟑ
풊 ퟎ ∆푳푮푶푽풕 풊 + ∑ 휷ퟓ

풒ퟒ
풊 ퟎ ∆푳푶푼푽풕 풊 +

∑ 휷ퟔ
풒ퟓ
풊 ퟎ ∆푳푰푵푭풕 풊 + 휶ퟏ푳풀풕 ퟏ + 휶ퟐ푳푩푫풕 ퟏ	 + 휶ퟑ푳푰푵푽풕 ퟏ	 + 휶ퟒ푳푮푶푽풕 ퟏ	 + 휶ퟓ푳푶푼푽풕 ퟏ	 + 휶ퟔ푳푰푵푭풕 ퟏ	 + 휺풕 ∙∙∙ (ퟏ∗)   

∆푳풀풕 = 풄 + ∑ 휷ퟏ풊
풑
풊 ퟏ ∆푳풀풕 풊 + ∑ 휷ퟐ

풒ퟏ
풊 ퟎ ∆푳푩푫풕 풊 + ∑ 휷ퟑ

풒ퟐ
풊 ퟎ ∆푳푰푵푽풕 풊 + ∑ 휷ퟒ

풒ퟑ
풊 ퟎ ∆푳푮푶푽풕 풊 + ∑ 휷ퟓ

풒ퟒ
풊 ퟎ ∆푳푶푼푽풕 풊 +

∑ 휷ퟔ
풒ퟓ
풊 ퟎ ∆푳푰푵푭풕 풊 + 휶ퟏ푳풀풕 ퟏ + 휶ퟐ푳푩푫풕 ퟏ	 + 휶ퟑ푳푰푵푽풕 ퟏ	 + 휶ퟒ푳푮푶푽풕 ퟏ	 + 휶ퟓ푳푶푼푽풕 ퟏ	 + 휶ퟔ푳푰푵푭풕 ퟏ	 +

푫푭푩ퟏퟗퟗퟎ + 휺풕 ∙∙∙ (ퟐ∗)   

  :حیث أن            
 ∆ :؛یشیر إلى الفروق من الدرجة األولى 
 푳 :اللوغاریتم الطبیعي؛ 
 풄 :الحد الثابت؛ 
 풑, 풒ퟏ, 풒ퟐ, 풒ퟑ풒ퟒ, 풒ퟓ	 : اتللمتغیر  لفترات اإلبطاء الزمنيالحد األعلى (푳풀, 푳푩푫, 푳푰푵푽, 푳푮푶푽, 푳푶푼푽, 푳푰푵푭) على التوالي؛ 
 풕 :اتجاه الزمن؛ 
 휺풕 :حد الخطأ العشوائي؛ 
 휷ퟏ, 휷ퟐ, 휷ퟑ, 휷ퟒ, 휷ퟓ, 휷ퟔ  : ؛ )تصحیح الخطأ(معامالت العالقة قصیرة األجل 
 휶ퟏ, 휶ퟐ, 휶ퟑ, 휶ퟒ, 휶ퟓ, 휶ퟔ : العالقة طویلة األجلمعامالت. 
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 ةسیاألسابعض االختبارات ب القیام یتعیننتائجه،  تحلیلو  푨푹푫푳 نموذج في تقدیرقبل البدء و  هذا،          
وذلك نظرا  ،ل لمثل هذا النموذجلیالتح فيالمستخدمة  البیاناتة یلغرض التعرف على مدى صالح ةریوالضرو 

  :وذلك على النحو التالي .سنة 35لطول فترة التقدیر 
  ):استقراریة السالسل الزمنیة(اختبار جذر الوحدة  -أوال

 تینلجمیع المتغیرات الداخلة في المعادل یهدف اختبار جدر الوحدة إلى فحص خصائص السالسل الزمنیة    
حیث إنه إذا كانت لتأكد من استقرار بیانات السالسل الزمنیة، ذلك بغرض او  ،وبقیمها اللوغاریتمیة )2(و (1)

إمكانیة ، عندها یواجه الباحث مشكلة عدم أو مستقرة عند الفروقات من الرتبة الثانیة هذه السالسل غیر مستقرة
푨푹푫푳نموذج تقدیر فوللر  -دیكي تخدم اختباریسس الباحث ورغم تعدد اختبارات جدر الوحدة، إال أن.  

  :نتائج هذا االختبار )V-2( جدول رقمویوضح ال ، الذي تم التطرق إلیه سابقا،المطور
  (ADF) فوللر المطور -اختبار دیكياختبار جذر الوحدة بواسطة نتائج  :(V-2)الجدول رقم 

  

 MacKinnon (1996)  ویستند رفض فرضیة العدم على قیم. على جذر وحدة أي االحتواءتفترض فرضیة العدم عدم سكون السالسل الزمنیة، : مالحظة 
  .على التوالي% 1و % 5 ،% 10على رفض فرضیة العدم لعدم السكون عند مستوى معنویة *** و** ، *، وتشیر SIC، وذلك وفقا لمعیار 

  )9(رقم الملحق إلى ) 4(رقم أنظر المالحق من الملحق Eviews 9  بناء على مخرجات برنامج  من إعداد الباحث: المصدر
یستنتج الباحث أنه ال توجد سلسلة متكاملة من  )V-2(الجدول رقم كل من بناء على ما هو موضح في       

  .لالستمراریة في تقدیر النموذجالدرجة الثانیة، مما یدفع 

  :푨푹푫푳  ذجااختیار فترات اإلبطاء المثلى للمتغیرات الداخلة في تقدیر نم -نیاثا     
,풑فترات اإلبطاء المثلى اختیار ) V-3(یوضح الجدول    풒ퟏ, 풒ퟐ, 풒ퟑ풒ퟒ, 풒ퟓ، 2( ویوضح الجدول رقم-V(:  

  لكل نموذج  المثلىفترات اإلبطاء اختیار  :(V-3)رقم  الجدول
,풑فترات اإلبطاء المثلى   النموذج 풒ퟏ, 풒ퟐ, 풒ퟑ풒ퟒ, 풒ퟓ 

)1( (ퟒ, ퟒ, ퟐ, ퟒ, ퟒ, ퟑ)   
)2( (ퟏ, ퟎ, ퟎ, ퟑ, ퟏ, ퟏ)   

  Eviews 9المستخرجة من برنامج   )15(الملحق رقم و )  10(رقم الملحق من إعداد الباحث بناء على : المصدر
  
  

  اتالمتغیر 
  

  النتیجة السلسلة  الفرق األول  المستوى
  متكاملة من الدرجة

푳풀  -0.557607 
)0.8668(  

-3.181102 
)0.0303(  

푰	(ퟏ)  

푳푩푫   -1.750008  
)0.3977(  

-4.018822 
)0.0039(  

푰	(ퟏ)  

푳푰푵푽   -2.742452 
)0.0775(  

-5.585540 
)0.0001(  

푰	(ퟎ)   
 

푳푮푶푽   -2.876414  
)0.0587(  

-5.482755 
)0.0001(  

푰	(ퟎ)   
 

푳푶푼푽   -3.895166  
)0.0236(  

-3.968769 
)0.0044(  

  푰	(ퟎ) 
 

푳푰푵푭   -2.499106  
)0.1245(  

-8.342651 
)0.0000(  

푰	(ퟏ)  
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  : االرتباط الذاتي بین بواقي التقدیرمشكلة كشف وجود و  푨푹푫푳 ذجانمتقدیر  –الثثا
 فإن ذلك یحدث لم، إذا ن المهم أن تكون أخطاء النموذج مستقلة بشكل تسلسليمفي هذا الصدد، و  
هذا، ول ).النموذج فيانحدار ك تظهر التي التابع لمتغیرل المتخلفة القیم بسبب( متسقة تكون ال المعلمة تقدیرات

  : اختبارین، وهما استخدامیتم 
  ،األول)Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test (؛ویتعلق باختبار وجود االرتباط الذاتي 
  ،الثاني)Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey(  التباین عدم ثباتویتعلق باختبار.  

  : یتم اعتماد اختیارین ،)1(النموذج بالنسبة  )1
  أن تظهر نتائج االختبار األول )11(من الملحق P- value إلحصائیة 흌

ퟐ
(ퟑ)  أي أن 0.05أكبر من  

푶풃풔 ∗ 푹 − 풔풒풖풂풓풆풅 < 흌
ퟐ
(ퟐ) ، ؛فرضیة العدم بعدم وجود ارتباط ذاتي بین األخطاءنقبل 

  أننتائج االختبار الثاني  تظهر )12(من الملحق P- value إلحصائیة Fisher  كذلك   0.05أكبر من
푶풃풔 ∗ 푹 − 풔풒풖풂풓풆풅 < 흌

ퟐ
(ퟐퟔ) ، التباین فرضیة العدم بعدم عدم ثباتنقبل إذا. 

  : یتم اعتماد اختیارین ،)2(النموذج بالنسبة  )2
  أن تظهر نتائج االختبار األول )16(من الملحق P- value إلحصائیة 흌

ퟐ
(ퟏퟖ)  أي أن   0.05أكبر من

푶풃풔 ∗ 푹 − 풔풒풖풂풓풆풅 < 흌
ퟐ
(ퟐ) ، ؛فرضیة العدم بعدم وجود ارتباط ذاتي بین األخطاءنقبل 

  أننتائج االختبار الثاني  تظهر )17(من الملحق P- value إلحصائیة Fisher  كذلك   0.05أكبر من
푶풃풔 ∗ 푹 − 풔풒풖풂풓풆풅 < 흌

ퟐ
(ퟏퟐ) ، التباین فرضیة العدم بعدم عدم ثباتنقبل إذا. 
  .وهكذا، یمكن االستمرار في تقدیر النموذجین    

  :푨푹푫푳لنموذج  	"푻풆풔풕	푩풐풖풏풅풔	"ختبار الحدود ا -رابعا
، وذلك من ذا كان هناك دلیل على عالقة طویلة األجل بین المتغیراتإلى رؤیة ما إیهدف هذا االختبار       

 )13(ن الحقوضح المیو  .الطویل بین المتغیرات ألجلا فيأنه ال توجد عالقة :  فرضیة العدم وهيخالل اختبار 
  : ، حیث یتبین ما یلينتائج هذا االختبار  )18( و

  إحصائیة قیمة أن، (1)بالنسبة للنموذج F – الحدودالختبار "	퐵표푢푛푑푠	푇푒푠푡"	 139.5821 يه ،
فرضیة ل رفض بشدةیتم الوفقا لذلك،  .لحد األعلىل %1القیمة الحرجة وهذا یتجاوز بشكل واضح حتى 

  ؛"األجل بین المتغیراتال عالقة طویلة "
  إحصائیةأن قیمة نفس الشيء بما  ،(2)بالنسبة للنموذج F – الحدودالختبار "	퐵표푢푛푑푠	푇푒푠푡"	 يه 

  ؛7.881379
للحصول هذه النتیجة،  بواسطة طریقة المربعات الصغرى قدرینالم 푨푹푫푳ي نموذج موقد تم استخدا       

  :حیث .)19( و )14(لحقین الم مایوضحه نوالذی
 ؛%99.58 )1(ریة للنموذج یبلغت القدرة التفس 
 ؛%58.20 )2(ریة للنموذج یبینما، بلغت القدرة التفس  
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   :푨푹푫푳لنموذج  وشكل العالقة طویلة األجل نموذج تصحیح الخطأ والعالقة قصیرة األجل -خامسا
  :لكل نموذج على النحو التالي تقدیرنتائج هذا الوفي هذا الصدد، یتم تناول    

  : (1)بالنسبة للنموذج  )1
  :، نتائج التقدیر)V4- (یوضح الجدول رقم        

  )1(النموذج  푨푹푫푳وشكل العالقة طویلة األجل لنموذج  نموذج تصحیح الخطأ والعالقة قصیرة األجلتقدیر  :)V4- (الجدول رقم 

  
  %10عند مستوى  معنوي *     %5عند مستوى  معنوي **     %1عند مستوى معنوي  ***: مالحظة

  Eviews 9  مخرجات برنامج من إعداد الباحث بناء على :المصدر
 :)2( بالنسبة للنموذج )2

  :، نتائج التقدیر)V5- (یوضح الجدول رقم 
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  )2(النموذج  푨푹푫푳وشكل العالقة طویلة األجل لنموذج  نموذج تصحیح الخطأ والعالقة قصیرة األجلتقدیر  :)V5- (الجدول رقم 

  
  %10عند مستوى  معنوي *     %5عند مستوى  معنوي **     %1عند مستوى معنوي  ***: مالحظة

   Eviews9  مخرجات برنامجمن إعداد الباحث على : المصدر
  النموذج نتائجتحلیل : نيالفرع الثا

من جزأین، حیث یوضح الجزء العلوي تقدیر نموذج تصحیح الخطأ  )V5- ( و )V4- ( ینتكون الجدولی
اإلحصائي ویتم التحلیل . والعالقة قصیرة األجل بینما یوضح الجزء السفلي تقدیر العالقة طویلة األجل

  :على النحو التالي ینالجدول ینهذوفقا لنتائج  نموذجكل واالقتصادي ل
   :)1(بالنسبة للنموذج  -أوال 

 :ما یلي )V4- (نالحظ من الجزء السفلي للجدول رقم  :تقدیر العالقة طویلة األجل  .أ 
التطور المصرفي قد أثر بشكل إیجابي على النمو االقتصادي في األجل الطویل وذو متغیر  لوغاریتمأن  )1

 %1بحوالي مؤشر هذا ال، حیث تؤدي زیادة )0.0000( %1معنویة إحصائیة جد مقبولة عند مستوى 
 . %4.23 بتؤدي إلى زیادة حصة الفرد من الناتج الداخلي الخام الحقیقي 

الناتج الداخلي  إلى رؤوس األموال الثابتة مضافا إلیها التغیر في المخزوننسبة تراكم متغیر  لوغاریتمأن  )2
طویل وذو معنویة إحصائیة جد مقبولة عند قد أثر بشكل سلبي على النمو االقتصادي في األجل ال الخام

إلى انخفاض حصة الفرد من الناتج  %1 بحوالي هذا المؤشر، حیث تؤدي زیادة )0.0012( %1مستوى 
 .%9.47 بالخام الحقیقي الداخلي 

قد أثر بشكل إیجابي على النمو  الناتج الداخلي الخام نسبة اإلنفاق الحكومي إلىمتغیر  لوغاریتمأن  )3
، حیث تؤدي )0.0002( %1وذو معنویة إحصائیة جد مقبولة عند مستوى  االقتصادي في األجل القصیر

 .%62.03 بإلى زیادة حصة الفرد من الناتج الداخلي الخام الحقیقي  %1بحوالي  هذا المؤشرزیادة 
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قد أثر بشكل  الناتج الداخلي الخام إلى )الواردات+ الصادرات (االنفتاح التجاري أي نسبة متغیر  لوغاریتمأن  )4
وذو معنویة إحصائیة جد مقبولة عند  طویلالنمو االقتصادي في األجل ال مؤشر لوغاریتمإیجابي على 

إلى زیادة حصة الفرد من الناتج الداخلي  %1 هذا المؤشر، حیث تؤدي زیادة )0.0000( %1مستوى 
 .%38.97 بالخام الحقیقي 

التضخم بأسعار المستهلكین مقاسا عن طریق التغیرات السنویة في الرقم القیاسي متغیر  لوغاریتمأن  )5
2001)لألسعار  = وذو معنویة  طویلقد أثر بشكل سلبي على النمو االقتصادي في األجل ال (100

حصة  انخفاضإلى  %1بحوالي  هذا المؤشر، حیث تؤدي )0.0002( %1إحصائیة مقبولة عند مستوى 
 .%4.21 بالفرد من الناتج الداخلي الخام الحقیقي 

  :تقدیر نموذج تصحیح الخطأ والعالقة قصیرة األجل  .ب 
والمرونات بین  ، والذي یعیر عن نموذج تصحیح الخطأ)V4- (نالحظ من الجزء العلوي للجدول رقم 

ما عدا الفرق  - %5و %1متغیرات كانت ذات معنویة إحصائیة بین مستوى ، أن جمیع المتغیرات النموذج
الذي كان أثر  الناتج الداخلي الخام إلى نسبة تراكم رؤوس األموال الثابتة مضافا إلیها التغیر في المخزونالثاني ل

بین ما هو سلبي وما هو إیجابي، كل حسب مرتبة التأثیرات  توزعتوقد  - موجب ولكن غیر معنوي إحصائیا
t)أي  في بدایة الفترةالتطور المصرفي متغیر  لوغاریتمأن نالحظ  على سبیل المثال،. فترة إبطاءه − قد  (0

جد وذو معنویة إحصائیة  االقتصادي في األجل القصیر لكن بشكل ضعیف جداأثر بشكل إیجابي على النمو 
تؤدي  %1التطور المصرفي بحوالي  مؤشر لوغاریتم، حیث تؤدي زیادة )0.0005( %1مقبولة عند مستوى 

التطور المصرفي  مؤشر لوغاریتمأثر بینما . %0.89 بإلى زیادة حصة الفرد من الناتج الداخلي الخام الحقیقي 
t)أي  ترة واحدةالمبطأ لف − على النمو االقتصادي في األجل القصیر وذو معنویة إحصائیة  سلبيبشكل  (1

تؤدي  %1التطور المصرفي بحوالي متغیر  لوغاریتم، حیث تؤدي زیادة )0.0004( %1مقبولة عند مستوى جد 
التطور  مؤشر لوغاریتمر بینما أث. %1.56 بحصة الفرد من الناتج الداخلي الخام الحقیقي  انخفاضإلى 

t)المبطأ لفترتین أي المصرفي  − على النمو االقتصادي في األجل القصیر وذو معنویة  إیجابيبشكل  (2
التطور المصرفي بحوالي متغیر  لوغاریتم، حیث تؤدي زیادة )0.0001( %1مقبولة عند مستوى جد إحصائیة 

 مؤشر لوغاریتمفي حین أثر . %2.16 بحصة الفرد من الناتج الداخلي الخام الحقیقي  زیادةتؤدي إلى  1%
t)أي  المبطأ لثالث فتراتالتطور المصرفي  − على النمو االقتصادي في األجل القصیر وذو  سلبيبشكل  (3
لمصرفي التطور امتغیر  لوغاریتم، حیث تؤدي زیادة )0.0004( %1مقبولة عند مستوى جد معنویة إحصائیة 

  .%1.27 بحصة الفرد من الناتج الداخلي الخام الحقیقي  انخفاضتؤدي إلى  %1بحوالي 
أو (تصحیح الخطأ أن معامل إبطاء حد تصحیح الخطأ یكشف عن سرعة نموذج أظهرت نتائج كما         

للكشف عن وجود  عودة المتغیرات إلى حالة التوازن، ویجب أن یكون هذا المعامل معنویا وسالب اإلشارة) بطء
وتشیر القیمة المطلقة لمعامل حد تصحیح الخطأ إلى سرعة استعادة حالة التوازن،  ،تكامل مشترك بین المتغیرات

المرتبط بإبطاء والمعامل السالب والمعنوي . وتظهر اإلشارة السالبة تقارب النموذج الحركي على المدى القصیر
قیمة معامل تصحیح  تبلغ، (1)وفي هذا النموذج . التكامل المشتركتصحیح الخطأ وسیلة أكثر فعالیة لبیان  حد

معنویة  اتوذ %56.51 سالبة وتبلغ حوالي سرعة تصحیح الخطأ، والتي تعني،  퐶표푖푛퐸푞(−1)الخطأ 
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في  واالختالالت االنحرافاتمن  %56.51یعني أن  ما، )0.0000( %1إحصائیة جد مقبولة عند مستوى 
التوازن في  تم الوصول إلىفي السنة الحالیة أي ی هحیصحت یتم في السنة السابقةالنمو االقتصادي  التوازن في

  .هذا یشیر إلى أن التكیف في النموذج كان بطيء نسبیا في النموذجو  .بقلیل سنتینأقل من تقریبا بعد 
   :)2(بالنسبة للنموذج  -ثانیا 

 :ما یلي )V5- (نالحظ من الجزء السفلي للجدول رقم  :تقدیر العالقة طویلة األجل  .أ 
قد أثر بشكل إیجابي على النمو االقتصادي في األجل الطویل وذو  التطور المصرفيمتغیر  لوغاریتمأن  )1

 %1بحوالي  هذا المؤشر، حیث تؤدي زیادة )0.0000( %1معنویة إحصائیة جد مقبولة عند مستوى 
 . %4.57 بتؤدي إلى زیادة حصة الفرد من الناتج الداخلي الخام الحقیقي 

الناتج الداخلي  إلى نسبة تراكم رؤوس األموال الثابتة مضافا إلیها التغیر في المخزونمتغیر  لوغاریتمأن  )2
ند طویل وذو معنویة إحصائیة جد مقبولة عقد أثر بشكل سلبي على النمو االقتصادي في األجل ال الخام

إلى انخفاض حصة الفرد من الناتج  %1 بحوالي هذا المؤشر، حیث تؤدي زیادة )0.0003( %1مستوى 
 .%13.69 بالداخلي الخام الحقیقي 

قد أثر بشكل إیجابي على النمو  الناتج الداخلي الخام نسبة اإلنفاق الحكومي إلىمتغیر  لوغاریتمأن  )3
، حیث تؤدي )0.0000( %1وذو معنویة إحصائیة جد مقبولة عند مستوى  االقتصادي في األجل القصیر

 .%50.74 بإلى زیادة حصة الفرد من الناتج الداخلي الخام الحقیقي  %1بحوالي هذا المؤشر زیادة 
قد أثر بشكل  الناتج الداخلي الخام إلى )الواردات+ الصادرات (االنفتاح التجاري أي نسبة متغیر  لوغاریتمأن  )4

 %1وذو معنویة إحصائیة جد مقبولة عند مستوى  طویلابي على مؤشر النمو االقتصادي في األجل الإیج
إلى زیادة حصة الفرد من الناتج الداخلي الخام  %1بحوالي  هذا المؤشر، حیث تؤدي زیادة )0.0000(

 .%46.94 بالحقیقي 
التضخم بأسعار المستهلكین مقاسا عن طریق التغیرات السنویة في الرقم القیاسي متغیر  لوغاریتمأن  )5

2001)لألسعار  = وذو معنویة  طویلقد أثر بشكل سلبي على النمو االقتصادي في األجل ال (100
 انخفاضإلى  %1بحوالي هذا المؤشر ، حیث تؤدي زیادة )0.0002( %1إحصائیة مقبولة عند مستوى 

 .%5.64 بحصة الفرد من الناتج الداخلي الخام الحقیقي 
في أو القصیر في األجل سواء على النمو االقتصادي  إیجابيأن مؤشر التحریر المصرفي كان له تأثیر  )6

 .لكن بشكل ضعیف وغیر معنوي إحصائیاالطویل األجل 
  :تقدیر نموذج تصحیح الخطأ والعالقة قصیرة األجل  .ب 

، والذي یعیر عن نموذج تصحیح الخطأ والمرونات بین )V5- (نالحظ من الجزء العلوي للجدول رقم 
وقد  ،%10و  %5،  %1المتغیرات كانت ذات معنویة إحصائیة بین مستوى  بعضمتغیرات النموذج، أن 

التطور المصرفي  لوغاریتممؤشر قد أثر على سبیل المثال، . توزعت التأثیرات بین ما هو سلبي وما هو إیجابي
 %1بشكل إیجابي على النمو االقتصادي في األجل الطویل وذو معنویة إحصائیة جد مقبولة عند مستوى 

تؤدي إلى زیادة حصة الفرد من  %1التطور المصرفي بحوالي  مؤشر لوغاریتم، حیث تؤدي زیادة )0.0008(
   .%1.27 بالناتج الداخلي الخام الحقیقي 
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 والذي كان سرعة تصحیح الخطأ، عنيیي ذوال،  퐶표푖푛퐸푞(−1)قیمة معامل تصحیح الخطأ  تبلغ كما        
، وهذا )0.0000( %1وذات معنویة إحصائیة جد مقبولة عند مستوى  %27.83 حواليوبلغ  ،سالبةإشارة  وذ

في  اهحیصحت یتم السابقةفي السنة النمو االقتصادي  في التوازن في واالختالالت االنحرافات جمیعیعني أن 
  .بطیئاهذا یشیر إلى أن التكیف في النموذج كان و  .سنوات ونصف 3أقل من في التوازن نفس السنة 

  :جملة من االستنتاجات یتم تقدیمومما تقدم ذكره،     
التطور المصرفي قد أثر بشكل إیجابي ولكن بقدر ضعیف في النمو االقتصادي سواء متغیر  لوغاریتمأن   .أ 

 :األجل القصیر أو الطویل كما هو متوقع، نظرا لألسباب التالیةفي 
  معاناة المنظومة المصرفیة الجزائریة من مشكلة التداول خارج البنوك، وهو األمر الذي یحرم االقتصاد

 الجزائري من موارد مالیة إضافیة یمكن توجیهها وتخصیصها بشكل أمثل لتمویل االستثمارات المنتجة؛
 لسیولة التي أصبحت ظاهرة هیكلیة في االقتصاد الجزائري، وهذا مؤشر على ضعف مشكلة فائض ا

عملیة تخصیص الموارد المالیة المتاحة بشكل أمثل وعزوف البنوك عن منح القروض للمشروعات 
من یعد مع أن تقاسم المخاطر  ،وتفضیل اكتناز السیولة خوفا من المخاطرة ،ذات الجدوى االقتصادیة

 ؛  االقتصادي النموبلمصرفي وأحد القنوات التي تربط التمویل المصرفي صمیم العمل ا
 على حساب خاصة قطاعي الطاقة والمیاه توجیه االئتمان للقطاع العام  البنوك الجزائریة تفضیل

المصرفي من قبل البنوك  الجهاز أنشطة  الذي تعرفه حتكاراالالخاص، وذلك في ضوء   القطاع
وهذا ما یحرم . من إجمالي األصول، الودائع والقروض %90بحوالي  العمومیة والتي تستأثر

 .االقتصاد الجزائري من مشاركة فعالة للقطاع الخاص في تحقیق النمو االقتصادي
الناتج الداخلي  إلى نسبة تراكم رؤوس األموال الثابتة مضافا إلیها التغیر في المخزونمتغیر  لوغاریتمأن   .ب 

ویمكن أن یعزى ذلك ، ل القصیر أو الطویلفي النمو االقتصادي سواء في األجسلبي قد أثر بشكل  الخام
إلى تعثر الخطط االستثماریة على مستوى االقتصاد الكلي عند مرحلة التنفیذ، ویعود ذلك إلى انعدام 

سع إلى تو أدى  ذيوضعف التنسیق بین السیاسات المالیة والنقدیة العامة للدولة والسیاسة االستثماریة، وال
علما أن تمویل هذا اإلنفاق یعتمد بصورة متزایدة على اإلیرادات النفطیة مما یشكل ، كبیر في اإلنفاق

عدم  ناهیك عن. )1(مزاحمة لإلنفاق االستثماري الذي سیقود حتما النخفاض معدالت النمو االقتصادي
  :ألسباب التالیةتوفر مناخ مالئم لالستثمار، ویعزى ذلك إلى ا

  كبطء العمل اإلداري، صعوبة فهم الموظف المعني في الدولة لتفاصـیل طلب : البیروقراطیةالمعوقات
 ؛)الخ...الرشوة، الوساطة والمحسوبیة، التعصب،( الفساد اإلداري  ومتغیراتهالمنشأة، 

 التعدیالت والتغییرات في  - تعدد القوانین واألنظمة؛ -  :وتتمثل فیما یلي المعوقات القانونیة؛
المشكالت  - المشكالت القانونیة مع المتنافسین؛ - المشكالت القانونیة مع العمال؛  - ین؛ القوان

 الفساد في تطبیق القانون؛ -  القانونیة مع الشركاء؛
 ندرة التأهیل العلمي والخبرة العلمیة؛  - ندرة مهارة العاملین ؛  -  : وتتمثل في معوقات مهاریة 

                                           
 كلیةـرسالة دكتوراه غیر منشورة،  ، - 2013 - 1980دراسة قیاسیة للفترة  –االنفتاح التجاري وأثره على النمو االقتصادي في الجزائر، دلیلة طالب )1(

  .294  :ص،  2014/2015، ، الجزائر، تلمسان، جامعة العلوم االقتصادیةوالتجاریة وعلوم التسییر، فرع  العلوم االقتصادیة
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 تكالیف اإلنتاج؛ارتفاع  : وتتمثل في معوقات التكلفة 
  ،على المستویین المحلي واألجنبي؛معوقات التسویق 
 ارتفاع سعر الفائدة والكلف؛  -عدم وجود ضمانات كافیة للتمویل؛  - : وتتمثل في معوقات التمویل

عدم اعتبار الجدوى  -عدم وجود برامج تمویل متخصصة؛  -؛ قرضةعدم كفایة السوق الم -
 االقتصادیة للمشروع؛

 عبء ضریبي مرتفع في (الضرائب المرتفعة والمتعددة  -  : وتتمثل في الضرائب والرسوم معوقات
 )1(؛غموض في القوانین الضریبیة - ؛االزدواج الضریبي - ؛)بدایة انطالق المشروع

 ضعف البنیة التحتیة للمواصالت واالتصاالت. 
االقتصادي سواء في األجل القصیر اإلنفاق الحكومي قد أثر بشكل إیجابي في النمو متغیر  لوغاریتمأن   .ج 

ألن النفقات عرفت توسعا كبیر في النفقات العامة خاصة منذ ، نظرا على عكس ما هو متوقع أو الطویل
التي تعتبر أن  ،وهذا ما یعكس المقاربة الكینزیة التي انتهجتها الدولة في مجال اإلنفاق الحكومي 2001

اإلنفاق الحكومي یعتبر محفزا لالقتصاد الوطني، ومنه فإن أي زیادة في اإلنفاق الحكومي یؤدي 
وتجسید ، بالضرورة إلى زیادة النمو االقتصادي، وبالتالي امتصاص نسبة البطالة داخل االقتصاد الوطني

ات القاعدیة هیاكل التعلیم وغیرها االنخراط في سیاسة المشاریع الكبرى كالنقل والسكن، البناءب ذلك
  .والفضل في ذلك یعود الرتفاع أسعار النفط. وزیادات األجور للعمال والموظفین

قد أثر  الناتج الداخلي الخام إلى )الواردات+ الصادرات (االنفتاح التجاري أي نسبة متغیر  لوغاریتمأن   .د 
ارتفاع أثر هذا المؤشر والمدعوم بارتفاع  الطویل، ألن النمو االقتصادي في األجل بشكل إیجابي على

قد ساهم في زیادة العائدات النفطیة، والتي قامت الحكومة بتوجیه جزء  ،العالمیةفي األسواق  نفطأسعار ال
رغم هذه المنافع، . كما سلف ذكره وما ترتب علیها من منافع منها نحو تمویل برامج اإلنعاش االقتصادي

توجد تكالیف تتمثل في أن اعتماد االقتصاد الجزائري على الصادرات البترولیة، والتي شكلت حوالي 
، وما یترتب عنها من إیرادات الریع النفطي كمصدر لتمویل أنشطته، یجعل تمن إجمالي الصادرا 97%

 .لبات أسعار النفط في األسواق العالمیةهذا االقتصاد رهینة تق
التضخم بأسعار المستهلكین مقاسا عن طریق التغیرات السنویة في الرقم القیاسي متغیر  لوغاریتمأن   .ه 

2001)لألسعار  = القصیر أو في األجل سواء قد أثر بشكل سلبي على النمو االقتصادي  (100
 للفرد في المجتمع،من شأن معدالت التضخم المرتفعة التأثیر بشكل سلبي على القدرة الشرائیة ف، طویلال
رغم ذلك هناك من االقتصادیین من یرى بوجود مستوى من التضخم األمثل لحدوث النمو االقتصادي، (

ذا تجاوز هذا الحد ترتب عنه تكالیف وآثار سلبیة بال%8أو  %6والذي ال یتجاوز عتبة  نسبة ، وإ
وهذا ما  %9.49قد تجاوز متوسط التضخم ) 2014- 1980(وخالل فترة هذه الدراسة ، )2( )لالقتصاد

 .یعطي تفسیرا للعالقة السلبیة

                                           
آلفاق، كلیة العلوم االقتصادیة االواقع و : االقتصادیة في الجزائر، الملتقى الدولي حول السیاسات وآفاق سیاسة االستثمار في الجزائرواقع منصوري زین،  )1(
  .07- 06  :ص ص ،2004دیسمبر  30- 29، ، الجزائرالتسییر، جامعة تلمسانو 
  .292 -291  :ص ص،  مرجع سابق، دلیلة طالب )2(
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كان له تأثیر  푫푭푩ퟏퟗퟗퟎأي ) الصوري(أن مؤشر التحریر المصرفي المعبر عنه بالمتغیر الوهمي   .و 
لكن بشكل ضعیف وغیر معنوي طویل الالقصیر أو في األجل سواء على النمو االقتصادي  إیجابي

 :، وذلك نظرا لألسباب التالیةإحصائیا
  الجهاز تم البدء بتجربة تحریر في الجزائر حدیث النشأة، حیث  األجنبيالمصرفي الجهاز یعتبر 

   ؛1990أمام االستثمار األجنبي منذ الجزائري المصرفي 
  ي الجزائري من طرف البنوك العمومیة الوطنیة المصرف الجهازوضعیة االحتكار المكرسة في

یضعف فرص البنوك األجنبیة في استقطاب أن  وهذا من شأنهوالتي تم اإلشارة إلیها أعاله، 
 ودائع وتوجیه قروض إلى استثمارات منتجة؛

 على تمویل التجارة الخارجیة على حساب تمویل المؤسسات المنتجةاألجنبیة  اعتماد البنوك ،
    .في المخاطرة ذلك إلى محدودیة الموارد المالیة المتاحة لإلقراض وعدم الرغبةوقد یعزى 

  )Stability Test(اختبار استقرار النموذج : الفرع الثالث
لكي نتأكد من خلو البیانات المستخدمة في هذه الدراسة من وجود أي تغیرات هیكلیة فیها البد من 

، وكذا المجموع )CUSUM(مجموع التراكمي للبواقي المعاودة : لاستخدام أحد االختبارات المناسبة لذلك مث
في  االختبارات، ویعد هذان االختباران من أهم )CUSUM of Squares(التراكمي لمربعات  للبواقي المعاودة  

هذا المجال ألنهما یوضحان أمرین مهمین تبیان وجود أي تغیر هیكلي في البیانات، ومدى استقرار وانسجام  
ختبارات نجدها الالمعلمات طویلة األمد مع المعلمات القصیر األمد وأظهرت الكثیر من الدراسات أن مثل هذه ا

لي للمعامالت المقدرة لصیغة تصحیح الخطأ یتحقق االستقرار الهیكهذا،  ).ARDL(دائما مصاحبة لمنهجیة 
 CUSUM ofو  CUSUMلنموذج االنحدار الذاتي لإلبطاء الموزع، إذا وقع الشكل البیاني الختبارات  

Squares  یعني أن منحنى األخطاء یقع داخل مجال إنحرافین  %5داخل الحدود الحرجة عند مستوى معنویة
وهذا یعني أن المعلمات مستقرة على % 5لعدمیة عند مستوى معنویة فإننا نرفض الفرضیة ا) 2S± (معیاریین 

  )1( .طول فترة الدراسة
 (الموضح في الشكل رقم  من خالل الرسم البیاني  :)1( لنموذجبالنسبة ل -V7 ( نالحظ أن المجموع

بالنسبة لهذا النموذج هو یعبر خط وسطي داخل حدود  )CUSUM(التراكمي  للبواقي المعاودة 
كما أن المجموع التراكمي لمربعات   % 5را إلى استقرار النموذج عند حدود معنویة یالمنطقة الحرجة مش
هو عبارة عن خط وسطي یقع داخل حدود المنطقة  )CUSUM of Squares(للبواقي المعاودة  

الختبارین أن هناك استقرارا وانسجاما في النموذج بین نتائج الحرجة، وما یمكن استنتاجه من هذین ا
  .األمد الطویل ونتائج الفترة قصیرة المدى

 (الموضح في الشكل رقم  من خالل الرسم البیاني :)2( لنموذجبالنسبة ل -V7 ( نالحظ أن المجموع
حدود  یخرج عنوسطي الخط ال أنبالنسبة لهذا النموذج  )CUSUM(التراكمي  للبواقي المعاودة 

 %.5استقرار النموذج عند حدود معنویة عدم را إلى یمش) 2005- 2002(في الفترة المنطقة الحرجة 

                                           
  .292 -291  :ص ص،  سابقمرجع ، دلیلة طالب )1(
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بالنسبة لهذا النموذج  )CUSUM of Squares(كما أن المجموع التراكمي لمربعات  للبواقي المعاودة  
استقرار عدم را إلى یمش) 2004- 2002(في الفترة حدود المنطقة الحرجة  یخرج عنوسطي الخط ال أن

خلال في لیس هناك ، وما یمكن استنتاجه من هذین االختبارین أن هناك %5النموذج عند حدود معنویة 
  .نسجام في النموذج بین نتائج األمد الطویل ونتائج الفترة قصیرة المدىاالستقرار و اال

  ومربعات البواقيالبواقي اختبار المجموع التراكمي المعاودة لكل من : )V7- ( الشكل
  )2( النموذج   )1( النموذج 

Plot of Cumulative Sum of Recursive Residuals 
Plot of Cumulative Sum of Squares of Recursive Residuals Plot of Cumulative Sum of Recursive Residuals 

Plot of Cumulative Sum of Squares of Recursive Residuals 

    
The straight lines represent critical bounds at 5% significance level 

 Eviews 9مخرجات برنامج : المصدر

من النتائج السابقة نالحظ أن التطور المصرفي یساهم بشكل هامشي في عملیة إحداث في األخیر،           
في عملیة  الجهاز النمو االقتصادي في األجلین القصیر والطویل، وهذا یدل على هشاشة الدور الذي یؤدیه هذا 

للنمو قیقي حوتخصیص الموارد المالیة بشكل أمثل مما ینفي عنه صفة قائد  ةتمویل األنشطة االقتصادی
القائد الحقیقي للنمو، وذلك نتیجة اعتماد االقتصاد الجزائري قطاع المحروقات هذا ویعد . االقتصادي في الجزائر

على اإلیرادات النفطیة في تمویل أنشطته نتیجة هشاشة االقتصاد الجزائري وعدم التنویع واالرتكاز فقط على ریع 
المصرفي بصورة خاصة والنشاط  الجهاز الباحث أهم متطلبات التحدیث في  قدمالنفط، وفي المبحث الموالي سی

  . عامة ورةاالقتصادي بص
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  في الجزائر المصرفي والنشاط االقتصادي الجهازمتطلبات تحديث : المبحث الثاني

وملحا لضمان تخصیص أمثل للموارد المالیة  المصرفي الجزائري مطلبا ضروریا الجهازیعتبر تحدیث 
لكن تحقیق . زیادة معدالت النمو االقتصاديعلى المتاحة وتوجیهها نحو استثمارات منتجة، والتي تكون قادرة 

البنوك التجاریة، دون تحدیث أداء هذه الغایة، یتطلب بدوره سیاسة متكاملة تشمل دور الدولة والبنك المركزي و 
. في الجزائر بورصة الجزائر، والتي یفترض بها أن تكون مرآة عاكسة للنشاط االقتصاديور دتطویر أن نغفل 

یعتبر بأمس الحاجة إلى تحدیث وتطویر أداءه والتنویع في االستثمارات، ناهیك عن إعطاء المبادرة هذا األخیر، 
وفي هذا السیاق، . التمویل وهذا كله بغرض وضع بنیة اقتصادیة تتمتع بالمتانة وتنوع مصادر. للقطاع الخاص

  :یبرز الباحث أهم متطلبات التحدیث فیما یلي
  المتطلبات المتعلقة بدور الدولة والبنك المركزي في عملیة التحدیث: المطلب األول        
، یتعین على الدولة ومؤسساتها المختلفة خاصة البنك المركزي توفیر جملة من اإلطاروفي هذا          
  : یلي والتي یمكن أن تشمل ما المقومات،

  تعزیز وتطویر بیئة االقتصاد الكلي وتحسین المناخ االستثماري: األول فرعال       
على جذب االستثمارات على  یعتبر وجود بیئة اقتصادیة كلیة مستقرة مدعومة بمناخ استثماري قادر         

المصرفي الجزائري، خاصة التي تتعلق الجهاز ور الصعید المحلي واألجنبي، أمرا ضروریا لتعزیز مؤشرات تط
 .بحشد المدخرات وتقدیم القروض الالزمة لتمویل االستثمارات المنتجة الكفیلة بزیادة معدالت النمو االقتصادي

العدید من االقتصادیین هو األكثر كفاءة في ما یتعلق  هیعتبر ، والذي الخاص القطاعناهیك عن دورها في تطویر 
، یجب على هناو  .العام القطاعالقروض الممنوحة في مجاالت استثمارات منتجة، وذلك بالمقارنة مع باستغالل 

   :یلي الدولة دعم القدرة التنافسیة لالقتصاد الجزائري، وترقیة االستثمار، وهذا یمكن أن یتحقق من خالل ما
والتحوالت العالمیة، ویكفل مشاركة االقتصادي، بما یتماشى قطاع الظم نتطویر التشریعات والقوانین التي ت )1

توحید كیفیات وتقنیات تعامل النظام : أوال ،حقیقیة للبنوك في عملیة التنمیة االقتصادیة، وذلك عن طریق
 نیة والجزائیة والتحكیمالقضائي مع قضایا الخوصصة، اإلفالس، تصفیة المؤسسات، مسؤولیة المسیرین المد

والمصادرة ونزع الملكیة من أجل المنفعة العامة وتسریح المستخدمین والملكیة الفكریة والصناعیة، وأسرار 
حق الملكیة، قانون العقود، قانون األعمال، قانون الخوصصة ألن هذا : توضیح القوانین: ثانیاو .األعمال

 )1( .یةمن شأنه أن یسمح للبنوك بعقد صفقات في إطار من الشفافیة القانون

من ة حیث یضرورة اإلصالح اإلداري للقضاء على مظاهر الفساد، وتحسین النظم اإلداریة واألطر المؤسس )2
كلما انخفض عدد اإلجراءات الالزمة  تزید والتي، كفاءة ومرونة اإلطار المؤسسي والتنظیمي شأن تعزیز

 .ياالستثمار مناخ ال ، تعزیزلالستثمار لـتأسیس المشروعات وتسویة المنازعات
یعتبر دعم االستقرار السیاسي واألمني مطلبا مهما وحیویا لترسیخ مناخ آمن لالستثمارات، فالمؤثرات  )3

 .السیاسیة تلعب دورا مهما في رسم المناخ االقتصادي بشكل عام واالستثمار بشكل خاص

                                           
إصالح  :مشروع تقریر حولالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المجلس االقتصادي واالجتماعي، لجنة آفاق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة،  )1(

  .117: ، ص2000، الدورة السادسة عشر، نوفمبر عناصر من أجل فتح نقاش اجتماعي: المنظومة المصرفیة
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تباع نظم الحریة االقتصادیة في تنشی )4 ط تدفقات رؤوس األموال تعزیز االنفتاح على االقتصاد العالمي، وإ
والسلع إلى الداخل والخارج، وهو ما یعزز ثقة المستثمرین في االقتصاد وزیادة معدالت االستفادة من 

 .انتقاالت رؤوس األموال ونقل التكنولوجیا الحدیثة بین الدول
االنضمام إلى التكتالت االقتصادیة التي تشترك فیها الدول المتقدمة، وتوقیع اتفاقیات ثنائیة تكفل تدفق  )5

واألسواق  اإلنتاج، حیث یزید من أهمیة ذلك متطلبات تحریر التجارة العالمیة وعولمة اإلقلیمیةاالستثمارات 
 .وحركة رؤوس األموال العالمیة

االهتمام بدعم االستقرار االقتصادي وذلك من خالل السیطرة على معدالت التضخم، وخفض مستویات  )6
ظروف عدم التقین المتعلقة بتقلبات  فیهابیئة اقتصادیة تنخفض  إیجادعجز الموازنة العامة للدولة، وبالتالي 

ت االستثماریة وبالتالي األسعار، وهو األمر الذي یعیق عملیات إعداد دراسات جدوى دقیقة للمشروعا
 .صعوبة اتخاذ القرارات االستثماریة

ومة في كفي تعمیم نظام اقتصاد السوق وخلق اقتصاد مفتوح، وضرورة تقلیص دور الح اإلسراعأهمیة  )7
، األمر الذي یعني مزید من الحریة اإلنتاجيولیس  اإلشرافيالنشاط االقتصادي، واقتصار دورها على الدور 

 .عیل دور القوى السوقیة في النشاط االقتصادي وفي أسواق االئتماناالقتصادیة وتف
خلق أسواق جدیدة لالستثمارات الناشئة وخلق فرص تسویقیة حتى یمكن  من خاللالتوجه نحو التصدیر،  )8

ما تعرف  أوإنشاء مناطق للتصدیر ناهیك عن  .منتجات، وبالتالي ارتفاع معدالت الربحیةالتصریف 
 .التي تساهم بمزید من المزایا الجمركیة والضریبیة لتشجیع االستثماراتبالمناطق الحرة، 

الخاص في البیئة األساسیة من خالل نماذج مرنة ومبتكرة لزیادة الكفاءة واإلنتاجیة  القطاعدعم مشاركة   )9
مكانیة  .الوصول والمهارات وإ

خاصة في المجاالت التي تشهد تطورا كفاءة، العقد برامج تدریبیة للعمالة وذلك بهدف االرتقاء بمستوى   )10
تكنولوجیا سریعا، األمر الذي یساهم في تشجیع المستثمرین على زیادة االستثمارات، وخاصة في ظل تزامن 

لتوظیف المهارات حتى  وطنيوضع برنامج عالوة على،  .ارتفاع مهارات العمالة وانخفاض تكلفة التشغیل
 .وریتمكن المستثمر من تحدید مستویات األج

 .عدم وضع قیود على نسب حقوق الملكیة لألجانب والسماح لهم بمزاولة كافة أنشطتهم المسموح بها  )11
تشجیع االستثمار الفردي خاصة ودعمه من خالل تقدیم تسهیالت ائتمانیة وعمل برامج تدریبیة    )12

 .للمؤسسات المصغرة
والمستثمرین بشكل خاص واألفراد بشكل عام وذلك ومة كاالتجاه إلى تفعیل االتصال اإللكتروني بین الح  )13

توفیر البني التحتیة الالزمة لمزاولة  ،وما یدعم ذلك .)1(ومة اإللكترونیةكمن خالل إنشاء ما یعرف بالح
والتي تتعلق أساسا بقطاع . واألنشطة المصرفیة بصورة خاصة. األنشطة االقتصادیة بصورة عامة

  )2( .والذي یضمن سرعة انتقال المعلومات بین المتعاملین االقتصادیینالمواصالت السلكیة والالسلكیة، 

                                           
العلوم  كلیةـرسالة دكتوراه غیر منشورة،  ، -دراسة حالة الجزائر –متطلبات تنمیة القطاع الخاص في الدول النامیة ، عبد الرزاق موالي لخضر )1(

  .333- 332  :ص، ص 2009/2010، الجزائر، تلمسان، جامعة العلوم االقتصادیةوالتجاریة وعلوم التسییر، فرع  االقتصادیة
  .160-159مرجع سابق، ص صرشید دریس، ) 2(
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  تأهیل الموارد البشریة  :نيالفرع الثا     
ورغم كل الجهود المبذولة من قبل . تنافسیة االقتصادیات المعاصرة المال رأسمستوى تكوین یقیس        

الجزائر الزالت تعاني من مشكلة هجرة األدمغة الذي زادت السلطات الجزائریة في مجال التربیة والتكوین، إال أن 
بموجبها یتم  إستراتیجیةوبالتالي یجب على السلطات الجزائریة تطبیق  .العشرین حدته خالل التسعینات من القرن

منح شروط عمل أحسن من أجل الحفاظ على األدمغة التي ال تزال في الجزائر، وكذا السعي لضمان عودة تلك 
  )1( .ت المحلیة ومراكز البحث العالمیةغلى تشجیع التعاون بین الجامعا باإلضافة. المهاجرة

  تعزیز القدرة على الوصول إلى األسواق الخارجیة :الفرع الثالث
. وفي هذا اإلطار، یعتبر الوصول إلى األسواق الخارجیة عامال مهما في جذب االستثمارات األجنبیة    

كما أن تدفقات . فوصول السلع والمنتجة محلیا لألسواق الخارجیة یعد عنصرا مهما في تطویر االقتصاد الوطني
 .األجانب فیما یتعلق بأسواق التصدیراالستثمارات األجنبیة تتأثر بشكل كبیر باإلمكانات المتاحة للمستثمرین 

 إطاروفي . وبالنسبة للجزائر، فإن قربها الجغرافي من األسواق األوروبیة یعتبر عامال محدد للتنمیة المستقبلیة
إلى المنظمة العالمیة للتجارة ستجبر الجزائر على وضع  مامنضواالالجهود نحو انجاز الشركات االستثماریة 

  )2( .الهیاكل القاعدیة مما یدعم تنافسیة المؤسسات الجزائریةبرامج إلعادة تأهیل 
  ت الحدیثةالتكنولوجیاب االهتمام :الفرع الرابع       
تمامواالتصال أمرا ضروریا من أجل سرعة التبادالت التجاریة  اإلعالم تتعتبر تكنولوجیا        الصفقات  وإ

واالتصال أكثر تطورا، من شأنه أن یدعم نقل  اإلعالمكما أن توافر بنیة تحتیة لتكنولوجیا . االقتصادیة
ومن أجل تطویر  .المعلومات عن االستثمارات مما یساهم في مساعدة المستثمرین في اتخاذ قراراتهم االستثماریة

  )3( :یلي واالتصال، یتعین الحرص على تحقیق ما اإلعالممجال تكنولوجیات 
صناعات منافسة في مجال تكنولوجیات المعلومات  إقامةضمن بنیة أساسیة تكنولوجیة مناسبة تت إنشاء )1

شبكات المعلومات التي  إنشاءوكذلك  ،واالتصال وشبكات االتصال الالزمة لنقل المعلومات والبیانات بسرعة
تربط بین التجمعات السكانیة بالمؤسسات المختلفة وذلك بإقامة مراكز المعلومات خاصة في المناطق 

تطویر مستوى الخدمات المعلوماتیة بمختلف أنواعها، والعمل على توسیع مجال ة إلى باإلضاف .النائیة
التغطیة لیشمل كامل التراب الوطني، وذلك بواسطة تطبیقات تكنولوجیا المعلومات واالتصال المختلفة 

 .نومة والتعلیم االلكترونیككالح
ناهیك عن . معرفة جیدة بالتقنیات المستخدمةتأسیس ثقافة تكنولوجیا المعلومات واالتصال، والتي تتطلب  )2

واالتصال، وذلك بالتركیز على العلوم  اإلعالمعلى المنافسة في مجال تكنولوجیا  تكوین جیل قادر
تاحةوالتكنولوجیا في مختلف مراحل التعلیم، وخلق الوعي لألفراد بأهمیة التعلیم المستمر،  الفرص للتعامل  وإ

وما یدعم ذلك  .التصال المختلفة، وبصفة خاصة في مجال البرمجیات والشبكاتمع تكنولوجیا المعلومات وا

                                           
  244 :یحي سعیدي، مرجع سابق، ص   )1(
  .246 -245: ص صسابق، المرجع نفس ال   )2(
 ماجستیرـرسالة  ،)2005 -1995( دراسة حالة الجزائر  –على النمو االقتصادي  واالتصال اإلعالمدراسة قیاسیة ألثر تكنولوجیا العمري الحاج،    )3(

  .147 -146 :ص ص، 2009/2010، الجزائر، 3الجزائر ، جامعة العلوم االقتصادیةوالتجاریة وعلوم التسییر، فرع  العلوم االقتصادیة كلیةغیر منشورة، 
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أجنبیة رائدة، تضمن التكوین الجید كفاءات االستغالل األمثل للكفاءات الموجودة محلیا، وعقد شراكات مع 
 .ونقل التكنولوجیا

  المصرفي الجهاز ة المصرفیة المناسبة لعمل وحدات تهیئة البیئ :خامسالفرع ال
  :حرص بنك الجزائر على القیام بما یلي خاللمن یمكن أن یتحقق          
ظل العولمة  فيالدولیة خاصة مصرفیة لیتالءم مع المستجدات على الساحة ال التشریعيتهیئة المناخ  )1

 : یلي، وفى هذا اإلطار یجب العمل على ما العالمي االقتصاديوالتحرر 
  تنظم العالقة بین أطراف العملیة التيسن التشریعات الخاصة بنظم الدفع اإللكترونیة.  
  وفض أیة نزاعات قد تنشأ بین البنوك  اإللكترونيدراسة تأسیس هیئة لإلشراف على توثیق التوقیع

 .نزاعات بطاقات االئتمان فيوعمالئها، فضال عن دراسة إنشاء دوائر متخصصة للنظر 
ویدقق فیها ویتأكد من سالمة  لبنوكیراقب عملیات اكما  .مصرفيالمنافسة السلیمة ضمن القطاع الیؤمن  )2

أداء القطاع ب المرتبطةیؤمن الشفافیة في العملیات التمویلیة ، و ن ناحیة المالءة والسیولةم بنكأوضاع كل 
یشرف على زیادة فاعلیة  كما .لعمل على تدعیم قواعد المحاسبة والمراجعة بالبنوكامن خالل  مصرفيلا

 .كلفةالقطاع في تمویل حاجیات االقتصاد بأقل 
 إلىالدولة في كل ما یتعلق بتقنیات وأسالیب تحریر االقتصاد حسب مقتضیات االنضمام  إلىیقدم المشورة  )3

 .متوسطیة - والشراكة األورومنظمة التجارة العالمیة 
الدولة في تطویر قنوات مالیة جدیدة ووضعها في خدمة التنمیة المحلیة والقطاعات  إلىیقدم المشورة  )4

نشاءقنوات شركات الضمان ومؤسسات التقاعد (  اإلنتاجیة  .)والسنداتسوق لألسهم  وإ
والشركات المالیة ویتطور لیشمل مؤسسات مالیة بنوك یعمل من أجل تطویر سوق نقدیة یبدأ بسوق ما بین ال )5

  .القصیرشركات الضمان أو مؤسسات تجاریة لدیها فائض سیولة على المدى  أخرى، مثل
أصبحت  التيعلى البنوك لیتالءم مع المخاطر العدیدة  جزائراللبنك  واإلشرافي الرقابيتطویر وتقویة الدور  )6

 .المستحدثة مصرفیة المتزاید على تقدیم المنتجات ال إقبالهاظل  فيتتعرض لها البنوك 
الفنیة الالزمة كما وكیفا لتحلیل البیانات الواردة من البنوك  موارد البشریةبتوفیر ال المركزيالبنك  ضرورة قیام )7

من  مصرفيالدقیق والمستمر على جمیع وحدات الجهاز ال المیدانيمن ناحیة والوفاء باحتیاجات التفتیش 
 إنجاز فيوذلك لإلسراع  لمناطقبكافة ا المركزيالعمل على إنشاء فروع للبنك وما یعزز ذلك  .ناحیة أخرى

  )1( .المعامالت بالسرعة المطلوبة وممارسة الرقابة واإلشراف على البنوك بالدقة الكافیة
 .تطویر وتدعیم أسواق مباشرة لتمویل في إطار تنافسي یقوم على تمویل دون تضخم )8
 .االدخارتدعیم وسائل تعبئة وتخصیص ، و سن قوانین تهدف إلى حمایة المدخرین  )9

 .إعداد محیط اقتصادي مناسب للشراكة والخوصصة واالستثمار المباشر )10
دراجل استثمارياس مأإلى ر  ةإنشاء آلیات جدیدة لتحویل السیول  )11   )2( .مهن جدیدة في میدان التمویل ، وإ

                                           
  164 - 163: ص ص، مرجع سابقخدیجة لحمر، ) 1(
والتجاریة وعلوم التسییر، فرع  العلوم االقتصادیة كلیةطروحة دكتوراه غیر منشورة، أ ، القطاع المصرفي في الجزائر نحو تطویر وعصرنةمحرزي،  جالل )2(

  .185 :، ص2005/2006، جامعة الجزائر، الجزائر، العلوم االقتصادیة
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  المصرفي الجهاز إرساء قواعد تطبیق الحوكمة في : الفرع السادس

 الجهاز ت األداء وتطویر أهمیة وضرورة ودور الحوكمة في تحسین معدالیجمع االقتصادیون على        
لم تكن قضیة الحوكمة بشكل عام لحالة الجزائر،  وبالنسبة .والمتعاونین معه عمالء، وتعزیز ثقة الالمصرفي

إلحاح  ولین وأجهزة اإلعالم، ولكن بعدؤ حتى أن هذا المصطلح لم یلق االنتشار الواسع بین المس مطروحة للنقاش
د الدولي والبنك العالمي بضرورة تبني مبادئ الحوكمة سواء على قالهیئات المالیة الدولیة وعلى رأسها صندوق الن

المستوى الكلي في إدارة االقتصاد، أو على المستوى الجزئي في إدارة المؤسسات، ونظرا لتصنیف الجزائر في 
تثمار، أصبح تبني مبادئ الحوكمة یطرح بإلحاح األمر الفساد، وضعف مناخ االس ایامراتب جد متقدمة في قض

ن كان تأسیس هذه اللجنة موجهة إلرضاء " الحكم الراشد"الذي، دفع بالدولة إلى تكوین لجنة سمیت بلجنة  حتى وإ
أطراف خارجیة، إال أنه یعتبر بدایة اإلحساس بأهمیة تبني هذه المبادئ التي أصبحت من المعاییر العالمیة في 

وفیما یتعلق بمدى تطبیق مبادئ الحوكمة الجزائریة فإنها ما زالت . اقتصادیات الدول ومناخ االستثمار بها تقییم
رغم بعض الدالالت والمؤشرات التي یمكن تفسیرها بأنها مؤشرات أولیة توحي  لم ترتقي إلى المستوى المطلوب

  )1(:هذه المؤشرات فیما یليببدایة إدخال هذه المبادئ في إدارة البنوك الجزائریة، وتتمثل 
 عقود نجاعة بین  رامأصبح تعیین مسیري البنوك الجزائریة یتم على أساس الكفاءة العلمیة باإلضافة إلى إب

 ؛ج جیدةئوهؤالء المسیرین من أجل الدفع لتطویر األداء والحرص على تحقیق نتاالوصیة جهات لا

 لتي تتمثل في الهیئات الرقابیة الخارجیة أي تلك تمكین الجهاز المصرفي من آلیات التحكم الخارجي وا
عطائها صالحیات واسعة ل مراقبة أنشطة البنوك، وتجلى ذلك من خالل المتمثلة في اللجنة المصرفیة وإ

المعدل والمتمم لقانون النقد والقرض إلزام البنوك بوضع نظام  26/08/2003المؤرخ في  11- 03األمر 
نشاء لج ان خاصة بإدارة المخاطر، ولإلشارة هنا فإن البنوك العمومیة استفادت من المراقبة الداخلیة، وإ

برامج الدعم المالي الذي أقره االتحاد األوروبي من أجل مساعدتها على إجراء عملیات التدقیق الداخلي 
رساء قواعد محاسبیة ووضع مخطط مراقبة التسییر  ؛وإ

 التي تحكم أعضاء هذه المجالس، والوصایة  إعطاء صالحیات أوسع لمجالس اإلدارة وتحدید األطر
 ؛باعتبار أن الدولة هي المالك الوحید ألسهم البنوك العمومیة

المصرفي الجزائري، وذلك بغرض االستفادة من  الجهاز وفي سبیل إرساء قواعد الحوكمة المؤسسیة في        
مما یساهم في زیادة حشد المدخرات وتخصیص الموارد المالیة الجهاز منافعها والمتمثلة في تعزیز الثقة بهذا 

بشكل أمثل، وذلك من خالل ممارسة البنوك الجزائریة آللیات الحوكمة داخلها وداخل المؤسسات االقتصادیة 
  :  التي تقوم بإقراضها األموال لضمان استرجاع تلك األموال وتفادي مخاطر عدم السداد، یتعین القیام بما یلي

عداد األطر القانونیة تهی )1 ئة البیئة المالئمة لتطبیق آلیات حوكمة الشركات من خالل تطویر التشریعات وإ
  . والرقابیة الالزمة لتطبیقها وفقا ألفضل الممارسات الدولیة 

أن تولي جهات الرقابة واإلشراف على البنوك ممثلة في البنك المركزي، اهتماما خاصا بتشجیع تلك  )2
ق آلیات حوكمة الشركات فیها، وأن تبادر إلى إصدار دلیل للقواعد األساسیة للحوكمة البنوك على تطبی

                                           
  .223: عبد القادر بریش، مرجع سابق، ص) 1(
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على التطبیق األمثل والفعال لحوكمة الشركات وبما یتالئم مع البیئة للبنوك، تساعد على تشجیع البنوك 
 .االقتصادیة والتشریعیة الجزائریة

یتعلق باإلفصاح الكامل عن المعلومات  العمل على تحسین مستویات اإلفصاح والشفافیة وخاصة ما )3
المتعلقة بمكافآت مجلس اإلدارة واإلدارة العلیا والنتائج التشغیلیة للبنك، والقضایا المتعلقة بأصحاب 

 .المصلحة والمعلومات المتعلقة بالحوكمة بالتقریر السنوي والموقع اإللكتروني للبنك سنویا
لمستویات المختلفة بأهمیة مفهوم الحوكمة، واعتبارها عنصرا مهما زیادة الوعي داخل اإلدارة العلیا وعلى ا )4

 .لتحسین األداء وأداة فعالة إلدارة العالقات مع أصحاب المصلحة والمساهمین على حد سواء
السعي إلى إنشاء إدارة علیا على مستوى بنك الجزائر یكون من صالحیتها المتابعة واإلشراف على التنفیذ  )5

 .المصرفي الجهاز شركات في الفعال لحوكمة ال
تشجیع وتدعیم إنشاء برامج لتدریس مبادئ حوكمة البنوك بالجامعات والمدارس العلمیة مع االهتمام  )6

 .بالتعلیم والتدریب المستمر للعاملین واإلدارة العلیا للبنك
ت الحوكمة ة البنوك ذاأإنشاء نظام حوافز لتشجیع التطابق مع أفضل الممارسات للحوكمة البنوك ومكاف )7

  .الجیدة

  اإلسالمیة بنوكتطویر بیئة عمل ال: الفرع السابع   

 لهذه التحمس النقدیة تالسلطا من الجزائریة المصرفیة الساحة في اإلسالمیة البنوك مكانة تعزیز یتطلب 
 تتمكن حتى ،البنوك هذه لعمل المالئم الجو توفیر على تعمل ومتكاملة واضحة إستراتیجیة إتباع ثم ،الأو  الفكرة

 إلى فقط، الربح إلى تهدف التي التقلیدیة األنشطة من االقتصادیة الموارد تحویل عملیة في تدریجیاً  تسهم أن من
 العمل على الجزائري المصرفي النظام انفتاح أن كما .الحقیقیة االستثمارات تشجیع على تعتمد التي األنشطة

 شأنها من التي المجاالت، مختلف في اإلسالمیة البنوك حهتتی مما االستفادة من سیمكن اإلسالمي المصرفي
 تعبئة مجال فيو  ،البنوك هذه توفرها التي المتنوعة التمویلیة الصیغ خالل من وذلك والتنمیة، النمو وتعزیز دعم

 یفضل الجزائریین من الكثیر وأن خاصة المحلي، االدخار وترقیة زیادة في اإلسالمیة البنوك تساهم المدخرات
 للبنوك الكبیرة واألهمیة للدور ونظراً  .بالربا تتعامل التي التقلیدیة البنوك لدى یودعها أن على أمواله، اكتناز

 المالئم المناخ تهیئة النقدیة تالسلطا من یتطلب فإنه واالجتماعیة، االقتصادیة التنمیة تحقیق في اإلسالمیة
  )1( :یلي فیما تلخیصها یمكن متطلبات عدة خالل من وذلك ذكرنا، كما لعملها

 وتشریعات بقوانین محكومة اإلسالمیة البنوك أعمال تكون أن بذلك والمقصود :تقنین العمل المصرفي )1
 بالبنوك یتعلق ما كل خاص نونقا یتناول بحیث الدولة، في والمختصة الرسمیة الجهات عن صادرة محددة،

 من كثیر إلى سیؤدي المجال هدا في قوانین سن عدم أن إذ علیها، والرقابة إنشائها أحكام من اإلسالمیة
 تعمل التي المؤسسات مختلف مع والعالقة والمراجعة، المحاسبة ومعاییر واإلشراف الرقابة في اإلشكاالت

 اإلطار سیوفر اإلسالمیة، بالبنوك خاص مصرفي قانون سن أن كما .الجزائریة المصرفیة السوق في

                                           
،                    2010جامعة ورقلة، الجزائر،  ،07: العدد، مجلة الباحث، متطلبات تطویر الصیرفة اإلسالمیة في الجزائر، عبد الحمید بوشرمة –سلیمان ناصر  )1(

  .312 -  311  :ص ص
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 إیجاد األمر یتطلب ذلك ولتحقیق الوطني، االقتصاد متطلبات مع یتفق بما عملها لتنظیم الواضح التشریعي
 :أهمها والسیاسات اإلجراءات من مجموعة
 ؛المصرفیة المنظومة إصالح ملفات ضمن اإلسالمیة البنوك ملف إدراج  
 على بالسهر وتكلیفهم ،ومصرفیین وقانونیین واقتصادیین شرعیین خبراء من ختصةم لجنة تشكیل 

 في اإلسالمیة البنوك لعمل المنظمة القوانین دراسة إلى باإلضافة .اإلسالمیة للبنوك قانون إعداد
 ؛المجال هذا في تجاربها من االستفادة وضرورة واإلسالمیة العربیة الدول

 جمعیة المالیة، وزارة الجزائر، بنك :مثل إلنجاحه، األمر بهذا المعنیة تالجها بین كامل تعاون قیام 
  .وتنفیذه القانون هذا على للمصادقة والحكومة البرلمان أخیراً  ثم المالیة، والمؤسسات البنوك

 على یفرض اإلسالمیة، البنوك عمل طبیعة في والتمیز االختالف إن :تنظیم العالقة مع البنك المركزي )2
 ذلك یعني أن دون البنوك، هذه مع أیضا ومتمیزة خاصة بطریقة یتعامل أن دولة أي في المركزي البنك

 تتالءم الرقابة لهذه خاصة وأسالیب أدوات واستخدام إیجاد هو المطلوب بل رقابته، دائرة عن خروجها
 ینظم خاص انونق سن من سابقاً  ُذكر ما عن بالضرورة ناتجاً  یكون العالقة هذه وتنظیم عملها، وطبیعة
 أن القانون هذا ظل في )الجزائر بنك( المركزي للبنك یمكن وبالتالي اإلسالمیة، البنوك على والرقابة اإلنشاء

  : یلي لما وفقاً  )األساسیة جوانبها في( اإلسالمیة البنوك مع عالقته ینظم
 بالبنوك الودائع على يالمركز  البنك یفرضه الذي القانوني االحتیاطي إن :نسبة االحتیاطي القانوني  .أ 

 لذا البنك، لدى المودعین أموال حمایة إلى إضافة النقدي، المعروض في التحكم إلى یهدف التجاریة،
 االستثمار حسابات على النسبة هذه فرض ألن الجاریة، الودائع على أساساً  النسبة هذه تُفرض أن یجب
 مما المطلوب، لالحتیاطي المخصصة األموال نم النسبة تلك استثمار عدم یعني اإلسالمیة، البنوك لدى

 االستثماریة الحسابات إخضاع یجب ال وبالتالي المستثمرة، الودائع لمجموع أقل عوائد تحقیق في یتسبب
 :التالیة لالعتبارات وذلك تخفیضها األقل على أو القانوني االحتیاطي لنسبة اإلسالمیة البنوك لدى
 محافظ أو مساهمات أنها على إلیها النظر یتم اإلسالمي، بنكال في االستثماریة أو اآلجلة الودائع إن 

 ودون الخاصة، مسؤولیتهم وعلى أصحابها لصالح البنك یدیرها والخسارة، الربح في تشارك استثماریة
 مؤقتة، لكنها المساهمین كأموال تعتبر أنها أي أرباحها، عن فضالً  األموال هذه  برد البنك من ضمان

 ؛الجاریة الودائع على تماماً  ینطبق ما عكس يأ
 فائدة تقاضي حیث من ال التقلیدیة، البنوك بعكس االحتیاطي هذا من تستفید لن اإلسالمیة البنوك إن 

 ودائع ألنها األموال هذه ألصحاب الحمایة توفیر حیث من وال شرعیة، مخالفة من ذلك في لما علیها
  .والخسارة الربح في تشارك مضاربة

 لإلقراض أخیر أكملج دوره یؤدي أن )الجزائر بنك( المركزي للبنك یمكن :دور الملجأ األخیر لإلقراض  .ب 
  :یلي كما السیولة ألزمات مواجهتها حین الجزائر في اإلسالمیة للبنوك بالنسبة

 شكل في تسهیالت له یقدم أن المركزي للبنك یمكن سیولة، لمشكلة اإلسالمي البنك تعرض حالة في 
 عن الناتجة الفوائد عن اإلسالمي البنك كتنازل المركزي، البنك ینالها امتیازات مقابل حسنة، ضقرو 

 ؛المركزي البنك لدى )أحیاناً ( مودعة أموال من یفوقها ما أو القانوني االحتیاطي نسبة



 

284 
 

 التحديثومتطلبات بين النمذجة   –) 2014 -  1980(مو االقتصادي في الجزائر  خالل الفترة قة بين تطور الجهاز  المصرفي و النالعال  يناثالفصل ال

 ذلك ویتم الصندوق، لهذا الالزمة الموارد فیه یجمع أن المركزي للبنك یمكن مشترك صندوق إنشاء 
 البنك یحددها معینة بنسبة إسالمي، بنك كل فیه یسهم خاص احتیاطي نسبة فرض خالل من

 البنك تمكین هي المشترك الصندوق لهدا األساسیة المهمة وتكون البنك، حجم حسب المركزي
 تعرضها حالة في اإلسالمیة البنوك مساندة أي لإلقراض، األخیر الملجأ بدور القیام من المركزي

 حیث من السیولة ثغرة حقیقة من التأكد ضرورة مع الحسن، القرض بصیغة ذلك ویتم مالیة، تألزما
 .افور  القرض إرجاع یجب السیولة في العجز حالة انتهاء حالة وفي واألسباب، والتوقیت الحجم

 دون الحیلولة إلى بها، لالحتفاظ التجاریة البنوك على معینة سیولة نسبة فرض یهدف :نسبة السیولة  .ج 
 أهمیة اإلسالمیة بالبنوك النقدیة السیولة نسبة لوجود إن .المفاجئة السیولة ألزمات البنوك هذه تعرض

 ولكن اتها،ذ اإلسالمیة للبنوك وبالنسبة لحمایته، وأساسي تنظیمي كعامل الوطني لالقتصاد بالنسبة كبیرة
 أقل تكون أن یجب إذ السیولة، نسبة مكونات في ةوالتقلیدی اإلسالمیة البنوك بین التمییز یتطلب األمر

 البنوك في السائلة األصول مكونات اختالف أساس على التقلیدیة البنوك على المفروضة تلك من
 أساس على الكمبیاالت تقبل مثالً  اإلسالمیة البنوك أن إذ التقلیدیة، البنوك في مثیلتها عن اإلسالمیة
 ألنها أیضاً  الحكومیة السندات النسبة تتضمن أال المفترض من أن اكم محرم، ألنه الخصم ال التحصیل

 لهذه االستثمار ودائع من بسیط ءوجز  الجاریة الودائع من مهم ءجز  إخضاع یمكن ذلك ومع .بفائدة
 البنك لدى بل المركزي البنك لدى یبقى ال ولكن القانوني االحتیاطي ضمن األول یُحسب حیث النسبة،

 طلبات لمواجهة بل أسلفنا، كما للمودعین الحمایة توفیر باب من لیس األول، قابةر  وتحت اإلسالمي
  .الودائع هذه على السحب

 الكاملة ومعرفتهم العاملین هؤالء وعي یسهم حیث :التدریب والتثقیف الشرعي للعاملین بالبنوك اإلسالمیة )3
 المالیة والخدمات االستثمار لصیغ الصحیح الشرعي والتأصیل اإلسالمیة المالیة المعامالت بأصول

 یجب لذا اإلسالمیة، البنوك من كثیراً  یصیب الذي الخلل ومعالجة العثرات من الكثیر إزالة في اإلسالمیة،
 :خالل من ذلك ویتم اإلسالمیة، المالیة والمؤسسات بالبنوك للعمل وعملیاً  علمیاً  المؤهلة اإلطارات تهیئة

 وتخریج وتدریب إلعداد وذلك ،اإلسالمیة المصرفیة العلوم في متخصص وتدریبي تعلیمي مركز إنشاء 
ذا .سابقاً  إلیها المشار المؤهلة المصرفیة اإلطارات  قسم إنشاء فیمكن العاجل، القریب في ذلك نیتس لم وإ

  ؛العاصمة بالجزائر للبنوك العلیا بالمدرسة الغرض لهذا خاص
 وتدعیم اإلسالمیة المالیة الهندسة تطویر في متخصصة أقسام بإنشاء الجزائر في اإلسالمیة البنوك قیام 

 االستفادة یمكن اإلطار هذا وفي البنك، داخل أي محلیاً  العاملین لتدریب متخصصة ومراكز المالي، االبتكار
 اإلسالمي للبنك التابع والتدریب للبحوث اإلسالمي كالمعهد ،المجال هذا في رائدة إسالمیة بنوك تجارب من

  ؛)القاهرة( والتنمیة لالستثمار الدولي اإلسالمي للمصرف التابع اإلسالمي االقتصاد مركزو  ،)جدة( للتنمیة
 اإلسالمیة، الصیرفة تطویر على تعمل التي والدولیة، اإلقلیمیة الهیئات بعض جهود من االستفادة ضرورة 

 متوافقة محاسبیة معاییر تضع التي ،)البحرین( اإلسالمیة المالیة للمؤسسات والمراجعة المحاسبة هیئة :مثل
 أخرى، جهة من اإلسالمیة الشریعة أحكام مع ومتوافقة جهة، من عالمیاً  المطبقة المحاسبیة المعاییر مع



 

285 
 

 التحديثومتطلبات بين النمذجة   –) 2014 -  1980(مو االقتصادي في الجزائر  خالل الفترة قة بين تطور الجهاز  المصرفي و النالعال  يناثالفصل ال

 مع المتوافقة والجذر الحیطة قواعد یضع الذي ،)مالیزیا( IFSB اإلسالمیة المالیة الخدمات ومجلس
  .اإلسالمیة البنوك في العمل خصوصیة وتراعي ،بازل معاییر مثل العالمیة معاییرال

  البنوك الجزائریة أداء إستراتیجیةوتطویر تحدیث المتطلبات المتعلقة ب: انيالمطلب الث        

وضع إستراتیجیة كفیلة بتحدیث أداء البنوك الجزائریة، وذلك بهدف تعزیز دورها تمن األهمیة بما كان أن        
  : على األسس التالیة ةاإلستراتیجیالتنموي، ویمكن أن تبنى هذه 

  تحدیث وتطویر عملیة االستثمار في الرأسمال البشري العامل في البنوك: الفرع األول       
، من عمل البنوك الجزائریة وتطویر إستراتیجیة قبل الحدیث عن أي متطلب تقتضیه عملیة تحدیث        

الرأسمال البشري العامل في هذه البنوك، لكون هذا األخیر  األهمیة بما كان التطرق إلى موضوع االستثمار في
المصدر الرئیسي لكل عملیة تحدیث أو تطویر سواء كانت تشمل ابتكار وتقدیم الخدمات المصرفیة، وتسویقها، 

على البنوك الجزائریة أن تبذل المزید من الجهود من أجل وفي هذا السیاق، یتعین  .إدارة المخاطر وغیرها
   :من خالللدیها  االستثمار في الرأسمال البشري العاملبمستویات االرتقاء 

المیزة التنافسیة من خالل  بنكاالهتمام بإدارة واستثمار رأس المال البشري بوصفه موجودا استراتیجیا یمنح ال )1
إذ أن رأس المال البشري ) هارات، الخبرات، المعنویات، واالبتكار والتجدیدالمعرفة، الم(متغیراته المختلفة 

ضرورة تركیز البنوك على متغیري مع  .یتوقف على الخصائص والسمات التي یتمیز بها األفراد في العمل
مهارات ومعنویات العاملین من خالل تكثیف الدورات التدریبیة والتعلیم المستمر لتطویر تلك المهارات 

دامةوالمعارف من خالل إدخال نظم جدیدة إلدارة المعرفة وتحفیز العاملین على استخدامها  صورة القاعدة  وإ
نتائج الوحدة من خالل  ینوضع نموذج معیاري وموضوعي لتقییم أداء الموظفذلك ویدعم . )1(المعرفیة

إعداد برامج باإلضافة إلى  .تهم في وضع وسائل التطویرمشارك، وضمان بهاالمصرفیة التي یعملون 
تدریبیة متطورة لتقییم األداء واستخدام األدوات الحدیثة في مجال استیعاب المستجدات والتطورات التي 
رسال بعثات  تشهدها الساحة المصرفیة العالمیة، وذلك من خالل االستعانة بالخبرات المحلیة واألجنبیة، وإ

 .موظفین للتكوین في الخارج
 والمتواصلة دارة لتصبح فاعلة وكفئة على التفاعل مع متغیرات الصناعة المصرفیة المستمرةترقیة نظم اإل )2

 )2( .مع دعمها باألجهزة الحدیثة
المعیشیة وسبل رفعها  هممحاولة رفع درجات الرضا والروح المعنویة للعاملین من خالل دراسة أوضاع )3

مع  ،یربط بین أهداف العاملین وأهداف البنوكلیتناسب مع تكالیف المعیشة، فضال عن خلق مناخ تنظیمي 
 .)3( وضع أنظمة عادلة لتحفیز العاملین من حیث المكافآت األجور والترقیات وحوافز العمل والتقدم المهني

 :تشجیع الموظفین إلقامة نظام تحفیزي أحسن لألجور، وذلك من خاللوما یدعم ذلك 

                                           
، مجلة تأثیر رأس المال البشري في األداء المصرفي دراسة تحلیلیة آلراء عینة من موظفي المصارف التجاریة األردنیةأحمد عبد إسماعیل الصفار،  )1(

  .103  :ص، 0082، 70  العدد، ، العراقالمستنصریةلجامعة ا، اإلدارة واالقتصاد كلیة، اإلدارة واالقتصاد
مذكرة ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، قسم  ،النظام المصرفي الجزائري في مواجهة تحدیات العولمة المالیة ،محمد زمیت) 2(

  .206 :، ص2005/2006العلوم االقتصادیة، جامعة الجزائر، الجزائر، 
  .103  :ص، مرجع سابقأحمد عبد إسماعیل الصفار،  )3(
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  بهاتثمین المسؤولیة ومنح أجر مقابل االضطالع. 

 ربط الترقیة بالتكوین وتحسین المردودیة. 

 اإلسراع في وضع نظام ترقیة مرتبطة باالستحقاق. 

 1( .تكییف عالقة المردودیة مع المجهود الفردي(  
تعزیز العالقات القویة، والسیما متغیرات االبتكار والتجدید والمعرفًة فضال عن خبرات العاملین، لما  )4

 .األداء لها من دور كبیر على متغیرات
 )2( .لتركیز على أهمیة العمل الجماعي وفرق العملا )5

  تحدیث وتطویر تشكیلة الخدمات المصرفیة المقدمة للجمهور: الفرع الثاني       

ضافة ینصرف مفهوم         جدیدة للخدمات المصرفیة القائمة بما  منافعتطویر الخدمات المصرفیة إدخال وإ
   )3( :إلى زیادة الطلب على هذه الخدمات مثل نافعبحیث تؤدي هذه الم، العمالءیتماشى واحتیاجات 

باإلضافة  .القائمة أو في طریقة تقدیمها وتوزیعها إلى العمالء اتإدخال تعدیالت وتحسینات على الخدم )1
 .استحداث خدمات جدیدة وتقدیمها ضمن مزیج الخدمات الحالي للبنكإلى 

 .مناطق جغرافیة جدیدة وتوسیعها إلى شرائح جدیدة من العمالءمد الخدمة المصرفیة القائمة إلى  )2
 : إن تطویر الخدمات المصرفیة یتوقف نجاحه على ثالث دعائم أساسیة وهي )3
  تطویر الكفاءات البشریة ألن الخدمات المصرفیة تعتمد على العنصر البشري وبالتالي أي تطویر یجب

 ؛أن یمثل العنصر البشري األساس والمنطلق فیه
 ؛تطویر األسالیب واإلجراءات والمنافذ التي تمر بها الخدمة إلى العمیل 
  التطویر المستمر في التكنولوجیا المستخدمة في البنوك بإدخال كل التقنیات واألنظمة اإللیكترونیة التي

  .أصبحت البنوك تتنافس فیما بینها على االستثمار فیها من أجل تطویر طرق تقدیم خدماتها
مردها إلى أن البنك یعمل في بیئة متغیرة، وأن أهمیة عملیة تطویر الخدمات المصرفیة تكتسي  كما       
تلك التطورات والتغییر في الرغبات، لیتمكن من المحافظة على  مسایرةفي تغیر دائم وعلى البنك  العمالءرغبات 

تطویر خدماته البد أن تتم في إطار ن جهود البنك المتعلقة بكما أ. حصته السوقیة واالستمرار في ظل المنافسة
اإلستراتیجیة الشاملة للبنك، وذلك باالهتمام باالبتكار والتجدید في الخدمات المصرفیة، وتنبع أهمیة االبتكار 

  )4( :والتطویر من مجموعة من االعتبارات نذكر أهمها فیما یلي
  التغیر المستمر في أذواق ورغبات العمالء، وبالتالي فإن تطویر الخدمات المصرفیة یصبح ضروري

من التطورات التكنولوجیة في  االستفادةوما یدعم ذلك . في السوق وجلب عمالء جدد االستمرارلضمان 
 ؛مجال العمل المصرفي و تسخیرها لخدمة العمالء

                                           
  .206 :، صمرجع سابق ،محمد زمیت) 1(
  .103  :ص، مرجع سابقأحمد عبد إسماعیل الصفار،  )2(
  241: ، صمرجع سابق، عبد القادر بریش) 3(
  242-241: ص ، ص سابقالمرجع نفس ال )4(
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  االبتكارمواجهة المنافسة المحتدمة في السوق المصرفیة، حیث تعتمد المنافسة بین البنوك على جوانب    
یجاد أفكار جدیدة تترجم في شكل خدمات لتحقیق رضا العمالء  .والتطویر وإ

جمع ما ال المقدمة من قبل البنوك الجزائریة، فعلى هذه األخیرة تشكیلة الخدمات المصرفیةلبالنسبة و           
من  قتصاد الوطنيالالوفاء بالتزامات البنوك تجاه او عمالء من جهة، الرضا  لتحقیق بین التقلیدي والمستحدث

  :وهو ما یلزم البنوك الجزائریة بتحدیث خدماتها وتنویعها لتشمل. أخرى جهة
  .وتقدیم االستشاراتالتوسع في األنشطة االستثماریة التي تتضمن ثالث وظائف أساسیة، التسنید، التسویق  )1

 :تقدیم أنشطة تمویلیة تضمناهیك عن  .القیام بعملیات التمویل التأجیري )2

التمویلیة سواء  هاحتیاجاتاتمویل المشروعات الصغیرة قصد تلبیة  :والتي تشمل ،صیرفة التجزئة  . أ
صدار البطاقات اإللكترونیة والتيو  .بتوفیر التمویل الالزم أو تمویل رأس المال العامل یمكن  إ

تمویل القروض عالوة على  .استخدامها من طرف التجار واألفراد كبدیل عن التعامل النقدي
 .الخ....شراء السیارات، األثاث: االستهالكیة مثل

 .تقدیم القروض المشتركةالتوسع في     . ب

 )1( .تأسیس شركات رأسمال المخاطر )3

باإلضافة . یرها من األعمالإدارة أمول العمالء وغالتي تتولى ) االستثمارأمناء (ضرورة إنشاء وحدات الثقة  )4
ستثماریة الستثمار بعد وضع التشریعات والقوانین المنظمة لعمل مثل هذه األدوات االإلى تأسیس صنادیق ا

  .إطار متكامل من التنویع في مجال الموارد واالستخداماتالخدمات كما یجب أن یحكم تقدیم هذه . الحدیثة
سیاسة تحسین نوعیة الخدمة وتعتمدها، وذلك تبني البنوك الجزائریة یتعین على أنه  اإلشارة إلىتجدر و         

 )2( :من خالل

تقان األسالیب التي یستخدمونها، وذلك لتسهیل االتصال بالعمالء  )1  حث وتشجیع اإلطارات على تحسین وإ

 .والسرعة في معالجة العملیات

جدید على مستواها بشكل واضح ودقیق، مما یستدعي، إحداث إعالم العمالء باستمرار وبكل ما هو  )2
 .نظام فعال للمعلومات داخل البنوك یسمح لها بأن تكون على درایة تامة بكل ما یجري في داخلها

 :تصال، تسمح للمتعاملین بمعرفة دور البنك والخدمات التي یقدمها عن طریقالإعداد سیاسة مالئمة ل )3

 ؛المناسبة سواء في الداخل والخارج استعمال الوسائل اإلعالمیة 

 استخدام األدوات المالئمة، عالوة قتصادیة والتنظیمیة التي تهم العمالء بالنشر المعلومات المالیة وا
لك نشر البیانات ذویمكن أن یشمل . على نشر اإلحصائیات المالیة والنقدیة التي یقدمها بنك الجزائر

 ؛داخل بورصة الجزائرعن األوراق المالیة وتحركات أسعارها 

 عصرنة وصیانة التجهیزات المصرفیة والمحافظة علیها. 

تنمیة الشبكة المصرفیة عبر فتح فروع وكاالت جدیدة في مناطق متعددة من البالد لتسهیل خدماتها   )4
 .للعمالء

                                           
  .185-184: علي بوعمامة، مرجع سابق، ص ) 1(
  .205:، صمرجع سابق ،زمیتمحمد  ) 2(
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  تحدیث وتطویر اإلدارة التسویقیة: لثالفرع الثا

یتضمن التسویق المصرفي مجموعة من األنشطة التي تضمن وبالتعاون مع الوظائف األخرى في البنك       
استمرار تقدیم الخدمات المصرفیة إلى العمیل في الوقت والمكان المناسبین وبالجودة المطلوبة وبأقل تكلفة 

عدة المعلومات األساسیة التي ترتكز علیها كما یعتبر من األنشطة الرئیسیة في البنوك وذلك ألنه یوفر قا. ممكنة
األنشطة األخرى في البنوك، والتي على أساسها یتم رسم الخطط واتخاذ القرارات، خاصة في اآلونة األخیرة أین 

كما أنه یقوم على أساس إرضاء العمیل وهو . یشهد العالم تطورات تكنولوجیة وثورة معلوماتیة وانفتاح اقتصادي
المستمرة بین العمالء والبنك، بما القضیة األساسیة في العمل المصرفي، وهي تدعیم العالقة في ذلك یتناول 

   .)1(یدفع البنك دائما إلى البحث والتعرف على احتیاجات ورغبات العمالء
وعلى هذا األساس، أصبح من المؤكد على أن وجود إدارة في البنك تحت اسم اإلدارة التسویقیة ضرورة          

   )2( :ة توكل لها المهام التالیةملح
 وجمع المعلومات في هذا المجال؛ ةالسوق المصرفی حول القیام ببحوث  
 ؛تطویر وتنمیة المنتجات المصرفیة  
 عالن   ؛االتصاالت التسویقیة بما تشمله من دعایة وإ
 وضع خطط مبیعات فروع البنك مع مراعاة البیئة المصرفیة للبنك؛  
  البیع؛التدریب المستمر لرجال  
 التنسیق مع اإلدارات األخرى بالبنك.  

یصالها نحو العمیل عن طریق منافذ مناسبة          كما یهدف التسویق المصرفي إلى ابتكار وأداء الخدمات وإ
باستخدام وسائل الترویج المتاحة، وهذا قصد إرضاء العمالء الحالیین جذب عمالء جدد بما یحقق الربحیة 

  )3( :التسویق المصرفي في تحقیق جملة من األهداف، وهيللبنوك، وبذلك یساهم 
 باإلضافة إلى. تحسین مستواهاو  الخدمات المصرفیة قاعدة وسیعت  :تحسین سمعة البنك وذلك من خالل )1

 .رفع الوعي المصرفي خصوصا لدى موظفي البنكو  تطویر أسالیب األداء

 .األمان، ونمو المواردالسیولة، الربحیة، : تحقیق األهداف المالیة المتمثلة في )2
 .زیادة االستثمارات في األوراق المالیةو زیادة حجم القروض والسلفیات  : أهداف توظیف األموال عن طریق  )3
ابتكار خدمات مصرفیة جدیدة تستجیب لرغبات العمالء وتطویر   :أهداف االبتكار والتجدید من خالل )4

 .للعمالءالخدمات المصرفیة الموجودة وتغییر أنماط تقدیمها 
تدریب اإلطارات القائمة على الجهاز التسویقي : أهداف كفاءة وفعالیة الجهاز اإلداري وذلك من خالل )5

بالبنك وتنمیة قدراتهم في التعامل مع العمالء وخلق روح االنسجام بینهم، وتشجیع روح المبادرة في أداء 
 .الخدمات في الوقت والمكان المناسبین

                                           
،                  2003، جامعة ورقلة، الجزائر، 02: مجلة الباحث، العدددور التسویق المصرفي في زیادة القدرة التنافسیة للبنوك، محمد زیدان،  )1(

  .10 - 09  :ص ص
  .11 - 10  :نفس المرجع السابق، ص ص )2(
  .14 - 13  :محمد زیدان، مرجع سابق، ص ص )3(
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  عزیز إدارة المخاطر المصرفیةتحدیث وت: الفرع الرابع

المخاطر عن األسلوب أو الطریقة المنتظمة لتعریف وتحلیل المخاطر المحتملة وتطبیق  إدارةتعبر        
فإذا كان التحلیل هو تحلیل أو معرفة ماذا یمكن أن یكون خطأ مقارنة مع التوقعات، . االستجابة المناسبة لها

قابة والتحكم في المخاطر وبالتالي، فإن إدارة المخاطر تعتبر إدارة للر . فإن اإلدارة هي معرفة ما یجب عمله
أما الدائرة المنوطة بإدارة المخاطر فتكون هي  .المختلفة بحثا عن تحقیق العالقة المثلى للعائد والمخاطرة

المسؤولة عن وضع اإلجراءات والسیاسات الهادفة إلى الحد من المخاطر المحتملة التي یمكن أن یتعرض لها 
لهذه المخاطر إلى الحدود المقبولة والمعتمدة من اإلدارة العلیا بهدف   البنك، أو تسعى لتخفیض اآلثار السلبیة

وعلیه، فإن إدارة  .تقلیل األخطاء أو المفاجآت أو تقلیل تفویت الفرص أو تسریع القدرة على التكییف مع التغیرات
الل أدوات ووسائل المخاطر هي محاولة البنك التقلیل من الخسائر المحتملة، أو تجنب الوقوع فیها، وذلك من خ

افر مجموعة من العناصر یمكن ظالمخاطر المصرفیة من خالل ت إدارةتتم عملیة و  .)1(مختلفة وبأقل التكالیف
  :تجسیدها من خالل الشكل التالي

  عناصر عملیة إدارة المخاطر :)V8- (الشكل 

  
 ، - دراسة واقع البنوك التجاریة العمومیة الجزائریة  –إدارة المخاطر المصرفیة وفق اتفاقیات بازل ، حیاة نجار: المصدر

، الجزائر، 1سطیف  ، جامعةالعلوم االقتصادیةوالتجاریة وعلوم التسییر، فرع  العلوم االقتصادیة كلیةأطروحة دكتوراه غیر منشورة، 
  .65 :ص، 2013/2014
الحظ من الشكل أعاله، أن الحدیث عن إدارة المخاطر ال یشمل فقط تعریف المخاطر وتحلیلها بل وی           

وبالتالي فإن عملیة إدارة المخاطر تتضمن . یتعداها إلى التخطیط الدقیق لها واتخاذ القرار المناسب مع مراقبة النتائج
   )2( :فیما یلي یتم إیجازهاعدة مراحل أساسیة 

 ؛خطرتحدید وتعریف ال 
 ؛قیاس وتقویم المخاطر  
 ؛التحلیل، اتخاذ القرار وتخطیط الترتیبات  
 اإلدارة العملیة للمخاطر.  
ونظرا لألهمیة التي یكتسیها موضوع إدارة المخاطر المصرفیة، فیما یتعلق بضمان أمن وسالمة               

  )3( :القیام بما یليتعین یعملیة انسیاب التمویل الالزم إلى االستثمارات المنتجة، 

                                           
 كلیةدكتوراه غیر منشورة،  أطروحة ،-دراسة واقع البنوك التجاریة العمومیة الجزائریة  –إدارة المخاطر المصرفیة وفق اتفاقیات بازل ، حیاة نجار )1(

  .63 :ص، 2013/2014، الجزائر، 1سطیف  ، جامعةالعلوم االقتصادیةوالتجاریة وعلوم التسییر، فرع  العلوم االقتصادیة
  .70 - 66 :صنفس المرجع السابق،  ، لمزید من التفصیل )2(
  .311 -  310 :، صمرجع سابقحیاة نجار،  )3(
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 .حسب المقاییس الدولیة مصرفیة االهتمام بتنمیة الموارد البشریة وتكوین إطارات  )1
كید على ضرورة التزام البنوك بمعاییر لجنة بازل المتعلقة بكفایة رأس المال أتعزیز الرقابة المصرفیة والت )2

 .III ومبدأ الشفافیة وتكییفها مع متطلبات بازل
المزید من الجهد لموضوع إدارة كافة أنواع المخاطر المصرفیة، المالیة منها والتشغیلیة، مما  ءإیال )3

 .عملیاتها جدائها ونتائأب ءیساعدها على االرتقا
ات ءتحسین التنظیم الداخلي للبنوك العمومیة عن طریق تفعیل الرقابة الداخلیة، كفایة السیاسات واإلجرا )4

 .ها وآلیة توزیع المسؤولیات والصالحیاتومستوى تطبیقها وااللتزام ب
تضطلع بمهمة التحدید الدقیق للمخاطر من خالل تحلیل البیانات  الجزائریةإدارة للمخاطر بالبنوك  ءإنشا )5

والمعلومات المتوفرة لدیها، وضع نظم للتقاریر وخطط عمل الوحدات المختلفة ومتابعة مستوى االلتزام 
واضحین لكافة أنواع المخاطر في جمیع العملیات التي ینفذها  فصنیالوصول إلى تحدید وت فبها، بهد

وهذا یتطلب أن تعمل اإلدارة كوحدة تحكم مركزیة . أو األنشطة أو الصفقات التي یدخل فیها البنك
    .بالتنسیق مع اإلدارات المختلفة بالبنك لتمكینه من اتخاذ القرار السلیم

  فعیل وتطویر دور بورصة الجزائرالمتطلبات المتعلقة بت: المطلب الثالث

یعتبر وجود بورصة نشطة أمرا هاما سواء بالنسبة للبنوك الجزائریة واالقتصاد الجزائري، ألن ذلك من         
في زیادة فعالیة  ةساهموبالتالي المالصیرفة االستثماریة، في مجال شأنه أن یفتح مجاالت توظیف أخرى 

غیر أن الواقع  .تخصیص الموارد المالیة بشكل أمثل لخدمة مصالح االقتصاد الجزائري ورفع معدالت نموه
الحالي لبورصة الجزائر یعكس وجود معوقات عدیدة تحول دون تحقیق هذه الغایة، وهو ما یستدعي القیام 

  )1( :و التاليوذلك على النح. بإجراءات من شأنها تنشیط بورصة الجزائر
  رفع الكفاءة المعلوماتیة للبورصة :الفرع األول

 :حیث لتحقیق ذلك، یجب العمل على       

، وبالتالي تحقق فعالیة السوق وتوفر الحمایة في األوقات المناسبة والحقیقیةنشر المعلومات المختلفة  )1
 .الالزمة للمدخرین والمستثمرین في األوراق المالیة

وقوانین اإلفصاح والشفافیة المالیة الملزمة للشركات وآلیات لمراقبة تنفیها، وذلك بالعمل على وضع قواعد  )2
إصدار معاییر محاسبیة ومعاییر تدقیق حسابات جزائریة تعتمد على المعاییر الدولیة واإلشراف على 

 .حسن تطبیقها

 .إلزام الشركات باعتماد أنظمة محاسبیة عصریة ممكنة على الكمبیوتر )3

 .عتماد أنظمة التداول االلكترونيا )4

العمل على تشجیع وتأسیس بیوت الخبرة التي تعمل في مجال التحلیل المالي واالستشاري وتقییم أوعیة  )5
 .األوراق المالیة التي تصدرها الشركات

                                           
علوم في دكتوراه غیر منشورة،  أطروحة أثر كفاءة سوق رأس المال على االستثمار في األوراق اآللیة مع اإلشارة إلى حالة الجزائر،، الجودي صاطوري )1(

  .372-360:ص ص ،2005/2006المدرسة العلیا للتجارة، الجزائر،مالیة،  :التسییر، فرع
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العمل على تأسیس وتطویر صحافة مالیة مستقلة وحرة تنشر بدقة وتفصیل األخبار االقتصادیة والمالیة  )6
  .الشركات المدرجة في البورصةعن 

  تنویع أدوات االستثمارو توسیع عرض األوراق المالیة :الفرع الثاني   
  :حیث لتحقیق ذلك ینبغي العمل على        

زیادة عدد الشركات المقیدة في البورصة وذلك عن طریق مراجعة الشروط الواجب توفیرها في المؤسسات  )1
ناهیك عن وضع رزنامة للشركات التي یتوجب إدراجها في البورصة . التي ترغب في الدخول إلى البورصة

 .یؤدي إلى زیادة فرص االستثمار وزیادة حجم التداول وهذا، هاتأهیلر متطالبات حتى یتم توفی

 .منها ةوالسیما العربی ةاألجنبی افتح رأسمال المؤسسات الوطنیة إلى االستثمار  )2

قبل بنك الجزائر كما هو تعارف علیه وذلك بهدف تغذیة أسواق رأس إصدار سندات خزینة قابلة للتداول من  )3
المال بأدوات مالیة عدیمة الخطر، كما یساعد ذلك في تحدید مستوى معدالت الفائدة في السوق ویزود ذلك 

 .بنك الجزائر بأداة تدخل في سوق األوراق المالیة إلدارة السیاسة النقدیة

دخال األسهم العادیة المضمونة التي تعطي لحاملها الحق في المطالبة التوسع في طرح األسهم الممتازة و  )4 إ
 .بالتعویض إذا انخفضت القیمة السوقیة للسهم عن حد معین خالل فترة محددة

السندات القابلة للتحویل إلى أسهم، والسندات  :نشیط سوق السندات مثلتإدخال العدید من أدوات الدین ل  )5
 .كات أخرى غیر الشركات المصدرة للسنداتالقابلة لالستبدال بأسهم شر 

التعامل في سوق  لجذبهم نحوإصدار السندات بفئات معقولة تتناسب ومقدرة شرائح عدیدة من المدخرین  )6
 .تعزیز سیولة السوق بغرضذلك و األوراق المالیة، 

حد العناصر األساسیة ألي سوق متطورة لألوراق أالعمل على تنشیط وتطویر سوق السندات باعتبارها   )7
یكون على استعداد لشراء أو بیع األوراق المالیة في الذي المالیة، وذلك من خالل إدخال نظام صناع السوق 

 .أي وقت بشكل ینشط السوق ویسهم في سیولتها ویحافظ على استقرارها

لیة لما لها من آثار إیجابیة على استقرار السوق تشجیع الشركات الجزائریة على إصدار شهادات اإلیداع الدو  )8
الحد من تقلبات أسعار األوراق المالیة، كما یشجع هذا االتجاه على تزاید اندماج بورصة الجزائر في و 

  .البورصات العالمیة ویعمل على جذب المستثمر األجنبي إلى السوق الجزائریة
  الخاصإعطاء المبادرة للقطاع : ثالثالفرع ال      
أو تحویل أنواع الشركات األخرى / ذلك من خالل تأسیس أكبر عدد ممكن من شركات المساهمة و        
التضامنیة وذات لمسؤولیة المحدودة إلى شركات ذات أسهم حتى یمكنها من طرح أسهم لالكتتاب العام، ومن (

لى النحو الذي تتمكن معه هذه االقتصادیة في ظل المنافسة الحرة عالقطاعات ثم توجیهها نحو مختلف 
وما یدعم ذلك اإلسراع في تنفیذ برامج الخوصصة . الشركات من تحقیق أفضل عائد بأقل تكلفة ضمانا لبقائها

وضرورة تهیئة دخول بعض المؤسسات إلى بورصة الجزائر مثل الشركة الجزائریة للنقل الجوي، باإلضافة إلى 
، وهذا األمر من شأنه أن یعید إلى السوق توازنها، ویسهم في بعض الشركات الخاصة مثل شركة االسمنت

  .تعمیقها وینشط حركة التعامل فیها ویعزز من مستوى سیولتها
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  الرفع من مستوى الدخل الحقیقي لألفراد :رابعالفرع ال  
حیث ال یمكن الحدیث عن توجیه مدخرات العائالت دون تحدید المستوى الدخل الحقیقي لكل مواطن،       

ستوى المعیشة للمجتمع یسمح بزیادة حجم االدخار الخاص وعرض رؤوس األموال التي تبحث عن مفرفع 
ر بشكل أكبر من فرص االستثمار في البورصة، ومن ثم فإن الزیادة الحقیقیة للدخل تؤدي إلى زیادة االدخا

 :ویمكن أن یتسنى ذلك من خالل العمل على تحقیق ما یلي االستهالك، ومنه وتوجیهه نحو االستثمار

التحكم في ظاهرة التضخم من خالل التحكم في نمو الكتلة النقدیة وجعلها مقرونة بكمیة اإلنتاج الحقیقي  )1
 .عن طریق إقامة جهاز إنتاجي قوي یحقق إشباع الطلب الداخلي

 .تبني سیاسة صرف هدفها حمایة العملة الوطنیة من أي تدهور )2

 .محاربة ظاهرة هروب االدخار المالي ورؤوس األموال )3

یة بمراجعة سلم األجور خاصة بالنسبة للموظفین الذین بإمكانهم المساهمة بمدخراتهم في رفع نس )4
 .االستثمار في األوراق المالیة

  التشریعي والتنظیمي تطویر اإلطار :الخامسالفرع           
حیث یتطلب إنشاء سوق تداول لألوراق المالیة توافر البیئة تشریعیة وتنظیمیة مالئمة، والتي تتمثل في         

مجموعة التشریعات والقوانین واألنظمة والتعلیمات التي تضبط نشاط إصدار تداول األوراق المالیة، كما یرتبط 
جراءات النظام القضائي في حل مشكلة المنازعات أو حمایة حقوق اإلطار القانوني للسوق بطبیعة آلی ات وإ

المستثمرین والمتعاملین في السوق من أسالیب الغش أو احتكار المضاربین وتالعبهم بممارسات غیر قانونیة في 
، یجب وفي هذا الصدد. عملیات البیع والشراء لألوراق المالیة تؤدي إلى افتعال المخاطر على مستوى البورصة

الحفاظ على قدر من المرونة في التشریعات المنظمة لبورصة الجزائر بغرض المحافظة على األمانة والصدق 
  :في التعامل في عملیات تداول األوراق المالیة، ویتم ذلك من خالل عدة آلیات أهمها

 .مرنةضابطة و فتح سوق رأس المال للمستثمرین الجانب وفق تشریعات  )1

 .األولیة واإلفصاح الدوري والمستمراإلصدارات  )2

إصدار قانون مستقل لحمایة المستثمر إلضفاء مزید من الثقة في االستثمار في األوراق المالیة یتضمن  )3
حق المستثمر في الحصول على المعلومات واسترداد حقه إذا كان التقصیر بسبب ممارسة غیر مشروعة 

 .من الجهات العاملة بالسوق

اییر الالزمة لضمان تداول ومنتظم وذو كفاءة عالیة وذلك من خالل تنظیم المؤسسات وضع وصیانة المع )4
العاملة في األسواق، مثل شركات الوساطة، جمعیات الوسطاء، بیوت المقاصة، شركات حفظ ملكیة 

 .األوراق المالیة، وشركات معلومات األوراق المالیة

اء وناصحي االستثمار بهدف تحسین اإلفصاح إصدار قوانین تنظیم صناعة صنادیق االستثمار وخبر  )5
 .وتخفیض المخاطر على المستثمرین

ضرورة فحص أنظمة المحاسبة المتبعة في شركات المساهمة والبنوك وتحدید مدى كفایة التقاریر المالیة  )6
 .التي تصدرها من حیث الشكل والمضمون وطریقة العرض واإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة
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ولیة األوالتشریعات والقوانین وطرق الرقابة ووسائل فرض النظام المتعلقة بالسوق  مراجعة األنظمة )7
 .یجب أن یكون من أهم أهدافها حمایة المستثمرین تي، والوالثانویة

ونمو سوق األوراق  تطویرمصرفي متكامل كوسیلة مهمة ل قطاعیجب التأكد على ضرورة وجود هذا، و           
المالیة، ذلك ألن وحدات هذا الجهاز تختص في الوساطة المالیة تضطلع بالقیام بدورها على مستویات عدیدة، 
ومن ذلك مقدرتها على تعبئة االدخار وتوفیر الفرص االستثماریة في صورة مشروعات، وكذلك التوسط بین 

المصرفي أن یتسم بالمرونة العالیة الجهاز ا، كما ینبغي على عرض السیولة النقدیة الفعلیة والطلب الحقیقي علیه
فقات النقدیة، وكذا تدوالقدرة الفائقة على مواكبة التطورات االقتصادیة على النحو الذي یسمح له بضمان سرعة ال

وهذا  ،توفیر السیولة المالیة المطلوبة لتحقیق مختلف الصفقات والعملیات التي تتم عن طریق الوساطة المالیة
  .المصرفي دوره كقائد حقیقي لعملیة النمو االقتصادي في الجزائرالجهاز بالشكل الذي یعطي 

متطلبات تحديث الجهاز المصرفي والنشاط االقتصادي في في األخير، يوجز الباحث 
  :)V9- ( سالفة الذكر في الشكل رقم الجزائر

  والنشاط االقتصادي في الجزائرمتطلبات تحدیث الجهاز المصرفي  :)V9- (رقم الشكل 

  
  من إعداد الباحث: المصدر
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 التحديثومتطلبات بين النمذجة   –) 2014 -  1980(مو االقتصادي في الجزائر  خالل الفترة قة بين تطور الجهاز  المصرفي و النالعال  يناثالفصل ال

  :يناثخالصة الفصل ال

القیاسیة المستخدمة في قیاس أثر  بناء على ما تم التطرق إلیه في هذا الفصل من عرض للمنهجیة         
، ورصد ألهم )2014 -  1980(المصرفي على النمو االقتصادي في الجزائر خالل الفترة الجهاز تطور 

  :المصرفي والنشاط االقتصادي، یستخلص الباحث ما یليالجهاز متطلبات تحدیث 

 نموذج االنحدار الذاتي لإلبطاء الزمني الموزع یعتبر  ،بالنسبة للمبحث األول(ARDL)  ممیزا بسبب
والتي یأتي الخصائص التي ویوفرها في النمذجة القیاسیة، وقد تم توضیح متطلبات استخدام هذا النموذج، 

على رأسها اختبار استقرار السالسل الزمنیة حیث یجب التأكد من أنه ال توجد سلسلة متكاملة من الدرجة 
حیث یمثل المتغیر التابع حصة الفرد من الناتج الداخلي  ومن هذا المنطلق، تم اختیار ست متغیرات. الثانیة

مصفوفة التطور المصرفي ونسبة كل من تراكم رؤوس الخام الحقیقي بینما تتمثل المتغیرات المستقلة كل من 
اإلنفاق الحكومي واالنفتاح التجاري إلى الناتج الداخلي و األموال الثابتة مضافا إلیها التغیر في المخزون، 
 الجهاز محاولة نمذجة العالقة بین تطور وهذا بهدف . الخام، عالوة على التضخم بأسعار المستهلكین

جین، حیث یأخذ ثانیها متغیر وهمي یمثل ظاهرة التحریر تصادي، وذلك من خالل نموذالمصرفي والنمو االق
 :األجل بین هذه المتغیرات، باإلضافة إلىطویلة  ةتوازنیوقد أشارت النتائج إلى وجود عالقة . المصرفي

 متغیر التطور المصرفي على النمو االقتصادي؛ ماألثر االیجابي للوغاریت 

  نسبة تراكم رؤوس األموال الثابتة مضافا إلیها التغیر في المخزون إلى  متغیر ماألثر السلبي للوغاریت
 على النمو االقتصادي؛ الناتج الداخلي الخام

 على النمو االقتصادي؛ نسبة اإلنفاق الحكومي إلى الناتج الداخلي الخام متغیر ماألثر االیجابي للوغاریت 

 على النمو االقتصادي؛  نسبة االنفتاح التجاري إلى الناتج الداخلي الخام متغیر مریتاألثر االیجابي للوغا 

 على النمو االقتصادي التضخم بأسعار المستهلكینمتغیر  ماألثر السلبي للوغاریت. 

 تستدعي عملیة تحدیث الجهاز المصرفي والنشاط االقتصادي في الجزائر تكاتف  ،ثانيبالنسبة للمبحث ال
لقد و . وبورصة الجزائرالبنوك التجاریة الجزائریة،  ،ات تشمل دور كل من الدولة، البنك المركزيعدة متطلب

  .)V9- (في الشكل رقم  متطلباتتلك ال أوجز الباحث
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تداعيات مسار التطور واإلصالح تطور الجهاز المصرفي والنمو االقتصادي في الجزائر  بين  
 ومحاولة النمذجة ومتطلبات التحديث

 :الباب الثاني 

  

  

 :ثانيخالصة الباب ال       
  :یمكن إیجاز ما سبق ذكره في هذا الباب فیما یلي        
  لمسار التطور واإلصالح لكل من االقتصاد الجزائري والنمو بعد العرض لبعض  :ولبالنسبة للفصل األ

 :)2014 -  1962(االقتصادي خالل الفترة 
  وبرامج تنمویة خالل مرحلة االقتصاد المخطط ذو التوجه قامت الجزائر بعدة إصالحات اقتصادیة

الجزائري ، غیر أنها لم تنجح في إخراج االقتصاد االشتراكي ومرحلة االنتقال نحو اقتصاد السوق
 ؛التبعیة المزمنة لقطاع المحروقاتمن حالة 

  سارعت الجزائر بعد االستقالل إلى بناء جهاز مصرفي وطني، كما قامت بتبني جملة من
ولعل من . اإلصالحات المصرفیة المتعاقبة، وذلك بهدف إصالح الوظیفة التمویلیة لهذا الجهاز

وقد اكتست هذه . ما تاله من تعدیالتو  10-90أهم هذه اإلصالحات قانون النقد والقرض 
اإلصالحات أهمیة كبیرة ألنها جاءت لتواكب تحریر وعولمة النشاط المالي والمصرفي، ولتفي 

. بمقررات لجنة بازل للرقابة المصرفیة، ولتعزز من الممارسات السلیمة داخل الجهاز المصرفي
لخارجیة، كعدم فعالیة النشاط المالي لكن رغم ذلك، ال تزال هناك جملة من التحدیات الداخلیة وا

لكن هذا لم یمنع وجود بعض األنشطة المصرفیة الحدیثة كتقدیم القروض . والمصرفي وغیرها
 .المشتركة وصیرفة التأمین

 خالل الفترة  النمو االقتصادي أثر تطور الجهاز المصرفي الجزائري علىتم فحص  :ثانيبالنسبة للفصل ال
حیث تم اختیار  .(ARDL)باستخدام نموذج االنحدار الذاتي لإلبطاء الزمني الموزع ) 2014 - 1980(

ست متغیرات حیث یمثل المتغیر التابع حصة الفرد من الناتج الداخلي الخام الحقیقي بینما تتمثل المتغیرات 
إلیها التغیر المستقلة كل من مصفوفة التطور المصرفي ونسبة كل من تراكم رؤوس األموال الثابتة مضافا 

في المخزون، واإلنفاق الحكومي واالنفتاح التجاري إلى الناتج الداخلي الخام، عالوة على التضخم بأسعار 
وهذا بهدف محاولة نمذجة العالقة بین تطور الجهاز  المصرفي والنمو االقتصادي، وذلك من . المستهلكین

وقد أشارت النتائج إلى . التحریر المصرفيخالل نموذجین، حیث یأخذ ثانیها متغیر وهمي یمثل ظاهرة 
األثر االیجابي وجود عالقة توازنیة طویلة األجل بین هذه المتغیرات، وقد تم التوصل إلى عدة نتائج أبرزها 

متطلبات عملیة عرض تم ذلك، باإلضافة إلى  .للوغاریتم متغیر التطور المصرفي على النمو االقتصادي
والنشاط االقتصادي في الجزائر، والتي تستدعي تكاتف عدة متطلبات تشمل دور تحدیث الجهاز المصرفي 

تلك  ولقد أوجز الباحث. كل من الدولة، البنك المركزي، البنوك التجاریة الجزائریة، وبورصة الجزائر
 .)V9- (في الشكل رقم  المتطلبات
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 خاتمةال

I. للبحث  الخالصة العامة:  
   :یستخلص الباحث ما یليبناء على ما ورد في هذه الدراسة 

وذلك  مطلبا ضروریا، لألفراد وزیادة مستوى رفاهیتهم داخل المجتمعاتیعتبر تحسین المستوى المعیشي         
وهذه الزیادة ال تتم إال . ال یتحقق إال في إطار تحسن األداء االقتصادي والذي تعكسه زیادة في معدالت النمو
لك قدرة عالیة ، ویدعم ذإذا تم استغالل اإلمكانات المتاحة والتي تعتبر مصادرا للنمو االقتصادي بالشكل األمثل

المحددات االقتصادیة والمؤسساتیة والسیاسیة واالجتماعیة التي من شأنها أن تتحكم في تباین مع في التعامل 
وفق االقتصادیین العدید من وقد تطرق  .درجات النمو بین الدول وتجعلها إما متخلفة أو نامیة أو متقدمة

مستوى التكنولوجیا المستخدم التراكم الرأسمالي و القتصادي كالعوامل المفسرة للنمو اانتماءاتهم الفكریة إلى 
ومستوى المعرفة واألفكار المتاحة التي من شأنها رفع معدالت االستثمار في رأس المال البشري، والسؤال الذي 

في تفسیر تباین ) القطاع المصرفي كجزء منه(ما هو الدور الذي یقوم به تطور القطاع المالي : یطرح نفسه هنا
وقد استدعت اإلجابة على هذا السؤال قیام العدید من الباحثین . لدول؟معدالت النمو االقتصادي بین ا

  . االقتصادیین بدراسة األثر الذي یمكن أن یخلفه تطور القطاع المالي على النمو االقتصادي

حجر الزاویة في العملیة التنمویة من خالل الخدمات المالي والمصرفي مثل القطاع ی وفي هذا السیاق،         
، ومراقب ألعمال الشركات التي تقترض ارد المالیةیعمل كمجمع للمو  فهوسیة التي یؤدیها في االقتصاد، األسا

وفي الواقع، شهدت القطاعات المالیة . رمن البنوك، ومسهل للتداول، وكموفر آللیة التحوط وتنویع المخاط
والمصرفي، والتي ألقت بظاللها على وبصورة خاصة األجهزة المصرفیة موجة تحریر وعولمة النشاط المالي 

أدوار هذه القطاعات في تمویل األنشطة االقتصادیة، كما أصبحت تهدد أداء تلك األدوار بالكفاءة المطلوبة التي 
األجهزة المصرفیة عبر العالم إلى تبني استراتیجیات تكفل لها وهذا ما دفع  .تضمن التخصیص األمثل للموارد

لمخاطر وزیادة القدرة التنافسیة ورفع كفاءة األداء، ناهیك عن تعزیز الممارسات السلیمة تعظیم العائد وتخفیض ا
إستراتیجیة تبني فلسفة العمل المصرفي  في وتتجسد أهم هذه االستراتیجیات. في أداء األنشطة المصرفیة

ابة المصرفیة، الشامل، إستراتیجیتي اندماج وخوصصة البنوك، إستراتیجیة تبني مقررات لجنة بازل للرق
ستراتیجیة إرساء قواعد الحوكمة المصرفیة   .وإ

من البدیهي أن وجود قطاع مالي بما یتضمنه من قطاع مصرفي متطور یعد أمرا ضروریا وعندما كان          
تعین على الباحث فحص أثر تطور الجهاز المصرفي على النمو . لرفع معدالت النمو االقتصادي ألي دولة

قامت وفي هذا السیاق، . الجزائر، وتحدید مكانة الجهاز المصرفي في تمویل االقتصاد الجزائري االقتصادي في
الجزائر بعدة إصالحات اقتصادیة وبرامج تنمویة خالل مرحلة االقتصاد المخطط ذو التوجه االشتراكي ومرحلة 

من حالة التبعیة المزمنة لقطاع االنتقال نحو اقتصاد السوق، غیر أنها لم تنجح في إخراج االقتصاد الجزائري 
سارعت بعد االستقالل إلى بناء جهاز مصرفي وطني، كما قامت بتبني جملة من اإلصالحات كما . المحروقات

ولعل من أهم هذه اإلصالحات قانون . المصرفیة المتعاقبة، وذلك بهدف إصالح الوظیفة التمویلیة لهذا الجهاز
وقد اكتست هذه اإلصالحات أهمیة كبیرة ألنها جاءت لتواكب . دیالتوما تاله من تع 10- 90النقد والقرض 

تحریر وعولمة النشاط المالي والمصرفي، ولتفي بمقررات لجنة بازل للرقابة المصرفیة، ولتعزز من الممارسات 
 لكن رغم ذلك، ال تزال هناك جملة من التحدیات الداخلیة والخارجیة، كعدم. السلیمة داخل الجهاز المصرفي
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لكن هذا لم یمنع وجود بعض األنشطة المصرفیة الحدیثة كتقدیم . فعالیة النشاط المالي والمصرفي وغیرها
  .القروض المشتركة وصیرفة التأمین

   فحص أثر تطور الجهاز المصرفي الجزائري على النمو االقتصادي خالل الفترة  لعملیة وبالنسبة        
حیث تم اختیار ست  .(ARDL)نحدار الذاتي لإلبطاء الزمني الموزع باستخدام نموذج اال) 2014 -  1980(

متغیرات حیث یمثل المتغیر التابع حصة الفرد من الناتج الداخلي الخام الحقیقي بینما تتمثل المتغیرات المستقلة 
كل من مصفوفة التطور المصرفي ونسبة كل من تراكم رؤوس األموال الثابتة مضافا إلیها التغیر في المخزون، 

وهذا . إلى الناتج الداخلي الخام، عالوة على التضخم بأسعار المستهلكینواإلنفاق الحكومي واالنفتاح التجاري 
بهدف محاولة نمذجة العالقة بین تطور الجهاز  المصرفي والنمو االقتصادي، وذلك من خالل نموذجین، حیث 

یلة وقد أشارت النتائج إلى وجود عالقة توازنیة طو . یأخذ ثانیها متغیر وهمي یمثل ظاهرة التحریر المصرفي
األثر االیجابي للوغاریتم متغیر التطور األجل بین هذه المتغیرات، وقد تم التوصل إلى عدة نتائج أبرزها 

متطلبات عملیة تحدیث الجهاز المصرفي باإلضافة إلى ذلك، تم عرض . المصرفي على النمو االقتصادي
دور كل من الدولة، البنك المركزي،  والنشاط االقتصادي في الجزائر، والتي تستدعي تكاتف عدة متطلبات تشمل

   .البنوك التجاریة الجزائریة، وبورصة الجزائر
  

II.  نتائج اختبار فرضيات البحث:  
 ال یوجد أي أثر معنوي لمؤشر التطور المصرفي على النمو االقتصادي في  ،بالنسبة للفرضیة األولى

  :فقد تم إثبات عدم صحتها في حالة. الجزائر
  التطور المصرفي  ریغتم متیر اغو لأن ، بدون وجود متغیر التحریر المصرفي، حیث (1)النموذج

قد أثر بشكل إیجابي على النمو االقتصادي في األجل الطویل وذو معنویة إحصائیة جد مقبولة 
تؤدي % 1، حیث تؤدي زیادة مؤشر التطور المصرفي بحوالي )0.0000% (1عند مستوى 

 %.4.23ب الخام الحقیقي  إلى زیادة حصة الفرد من الناتج الداخلي
  التطور المصرفي  ریغتم متیر اغو لأن ، مع وجود متغیر التحریر المصرفي، حیث (2)النموذج

قد أثر بشكل إیجابي على النمو االقتصادي في األجل الطویل وذو معنویة إحصائیة جد مقبولة 
تؤدي % 1، حیث تؤدي زیادة مؤشر التطور المصرفي بحوالي )0.0000% (1عند مستوى 

 %.4.57ب زیادة حصة الفرد من الناتج الداخلي الخام الحقیقي إلى 
 على النمو االقتصادي في  المصرفي ال یوجد أي أثر معنوي لمؤشر التحریر ،ثانیةبالنسبة للفرضیة ال

أن مؤشر التحریر المصرفي كان له تأثیر إیجابي على النمو حیث فقد تم إثبات صحتها . الجزائر
  .لكن بشكل ضعیف وغیر معنوي إحصائیاأو األجل الطویل االقتصادي سواء في األجل القصیر 

III. نتائج وتوصيات البحث :  
  :النتائج التالیة، یتم تقدیم جملة من في هذه الدراسة ومما تقدم ذكره       

مستوى التكنولوجیا المستخدم ومستوى المعرفة على عدة عوامل مفسرة منها  النمو االقتصادي یعتمد )1
 .واألفكار المتاحة التي من شأنها رفع معدالت االستثمار في رأس المال البشري
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حجر الزاویة في العملیة التنمویة من خالل الخدمات األساسیة التي المالي والمصرفي مثل القطاع ی )2
یعمل كمجمع للموارد المالیة من القطاعات االقتصادیة ذات الفائض ومن ثم یؤدیها في االقتصاد، إذ 

تحویلها نحو تمویل نظیرتها ذات العجز بالشكل الذي یضمن التخصیص األمثل للموارد، ومراقب ألعمال 
، والتي تساهم الشركات التي تقترض من البنوك، ومسهل للتداول، وكموفر آللیة التحوط وتنویع المخاطر

 .سریع عملیة التراكم الرأسماليفي ت
إلى تبني استراتیجیات تكفل لها  األجهزة المصرفیة موجة تحریر وعولمة النشاط المالي والمصرفي دفعت )3

تعظیم العائد وتخفیض المخاطر وزیادة القدرة التنافسیة ورفع كفاءة األداء، ناهیك عن تعزیز الممارسات 
بني فلسفة العمل المصرفي تفي  وتتجسد أهم هذه االستراتیجیات. السلیمة في أداء األنشطة المصرفیة

رساء قواعد الحوكمة  اندماج وخوصصة البنوك، الشامل، تبني مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفیة، وإ
 .المصرفیة

التطور المصرفي بشكل إیجابي ولكن بقدر ضعیف في النمو لوغاریتم متغیر  بالنسبة لحالة الجزائر، أثر )4
 :االقتصادي سواء في األجل القصیر أو الطویل كما هو متوقع، نظرا لألسباب التالیة

  معاناة المنظومة المصرفیة الجزائریة من مشكلة التداول خارج البنوك، وهو األمر الذي یحرم االقتصاد
 نتجة؛الجزائري من موارد مالیة إضافیة یمكن توجیهها وتخصیصها بشكل أمثل لتمویل االستثمارات الم

  ،معاناة البنوك الجزائریة من مشكلة فائض السیولة التي أصبحت ظاهرة هیكلیة في االقتصاد الجزائري
وهذا مؤشر على ضعف عملیة تخصیص الموارد المالیة المتاحة بشكل أمثل وعزوف البنوك عن منح 

اطرة، مع أن القروض للمشروعات ذات الجدوى االقتصادیة، وتفضیل اكتناز السیولة خوفا من المخ
تقاسم المخاطر یعد من صمیم العمل المصرفي وأحد القنوات التي تربط التمویل المصرفي بالنمو 

 االقتصادي؛  
  تفضیل البنوك الجزائریة توجیه االئتمان للقطاع العام خاصة قطاعي الطاقة والمیاه على حساب

المصرفي من قبل البنوك   القطاع  الخاص، وذلك في ضوء االحتكار الذي تعرفه أنشطة الجهاز
وهذا ما یحرم . من إجمالي األصول، الودائع والقروض %90العمومیة والتي تستأثر بحوالي 

 .االقتصاد الجزائري من مشاركة فعالة للقطاع الخاص في تحقیق النمو االقتصادي
الناتج الداخلي  إلى وننسبة تراكم رؤوس األموال الثابتة مضافا إلیها التغیر في المخز لوغاریتم متغیر أثر  )5

قد بشكل سلبي في النمو االقتصادي سواء في األجل القصیر أو الطویل على عكس ما تفترضه  الخام
النظریة االقتصادیة، ویمكن أن یعزى ذلك إلى تعثر الخطط االستثماریة على مستوى االقتصاد الكلي 

السیاسات المالیة والنقدیة العامة للدولة عند مرحلة التنفیذ، ویعود ذلك إلى انعدام وضعف التنسیق بین 
والسیاسة االستثماریة، والذي أدى إلى توسع كبیر في اإلنفاق، علما أن تمویل هذا اإلنفاق یعتمد بصورة 
متزایدة على اإلیرادات النفطیة مما یشكل مزاحمة لإلنفاق االستثماري الذي سیقود حتما النخفاض 

  .ن عدم توفر مناخ مالئم لالستثمارناهیك ع. معدالت النمو االقتصادي
بشكل إیجابي في النمو االقتصادي سواء في األجل القصیر أو  اإلنفاق الحكوميلوغاریتم متغیر أثر  )6

ألن النفقات عرفت توسعا كبیر في النفقات العامة خاصة منذ الطویل على عكس ما هو متوقع، نظرا 
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التي تعتبر أن  انتهجتها الدولة في مجال اإلنفاق الحكومي،وهذا ما یعكس المقاربة الكینزیة التي  2001
اإلنفاق الحكومي یعتبر محفزا لالقتصاد الوطني، ومنه فإن أي زیادة في اإلنفاق الحكومي یؤدي 

وتجسید ، بالضرورة إلى زیادة النمو االقتصادي، وبالتالي امتصاص نسبة البطالة داخل االقتصاد الوطني
سة المشاریع الكبرى كالنقل والسكن، البناءات القاعدیة هیاكل التعلیم وغیرها االنخراط في سیاب ذلك

  .والفضل في ذلك یعود الرتفاع أسعار النفط. وزیادات األجور للعمال والموظفین
بشكل  الناتج الداخلي الخام إلى )الواردات+ الصادرات (االنفتاح التجاري أي نسبة لوغاریتم متغیر  أثر )7

إیجابي على النمو االقتصادي في األجل الطویل، ألن ارتفاع أثر هذا المؤشر والمدعوم بارتفاع أسعار 
النفط في األسواق العالمیة، قد ساهم في زیادة العائدات النفطیة، والتي قامت الحكومة بتوجیه جزء منها 

رغم هذه المنافع، توجد . ا من منافعنحو تمویل برامج اإلنعاش االقتصادي كما سلف ذكره وما ترتب علیه
من  %97تكالیف تتمثل في أن اعتماد االقتصاد الجزائري على الصادرات البترولیة، والتي شكلت حوالي 

، وما یترتب عنها من إیرادات الریع النفطي كمصدر لتمویل أنشطته، یجعل هذا تإجمالي الصادرا
 .العالمیة االقتصاد رهینة تقلبات أسعار النفط في األسواق

بشكل سلبي على النمو االقتصادي سواء في األجل القصیر أو الطویل، التضخم لوغاریتم متغیر  أثر )8
رغم (للفرد في المجتمع، فمن شأن معدالت التضخم المرتفعة التأثیر بشكل سلبي على القدرة الشرائیة 
النمو االقتصادي، والذي  ذلك هناك من االقتصادیین من یرى بوجود مستوى من التضخم األمثل لحدوث

ذا تجاوز هذا الحد ترتب عنه تكالیف وآثار سلبیة بالنسبة لالقتصاد%8أو  %6ال یتجاوز عتبة  ، )، وإ
وهذا ما یعطي تفسیرا  %9.49قد تجاوز متوسط التضخم ) 2014-1980(وخالل فترة هذه الدراسة 

 .للعالقة السلبیة
إیجابي على النمو االقتصادي سواء في األجل القصیر أو الطویل  بشكلمؤشر التحریر المصرفي  أثر )9

في  الجهاز  المصرفي األجنبي نشأةلحداثة لكن بشكل ضعیف وغیر معنوي إحصائیا، وذلك نظرا 
وضعیة االحتكار المكرسة في الجهاز المصرفي الجزائري من طرف البنوك عالوة على . الجزائر

فرص البنوك األجنبیة في استقطاب ودائع وتوجیه قروض إلى العمومیة، وهذا من شأنه أن یضعف 
اعتماد البنوك األجنبیة على تمویل التجارة الخارجیة على حساب تمویل ناهیك عن . استثمارات منتجة

، وقد یعزى ذلك إلى محدودیة الموارد المالیة المتاحة لإلقراض وعدم الرغبة في المؤسسات المنتجة
 .المخاطرة

تحدیث الجهاز المصرفي والنشاط االقتصادي في الجزائر تكاتف عدة متطلبات تشمل  تستدعي عملیة )10
  .دور كل من الدولة، البنك المركزي، البنوك التجاریة الجزائریة، وبورصة الجزائر

 یقترح الباحث ما یليأما بالنسبة لتوصیات الدراسة ،:  
  تطویر التشریعات من خالل  ،االستثماريتطویر بیئة االقتصاد الكلي وتحسین المناخ جهود تعزیز

عالوة على ضرورة القضاء  ،خاصة ما تعلق منها بحقوق الملكیة االقتصاديالقطاع ظم نوالقوانین التي ت
باإلضافة إلى  .وذلك من أجل تعزیز ثقة المستثمرینوتعزیز مبادئ الحكم الراشد،  على الفساد اإلداري

واألنشطة المصرفیة بصورة . قتصادیة بصورة عامةالة األنشطة االبني التحتیة الالزمة لمزاول تعزیز
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والتي تتعلق أساسا بقطاع المواصالت السلكیة والالسلكیة، والذي یضمن سرعة انتقال المعلومات . خاصة
ناهیك عن تعزیز القدرات التنافسیة لالقتصاد الوطني واالرتقاء بالقدرة  .بین المتعاملین االقتصادیین
 .يالتكنولوجمع الحرص على تعزیز التقدم  .التصدیریة للمنتجات الوطنیة

 بهدف بناء موارد بشریة مؤهلة علمیا وذات مهارة ، الوطنياالستثمار في الرأسمال البشري  تعزیز جهود
عن ، وما یدعم ذلك محاربة هجرة األدمغة، ومدربة على استخدام أحدث الوسائل التقنیة واإلنتاجیة عالیة

 .المرتبطة بمستوى إنتاجیة الفرد قائم على زرع روح المبادرة والحوافز والمكافآتجو تنافسي  طریق تولید
 رساء قواعد تهیئة البیئة المصرفیة المناسبة لعمل وحدات الجهاز المصرفي وذلك ، الحكم المؤسسي وإ

تطویر عالوة على . متطلبات العمل المصرفي الحدیثتالءم مع لی التشریعيتهیئة المناخ من خالل 
ناهیك عن تعزیز مستویات اإلفصاح والشفافیة . على البنوك جزائراللبنك  واإلشرافي الرقابيوتقویة الدور 

 .بأهمیة الحوكمة المؤسسیة وما یدعم ذلك زیادة مستویات الوعي. في الجهاز المصرفي
 وهذا من شأنه جذب مدخرات األفراد الكارهین للتعامل مع البنوك تطویر بیئة عمل البنوك اإلسالمیة ،

 .الوازع الدیني وحرمة الربا، كما یمكن أن یساهم ذلك من تقلیل مشكلة التداول النقدي خارج البنوكنتیجة 
 ملیات التدریب ، من خالل عالبشري العامل في البنوك تحدیث وتطویر عملیة االستثمار في الرأسمال

التعامل مبادئ تسویق الخدمات المصرفیة، أسالیب التعامل مع العمالء، : الداخلي أو الخارج على
 .، إدارة المخاطرمستجدات الصیرفة االستثماریة واإلسالمیة

 ار الصیرفة الشاملة، ویشمل ، وذلك في إطتحدیث وتطویر تشكیلة الخدمات المصرفیة المقدمة للجمهور
وذلك للخروج من األنشطة . ذلك إنشاء صنادیق استثمار، ووحدات الثقة أو ما یعرف بأمناء االستثمار

التقلیل من مشكلة فائض السیولة، الذي وهذا من شانه . التقلیدیة أي جذب الودائع وتقدیم القروض
وما یدعم ذلك وجود . للموارد المالیة المتاحةیتعارض مع وظیفة البنوك التي تقتضي التخصیص األمثل 

، ناهیك عن وجود إدارة مخاطر قادرة على تسهیل وتقاسم المخاطر بالشكل الذي یقي إدارة تسویقیة فاعلة
  .من حدوث أزمات مالیة ومصرفیة ومن هدر الموارد المالیة

IV. آفاق البحث : 
انب هامة جدیرة بالدراسة والبحث لتكون إشكالیات في هذا البحث بأن هناك جو  ضو ختبین لنا من خالل ال      

  :بحوث ودراسات أخرى، وهي
 .أثر تحرير وعولمة النشاط المالي والمصرفي على النمو االقتصادي في الدول النامية -
 .إشكالية العمل المصرفي اإلسالمي في الجزائر ودوره المحتمل في تحقيق النمو االقتصادي -
والقطاع المصرفي ودوره في تحقيق النمو االقتصادي في االقتصادات التكامل بين السوق المالية  - 

  .النامية
  
  تم بحمد اهللا
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  )جانفي 1جمیع التواریخ ابتداء من ( IIIالترتیبات المرحلیة التفاقیة بازل  :(2)رقم  ملحقال

  
  :من إعداد الباحث باالعتماد على: المصدر

- Bank for International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision, Basel III:   A 
global regulatory framework for more resilient banks and banking systems, December 
2010 (rev June 2011), p:69 

- Bank for International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision, Basel III 
phase-in arrangements, Mars 2013. 
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   ةبیانات الدراسة القیاسیة بالقیم اللوغاریتمی :(3)رقم  ملحقال
  المؤشرات

LINF LGOV LOUV  LINV LDB LY 

퐋퐘   : لوغاریتم حصة الفرد من الناتج
 ..الداخلي الخام

퐋퐃퐁 :لوغاریتم مؤشر التطور المصرفي.  
퐋퐈퐍퐕 : مجموع تراكم نسبة لوغاریتم

 رؤوس األموال الثابتة والتغیر في المخزون
  .إلى الناتج الداخلي الخام

퐋퐆퐎퐕 : لوغاریتم نسبة اإلنفاق الحكومي
 .إلى الناتج الداخلي الخام

퐋퐎퐔퐕 : االنفتاح التجارينسبة لوغاریتم 
إلى الناتج الداخلي ) الواردات+ الصادرات (

  .الخام
퐋퐈퐍퐅:  لوغاریتم التضخم بأسعار

  .المستهلكین
  

 السنة

1980 -2.38597 -1.30617 -0.43543 -0.93949 0.32253 9.07173 
1981 -1.91732 -1.20025 -0.42433 -0.99436 0.55761 9.06986 
1982 -2.78062 -1.05255 -0.51143 -0.98714 1.77571 9.10016 
1983 -2.81341 -1.01367 -0.62092 -0.97898 2.13981 9.12112 
1984 -2.50104 -1.05799 -0.71283 -1.04785 2.43427 9.14381 
1985 -2.25379 -1.07179 -0.8235 -1.10308 2.62096 9.14864 
1986  -2.09557 -1.06904 -1.19781 -1.09374 2.45749 9.12338 
1987 -2.59027 -1.10109 -1.29418 -1.20324 2.72876 9.08889 
1988 -2.83022 -1.0664 -0.98886 -1.26601 2.75481 9.05139 
1989 -2.37516 -1.2208 -0.75118 -1.18711 1.96572 9.06846 
1990 -1.72037 -1.40154 -0.72426 -1.24134 1.08403 9.05163 
1991 -1.35093 -1.40235 -0.66159 -1.17316 -0.22349 9.01504 
1992 -1.14885 -0.93923 -0.74385 -1.21206 -1.32180 9.00869 
1993 -1.58475 -0.91474 -0.82491 -1.26376 -1.99140 8.96403 
1994 -1.23787 -0.96561 -0.66221 -1.26545 -2.15556 8.93285 
1995 -1.21066 -0.97058 -0.55662 -1.15288 -2.66504 8.94984 
1996 -1.67665 -1.26604 -0.623 -1.38298 -3.01206 8.97215 
1997 -2.8647 -1.1907 -0.66351 -1.45721 -3.02343 8.96646 
1998 -2.99573 -1.17314 -0.77169 -1.29669 -0.73322 9.00042 
1999 -3.64966 -1.21409 -0.67474 -1.33759 -0.56212 9.01652 
2000 -5.80914 -1.25278 -0.46429 -0.5438 -1.65872 9.02334 
2001 -3.17009 -1.16311 -0.53263 -0.72592 -0.75664 9.05332 
2002 -4.2687 -1.07045 -0.4921 -1.04314 0.01280 9.09245 
2003 -3.14656 -1.16442 -0.47603 -1.33197 0.02479 9.14644 
2004 -3.21888 -1.1803 -0.42005 -1.69003 -0.59236 9.17247 
2005 -4.2687 -1.3043 -0.33857 -2.05188 -1.11592 9.21319 
2006  -3.77226 -1.24294 -0.3463 -1.19831 -0.99508 9.21117 
2007 -3.29684 -1.10149 -0.32936 -1.0651 -0.40763 9.22649 
2008 -3.01593 -0.96891 -0.26547 -0.98488 -0.58125 9.23032 
2009 -2.8647 -0.85333 -0.33793 -0.75765 0.35529 9.22595 
2010 -3.24419 -0.9875 -0.35858 -0.88116 -0.05758 9.24170 
2011 -3.10109 -0.93427 -0.39464 -0.96835 -0.36173 9.25995 
2012 -2.41912 -0.83136 -0.42546 -0.93922 -0.35946 9.26982 
2013 -3.41125 -1.01627 -0.45214 -0.83509 0.32253 9.27402 
2014 -3.54046 -0.90212 -0.46984 -0.78511 0.55761 9.28703 
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 ..لوغاریتم حصة الفرد من الناتج الداخلي الخام  퐋퐘اختبار استقراریة السلسلة الزمنیة   :(4)رقم  الملحق

  
  Eviews 9من إعداد الباحث بناء على مخرجات برنامج من إعداد الباحث بناء على : المصدر
  لوغاریتم مؤشر التطور المصرفي  퐋퐃퐁 اختبار استقراریة السلسلة الزمنیة :(5)رقم  الملحق

  
  Eviews 9من إعداد الباحث بناء على مخرجات برنامج : المصدر
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مجموع تراكم رؤوس األموال الثابتة والتغیر في نسبة لوغاریتم  퐋퐈퐍퐕اختبار استقراریة السلسلة الزمنیة  :(6)رقم  الملحق
  .إلى الناتج الداخلي الخام المخزون

  
  Eviews 9من إعداد الباحث بناء على مخرجات برنامج : المصدر

 .لوغاریتم نسبة اإلنفاق الحكومي إلى الناتج الداخلي الخام  퐋퐆퐎퐕اختبار استقراریة السلسلة الزمنیة  :(7)رقم  الملحق

  
  Eviews 9من إعداد الباحث بناء على مخرجات برنامج : المصدر
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         ) الواردات+ الصادرات ( االنفتاح التجارينسبة لوغاریتم   퐋퐎퐔퐕اختبار استقراریة السلسلة الزمنیة  :(8)رقم  الملحق
  .الخام إلى الناتج الداخلي

  
  Eviews 9من إعداد الباحث بناء على مخرجات برنامج : المصدر

  .لوغاریتم التضخم بأسعار المستهلكین  퐋퐈퐍퐅اختبار استقراریة السلسلة الزمنیة  :(9)رقم  الملحق

 
  Eviews 9من إعداد الباحث بناء على مخرجات برنامج : المصدر
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  )1(النموذج  푨푹푫푳  اإلبطاء المثلى للمتغیرات الداخلة في تقدیر نموذجاختیار فترات  :(10)رقم  ملحقال

  
  Eviews 9من إعداد الباحث بناء على مخرجات برنامج : المصدر

  )1(النموذج  نتائج اختبار االرتباط الخطي: )11(رقم  الملحق

  
  Eviews 9من إعداد الباحث بناء على مخرجات برنامج : المصدر
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  )1(النموذج  نتائج اختبار االرتباط الخطي نتائج اختبار عدم ثبات التباین: (12)الملحق رقم               

  
  Eviews 9من إعداد الباحث بناء على مخرجات برنامج : المصدر

  )1(النموذج  푨푹푫푳لنموذج  	"푻풆풔풕	푩풐풖풏풅풔	"اختبار الحدود  :(13)رقم  الملحق

  
  Eviews 9من إعداد الباحث بناء على مخرجات برنامج : المصدر
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  )1(بواسطة طریقة المربعات الصغرى النموذج  푨푹푫푳تقدیر نموذج  :(14)رقم  الملحق

  
  Eviews 9من إعداد الباحث بناء على مخرجات برنامج : المصدر

  )2(النموذج  푨푹푫푳  تقدیر نموذجاختیار فترات اإلبطاء المثلى للمتغیرات الداخلة في  :(15)رقم  ملحقال

 
  Eviews 9من إعداد الباحث بناء على مخرجات برنامج : المصدر
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  )2(النموذج  نتائج اختبار االرتباط الخطي: (16)الملحق رقم 

 
  Eviews 9من إعداد الباحث بناء على مخرجات برنامج : المصدر

  )2(النموذج  نتائج اختبار عدم ثبات التبایننتائج اختبار االرتباط الخطي : (17)الملحق رقم 

  
  Eviews 9من إعداد الباحث بناء على مخرجات برنامج : المصدر



 

313 
 

 قائمة المالحق

  )2(النموذج  푨푹푫푳لنموذج  	"푻풆풔풕	푩풐풖풏풅풔	"اختبار الحدود  :(18)رقم  الملحق

  
  Eviews 9من إعداد الباحث بناء على مخرجات برنامج : المصدر

  )2(بواسطة طریقة المربعات الصغرى النموذج  푨푹푫푳تقدیر نموذج  :(19)رقم  الملحق

  
  Eviews 9من إعداد الباحث بناء على مخرجات برنامج : المصدر
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 :المراجع باللغة العربية - أوال
I. الكتب: 

 .2001النیل العربیة، مصر،مجموعة العولمة اإلجتیاحیة،  أحمد محسن الخضیري، )1

 .2007األهلیة للنشر والتوزیع، األردن، ، )المقوالت النظریة ومناهج السیاسة االقتصادیة(البطالة والتضخم أسامة بشیر الدباغ،  )2

                      .1999، دار وائل للطباعة والنشر، األردن، )المنظور العملي(أساسیات في الجهاز الماليجمیل سالم الزیدانین،  )3
، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، حوكمة البنوك وأثرها األداء والمخاطرةحمد عبد الحسین راضي،  –حاكم محسن الربیعي  )4

  .2011األردن، 
 .2008، الدار الجامعیة، مصر، ، النظریة االقتصادیة الكلیةعلي عبد الوهاب –السید محمد السریتي  )5

، )تقییم أداء البنوك والمخاطر المصرفیة اإللكترونیة(رقابة على أعمال البنوك ومنظمات األعمال الصالح الدین حسن السیسي،  )6
  .2011دار الكتاب الحدیث، مصر، 

، عالم الكتب، مصر، )القطاع المصرفي وغسیل األموال( القطاع المصرفي واالقتصاد الوطنيصالح الدین حسن السیسي،  )7
2003. 

، الدار الجامعیة، مصر، )المفاهیم، المبادئ، التجارب، تطبیقات الحوكمة في المصارف(الشركات  ، حوكمةطارق عبد العال حماد )8
2005.    

 .2003 ،3، ط  الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة ، تقنیات البنوك،الطاهر لطرش )9

 .2004دار طیبة للنشر والتوزیع، مصر،  ،)من منظور محاسبي(، االستثمار في البنوك والمؤسسات المالیة عادل محمد رزق )10

 .2005الدار الجامعیة، مصر، الحدیث في االقتصاد القیاسي بین النظریة والتطبیق، عبد القادر محمد عبد القادر عطیة،  )11

 .2013، الدار الجامعیة، مصر، 3اإلصالح المصرفي ومقررات لجنة بازل عبد المطلب عبد الحمید،  )12

 . 2008، الدار الجامعیة، مصر، )تداعیاتها - شركاتها–منظماتها (العولمة االقتصادیة عبد المطلب عبد الحمید،   )13

 .2002، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، مصر، العولمة واقتصادیات البنوكعبد المطلب عبد الحمید،  )14

 .دار أیلة للنشر والتوزیع، األردنالتنمیة االقتصادیة سیاسیا في الوطن العربي، فارس رشید البیاتي،  )15

منشورات كلیة التجارة، جامعة  ،- الصناعة المصرفیة والمالیة الحدیثة  –الكتاب األول : اقتصادیات البنوكفرج عبد العزیز عزت،  )16
 .    2000عین شمس، مصر، 

 على أبو عمشة، مكتبة العبیكان،: ، ترجمةنظرة جدیدة للنمو االقتصادي وتأثره باالبتكار التكنولوجيشرر، . فریدیریك م  )17
 .2001السعودیة،

 .2012، ، دار الحامد للنشر والتوزیع،األردنمحاضرات وتطبیقات –طرق االقتصاد القیاسي محمد شیخي،   )18

 .، دار إثراء للنشر والتوزیع، األردنعلم اقتصاد التنمیةمحمد صالح تركي القریشي،   )19

مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنیة، النماذج الریاضیة للتخطیط والتنمیة االقتصادیة، سهیر عبد الظاهر أحمد،  –محمد مدحت مصطفى )20
  .1999، مصر

 .2006، الدار الجامعیة، مصر، -دراسة مقارنة -حوكمة الشركات ومعالجة الفساد اإلداري محمد مصطفى سلیمان، )21
 .2000، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، مدخل للتحلیل النقديمحمود حمیدات،   )22

 .     2009لبنان، اتحاد المصارف العربیة،  الصناعة المصرفیة في ظل العولمة،مصطفى كمال السید طایل،   )23

محمود حامد محمود، دار المریخ للطباعة والنشر، السعودیة،  –محمود حسن حسني : ترجمة التنمیة االقتصادیة،میشال تودارو،   )24
2006. 
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II. الرسائل واألطروحات : 
النظام المصرفي الجزائري واتفاقیات بازل دراسة حالة بنك الفالحة والتنمیة الریفیة والشركة الجزائریة لالعتماد إبراهیم تومي،  )1

مذكرة ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة والتسییر، قسم العلوم االقتصادیة، تخصص نقود وتمویل، جامعة  ،االیجاري
 .2007/2008بسكرة، الجزائر، 

، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة )2010- 1995(تحلیل مصادر النمو في االقتصاد الفلسطیني بدر شحدة سعید حمدان،  )2
 .2011/2012االقتصاد والعلوم اإلداریة، قسم االقتصاد، جامعة األزهر، غزة، فلسطین، 

دارة المساعدات األجنبیة ومحددات النمو االقتصادي في مصر تغرید محمد الغندور، )3 ، رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة التجارة وإ
 .2013األعمال، قسم االقتصاد والتجارة الخارجیة، جامعة حلوان، مصر، 

والتجاریة  العلوم االقتصادیة كلیةأطروحة دكتوراه غیر منشورة،  ، القطاع المصرفي في الجزائر نحو تطویر وعصرنةمحرزي،  جالل )4
 ،2005/2006، جامعة الجزائر، الجزائر، العلوم االقتصادیةوعلوم التسییر، فرع 

أطروحة دكتوراه  أثر كفاءة سوق رأس المال على االستثمار في األوراق اآللیة مع اإلشارة إلى حالة الجزائر،الجودي صاطوري،  )5
 .2005/2006المدرسة العلیا للتجارة، الجزائر، مالیة،: غیر منشورة، في علوم التسییر، فرع

دراسة تحلیلیة قیاسیة حالة الجزائر  –، دراسة النمو االقتصادي في ظل تقلبات أسعار البترول لدى دول المینا حاج بن زیدان )6
وعلوم التسییر ، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة  -)2010 - 1970(والمملكة العربیة السعودیة ومصر 

 .2012/2013اقتصاد، جامعة تلمسان، الجزائر، : والعلوم التجاریة، قسم العلوم االقتصادیة، فرع

رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة  ،-دراسة حالة الجزائر –دور جودة التعلیم العالي في تعزیز النمو االقتصادي حمزة مرادسي،  )7
اقتصاد تطبیقي وتسییر المنظمات، جامعة باتنة، الجزائر، : ییر، قسم علوم التسییر، تخصصالعلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التس

20092010.  
أطروحة دكتوراه  ،- دراسة واقع البنوك التجاریة العمومیة الجزائریة  –إدارة المخاطر المصرفیة وفق اتفاقیات بازل حیاة نجار،  )8

  2013/2014، الجزائر، 1، جامعة سطیف العلوم االقتصادیةوالتجاریة وعلوم التسییر، فرع  العلوم االقتصادیة كلیةغیر منشورة، 
مذكرة ماجستیر غیر  ،- واقع وآفاق  -دور النظام المالي في تمویل التنمیة االقتصادیة حالة البنوك الجزائریة خدیجة لحمر،  )9

 .2004/2005رع نقود ومالیة، جامعة الجزائر، الجزائر، منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة والتسییر، قسم علوم التسییر، ف
ـرسالة دكتوراه  ، -  2013 -1980دراسة قیاسیة للفترة  –االنفتاح التجاري وأثره على النمو االقتصادي في الجزائردلیلة طالب،  )10

 .2014/2015، جامعة تلمسان، الجزائر، ، العلوم االقتصادیةوالتجاریة وعلوم التسییر، فرع  العلوم االقتصادیة كلیةغیر منشورة، 
، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة العلوم أزمة التنمیة والتخطیط في ظل التحوالت االقتصادیة العالمیة، رابح حمدي باشا )11

    .2006/2007االقتصادیة وعلوم التسییر، قسم العلوم االقتصادیة، جامعة الجزائر، 
رسالة  ،)الصیرفة الشاملة عالمیا ومحلیا(بنوك الشاملة وتطویر دور الجهاز المصرفي المصري الرشدي صالح عبد الفتاح صالح،  )12

  ..1999ماجستیر منشورة، قسم االقتصاد، كلیة الحقوق، جامعة اإلسكندریة، مصر، 
كلیة العلوم ، منشورةطروحة دكتوراه غیر إستراتیجیة تكییف المنظومة المصرفیة الجزائریة في ظل اقتصاد السوق، أرشید دریس،  )13

  .2006/2007 فرع التخطیط، جامعة الجزائر، الجزائر،، قسم العلوم االقتصادیة، االقتصادیة وعلوم التسییر
، رسالة ماجستیر غیر منشورة، - دراسة تحلیلیة  - 2000 – 1990اإلصالحات الراهنة في االقتصاد الجزائري ، زكریاء دمدوم )14

  . 2001/2002قسم العلوم االقتصادیة، جامعة الجزائر، الجزائر،  والتجاریة وعلوم التسییر،كلیة العلوم االقتصادیة 
، أطروحة دكتوراه - دراسة استشرافیة لحالة الجزائر  -، خوصصة البنوك العمومیة واندماجها وأثرهما على االقتصاد سعاد حوحو )15

 ،2012/2013وم االقتصادیة، جامعة بسكرة، الجزائر، غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، قسم العل
كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، قسم ، رسالة دكتوراه غیر منشورة، عالقة البنوك اإلسالمیة بالبنوك المركزیةسلیمان ناصر،  )16

   2004/2005جامعة الجزائر،  علوم التسییر،
، دراسة تحلیلیة وقیاسیة: ة توزیع الدخول في الجزائر مقارنة بالدول العربیةأثر النمو االقتصادي على عدال، سیدي أحمد كبداني )17

أطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، قسم العلوم االقتصادیة، جامعة تلمسان، الجزائر، 
2012/2013. 
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، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة نامیة، النمو والتنمیة والتجارة الدولیة في الدول الليلیصدر الدین صوا )18
 .2005/2006اقتصاد قیاسي، جامعة الجزائر، الجزائر، : وعلوم التسییر، قسم العلوم االقتصادیة، فرع

اجستیر مذكرة م ،-دراسة حالة الجزائر-قوى التغییر اإلستراتیجیة في المجال المصرفي وأثرها على أعمال البنوك طارق خاطر،  )19
 جامعة بسكرة، غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، قسم العلوم االقتصادیة، تخصص نقود وتمویل،

 .2006/ 2005الجزائر،

، أطروحة دكتوراه غیر  - )2012 -  1970(دراسة حالة  –، تأثیر النفقات العمومیة على النمو االقتصاديطاوش قندوسي )20
اقتصاد، جامعة تلمسان، الجزائر، : كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، قسم العلوم االقتصادیة، فرعمنشورة، 

2013/2014. 

، مذكرة )دراسة حالة الجهاز المصرفي الجزائري( تحدیث الجهاز المصرفي العربي لمواكبة تحدیات الصیرفة الشاملةعادل زقریر،  )21
نقود وتمویل، جامعة : رة، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، قسم العلوم االقتصادیة، تخصصماجستیر غیر منشو 

 .2008/2009بسكرة، الجزائر، 

ـرسالة دكتوراه غیر منشورة،  ، -دراسة حالة الجزائر –متطلبات تنمیة القطاع الخاص في الدول النامیة عبد الرزاق موالي لخضر،  )22
  2009/2010، جامعة تلمسان، الجزائر، العلوم االقتصادیةوالتجاریة وعلوم التسییر، فرع  االقتصادیة العلوم كلیة

، أطروحة التحریر المصرفي ومتطلبات تطویر الخدمات المصرفیة وزیادة القدرة التنافسیة للبنوك الجزائریةعبد القادر بریش،  )23
یر، قسم العلوم االقتصادیة، فرع نقود ومالیة، جامعة الجزائر، الجزائر، دكتوراه غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة والتسی

2005/2006. 

، أطروحة دكتوراه االقتصاد الجزائري االنتقال من الخطة إلى السوق ومدى إنجاز أهداف السیاسة االقتصادیةعبد اهللا بلوناس،  )24
  .2005/2006، جامعة الجزائر، الجزائر، القتصادیةغیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، قسم العلوم ا

دراسة تطبیقیة على قطاع البنوك (دراسة تحلیلیة آللیات الحوكمة وتأثیرها على األداء المصرفي  عبد اهللا علي أحمد القرشي، )25
دارة األعمال، قسم إدارة األعمال، جامعة حلوان،)الیمنیة   .2010مصر،  ، رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة التجارة وإ

، رسالة )دراسة تطبیقیة مع إشارة خاصة إلى مصر(الحكومة االلكترونیة وأثرها على النمو االقتصادي  علي إبراهیم على عطا، )26
دارة األعمال، قسم االقتصاد والتجارة الخارجیة، جامعة حلوان، مصر،   .2011دكتوراه غیر منشورة، كلیة التجارة وإ

كلیة ، رسالة دكتوراه غیر منشورة، المصرفي الجزائري وآثارها على تعبئة المدخرات وتمویل التنمیةإصالحات الجهاز علي بطاهر،  )27
 .2005/2006فرع تحلیل اقتصادي، جامعة الجزائر،  العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، قسم العلوم االقتصادیة،

 -1995( دراسة حالة الجزائر  –لنمو االقتصادي دراسة قیاسیة ألثر تكنولوجیا اإلعالم واالتصال على االعمري الحاج،  )28
، 3، جامعة الجزائر العلوم االقتصادیةوالتجاریة وعلوم التسییر، فرع  العلوم االقتصادیة كلیةـرسالة ماجستیر غیر منشورة،  ،)2005

 .2009/2010الجزائر، 

، مذكرة ماجستیر غیر -الشعبي الجزائريدراسة حالة القرض -آثار الخوصصة على الجهاز المصرفي الجزائريقرمیة دوفي،  )29
نقود وتمویل، جامعة بسكرة، الجزائر، : منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، قسم العلوم االقتصادیة، تخصص

2007 /2008. 

ظریّة والتّطبیق  د إبراهیم الحسیني،كریمة محم )30 ، رسالة دكتوراه )للتجربة المصریّةدراسة (تحریر القطاع المالي والمصرفي بین الّن
دارة األعمال، قسم االقتصاد والتجارة الخارجیة، جامعة حلوان، مصر،   .2001غیر منشورة، كلیة التجارة وإ

أطروحة دكتوراه علوم غبر مقاربة نظریة ودراسة تقییمیة لحالة الجزائر، : االستثمار التعلیمي في رأس المال البشريمحمد دهان،  )31
 .2010 /2009كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، قسم العلوم االقتصادیة، جامعة قسنطینة، الجزائر، منشورة، 

، مذكرة ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة النظام المصرفي الجزائري في مواجهة تحدیات العولمة المالیةمحمد زمیت،  )32
  .2005/2006عة الجزائر، الجزائر، وعلوم التسییر، قسم العلوم االقتصادیة، جام

، رسالة دكتوراه عولمة األسواق المالیة وأثرها على األداء االقتصادي دراسة تطبیقیة على االقتصاد المصري عفیفي محمود، دمحم )33
دارة األعمال، قسم االقتصاد والتجارة الخارجیة، جامعة حلوان، مصر،    .2002غیر منشورة، كلیة التجارة وإ

دراسة تطبیقیة على قطاع البنوك التجاریة في مصر (أثر االندماج على األداء المصرفي  رمضان محمد السید عمار،محمود  )34
دارة األعمال، قسم إدارة األعمال، جامعة حلوان، )ودول مجلس التعاون الخلیجي ، رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة التجارة وإ

  .2011مصر، 
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، أطروحة دكتوراه )دراسة حالة الجزائر(یة المستدامة في االستجابة لتحدیات الحاضر والمستقبل ، حدود التنممحي الدین حمداني )35
تخطیط، جامعة الجزائر، الجزائر، : غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، قسم العلوم االقتصادیة، فرع

2008/2009.  
رسالة  ،)العاملة الوطنیة المصارف على تطبیقیة دراسة(محدداته و  فلسطین في المصرفي الدمج دوافعزایدة،  محمد مهیب )36

 .2006ماجستیر غیر منشورة، كلیة التجارة، قسم المحاسبة والتمویل، الجامعة اإلسالمیة بغزة، فلسطین، 

، "یات المتحدة األمریكیةدراسة ألزمة الرهن العقاري في الوال"الوقایة والعالج : العولمة االقتصادیة واألزمات المالیةنادیة العقون،  )37
رسالة دكتوراه غیر منشورة، قسم العلوم االقتصادیة، تخصص اقتصاد التنمیة، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، 

 .2012/2013جامعة باتنة، الجزائر، 

، مذكرة الجهاز المصرفي الجزائري دراسة حالة: أثر االندماج المصرفي على القدرة التنافسیة للبنوك التجاریةوردة شناقر،  )38
نقود وتمویل، جامعة : ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، قسم العلوم االقتصادیة، تخصص

 .2009/ 2008بسكرة، الجزائر، 

كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، قسم ، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، ، تقییم مناخ االستثمار األجنبي في الجزائریحي سعیدي )39
 .2006/2007العلوم االقتصادیة، ، جامعة قسنطینة، الجزائر، 

  
III. ت واألبحاث والدورياتالمقاال:  

 :لمعهد العربي للتخطیطا، نظریة سولوأحمد الكواز،  )1
 www.arab-api.orgcourse34pdfp34-3.pdf  )10/03/2012(  

- 1970(دراسة تطبیقیة للفترة  اختبار عالقة التكامل المشترك بین سعر الصرف ومعدالت التضخم في الجزائرأحمـد سالمـي،  )2
 .2015، الجزائر، 07: مجلة أداء المؤسسات الجزائریة، العدد، )2014

، )2013- 1970(دراسة تطبیقیة للفترة  :اإلنفاق الحكومي والنمو االقتصادي في الجزائر العالقة السببیة بینأحمـد سالمـي،  )3
داریة، العدد  .2015، جامعة بسكرة، الجزائر، جوان 17: مجلة أبحاث اقتصادیة وإ

صارف تأثیر رأس المال البشري في األداء المصرفي دراسة تحلیلیة آلراء عینة من موظفي الم، أحمد عبد إسماعیل الصفار )4
 .2008، 70 ، العدد ، العراقلجامعة المستنصریة، ااإلدارة واالقتصاد كلیة، ، مجلة اإلدارة واالقتصادالتجاریة األردنیة

 :البنوك الشاملةأحمد عبد الخالق،  )5
      www.arablawinfo.com/Researches_AR/199.doc  20/08/2008 

 2005 ، سبتمبر24:، العراق، العددعشر، مجلة علوم إنسانیة،السنة الثالثة ، العولمة المصرفیةأسار فخري عبد اللطیف )6
 http://www.ulum.nl/b16/htm; ( 18/07/2013 )  

سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكویت، نوفمبر العرب أمام تحدیات التكنولوجیا،  كرم،أنطونیوس  )7
1982. 

، مجلة تنمیة الرافدین، -مع اإلشارة إلى التجربة المصریة –اإلصالح والتحرر المالي في العراق بشار ذنون محمد شكري وآخرون،  )8
 2008، العراق، 91: ، العدد30:جامعة الموصل، المجلد كلیة اإلدارة واالقتصاد،

ورقة   ،-الجزائري االقتصاد حالة-االقتصادي  النمو على التكنولوجي التطور أثر قیاسسمیر،  بواعلي دحمان - الكریم  عبد البشیر )9
   تطورات نظریات النمو االقتصادي: المغاربة حول االقتصادیین مقدمة إلى منتدى بحثیة

دراسة قیاسیة باستعمال ): 1970/2010(، أثر تطبیق سیاسة التحریر المالي على النمو االقتصادي في الجزائر عاللبلقاسم بن  )10
  :طریقة التكامل الزمني

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/algerien/09655.pdf    )25/07/2013 (  
الملتقى الدولي حول ، دراسة لتقییم انعكاس اإلصالحات االقتصادیة على السیاسة النقدیة، عاشور كتوش – بلعزوز بن علي )11

دیسمبر  30-29الواقع واآلفاق، كلیة العلوم االقتصادیة والتسییر، جامعة تلمسان، الجزائر، : السیاسات االقتصادیة في الجزائر
2004 .  

مجلة الغري للعلوم  ،2القطاع المصرفي في العراق ومعوقات التكیف مع معیار لجنة بازل منذر جبار داغر،  –حسین جواد كاظم  )12
 .2008العراق، ،  09: ، العدد02: االقتصادیة، كلیة اإلدارة واالقتصاد ، جامعة الكوفة، المجلد
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التسییر، جامعة وعلوم  االقتصادیةلة العلوم ، مجالنظام المصرفي الجزائريوآثارها المحتملة على  III اتفاقیة بازل، حیاة نجار )13
 .2013، 13: العددالجزائر، ، 1سطیف 

، واقع وأفاق اإلجارة المنتهیة بالتملیك في البنوك التجاریة الجزائریة دراسة تقییمیة ببنك البركة اإلسالمي الجزائر، بحشاشي رابح )14
  16-15 ، األردن –جامعة عجلون الوطنیة ، الخدمات المصرفیة اإلسالمیة بین النظریة والتطبیق حول الدولي العلمي المؤتمر

  .2013ماي 
، مجلة بحوث اقتصادیة، مركز )دراسة تحلیلیة نظریة(دور التحریر المالي في تعزیز اإلبداع المالي زهراء صالح الخیاط،  )15

  .43: ، ص2010، العراق، 30 -29:، العدد04: دالدراسات المستقبلیة، كلیة الحدباء الجامعیة، المجل
جریدة الخبر، یومیة وطنیة، الجزائر،  ملیار أورو لمصنع األمونیاك، 1.1ب ، البنوك العمومیة تمنح قرضا سلیم بن عبد الرحمن )16

  .16/07/2008، الصادر في 5374:العدد
، جامعة ورقلة، 07: مجلة الباحث، العددفي الجزائر، متطلبات تطویر الصیرفة اإلسالمیة عبد الحمید بوشرمة،  –سلیمان ناصر  )17

  .2010الجزائر، 
إشكالیة  :لملتقى الوطني حولا " مشكلة فائض السیولة لدى البنوك الجزائریة أسبابها ومقترحات لتصریفها،سلیمان ناصر،  )18

، جامعة سیدي بلعباس، الجزائر، "استعمال السیولة النقدیة في المعامالت التجاریة وانعكاسها على الخدمات المصرفیة الجزائریة 
  .2014ماي  07-06یومي 

، طالمعهد العربي للتخطی،05: ، العدد01: مجلة جسر التنمیة، المجلدالموارد الطبیعیة واقتصادات نفاذها،صالح العصفور،  )19
 .2002الكویت،ماي 

الجزائر حالة (العولمة وآثارها االقتصادیة على الجهاز المصرفي في الدول النامیة علي خضیر عباس،  –عبد الرزاق حمد حسین  )20
  . 2012، كلیة اإلدارة واالقتصاد، جامعة تكریت، العراق، 24: ، العدد8: ، مجلة تكریت للعلوم اإلداریة واالقتصادیة، المجلد)دراسیة

الحلقة المفقودة من وجهة نظر  2014 -2001برنامج اإلنعاش االقتصادي الجزائري ، مصطفى العرابي -مخلوفي  عبد السالم )21
، )منظور إسالمي: النمو والعدالة واالستقرار(المؤتمر الدولي التاسع حول االقتصاد والتمویل اإلسالمي ، االقتصاد اإلسالمي

  .2013ر سبتمب 09/10اسطنبول، تركیا، أیام 
 العلمي المؤتمرواالفاق،  الواقع بین الجزائریة البنوك في االلكترونیة الصیرفة انظمة تطبیقنور الدین غردة،  -عبد الغني ربوح  )22

  . 2008مارس  12 - 11 أیام الجزائري، جامعة ورقلة، الجزائر، المصرفي النظام إصالح الثاني حول الدولي
داریةمجلة  المصرفي كتوجه حدیت لتطویر وعصرنة النظام المصرفي،االندماج  ،عبد القادر مطاي )23 ، جامعة أبحاث اقتصادیة وإ

  . 2010العدد السابع، جوان بسكرة، الجزائر، 
، جامعة 04: مجلة الباحث، العددحالة الجزائر،  –دور البنوك وفاعلیتها في تمویل االقتصاد الجزائري عبد اللطیف مصیطفي،  )24

  .2006ورقلة، الجزائر، 
اآلثار المحتملة لالنضمام إلى منظمة التجارة العالمیة في مجال تحریر تجارة الخدمات المالیة في النمو عبد اهللا فاضل الحیالي،   )25

، العراق، 18: ، العدد06: مجلة دراسات إقلیمیة، كلیة اإلدارة واالقتصاد، جامعة الموصل، المجلددراسات حالة، : االقتصادي
2008  

، مجلة اقتصادیات شمال -نظرة شمولیة  –العولمة وآثارها االقتصادیة على المصارف عبد المنعم محمد الطیب حمد النیل،  )26
 .2005، دیسمبر 03:إفریقیا، مخبر العولمة واقتصادیات شمال إفریقیا، جامعة الشلف، الجزائر، العدد

 الجزائر، جریدة الشروق الیومي، ملیار أورو، 1.1م لإلنشاء البنوك عمومیة تقرض سوناطراك وأوراسكو عبد الوهاب بوكروح،  )27
  .16/07/2008، الصادر في 2354:العدد

، جامعة الملك سعود، االقتصادیة والتنمیة النمو نظریات :االقتصادي والتخطیط التنمیة -الثالث الجزءبخاري،  الحمید عبد عبلة )28
 .السعودیة

 www.kau.edu.saFiles0002132SubjectsED3.pdf  17/06/2012 
دراسة تطبیقیة على دولة اإلمارات  –أثر اإلنفاق العام في الناتج المحلي اإلجمالي إلیاس نجمة،  –علي سیف علي المزروعي  )29

، 01: ، العدد28: مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیة، المجلد ، -) 2009 – 1990(العربیة المتحدة خالل سنوات 
  .2012سوریا، 
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تحلیل العالقة التوازنیة طویلة األجل باستعمال اختبارات جذر الوحدة وأسلوب عبد اللطیف حسن شومان،  –علي عبد الزهرة حسن  )30
، جامعة البصرة، اإلدارة واالقتصاد كلیة، ، مجلة العلوم االقتصادیة)퐀퐑퐃퐋(إلبطاء ونماذج توزیع ا دمج النماذج المرتبطة ذاتیا

  .176  :،  ص2013،  34، العدد  9 المجلدالعراق، 
، مجلة العلوم االقتصادیة واإلداریة، قیاس تأثیر تطور الجهاز المصرفي على النمو االقتصادي في العراقعمار حمد خلف،  )31

  .2011، جامعة بغداد، العراق، 64: ، العدد17: المجلد
، مجلة إتحاد المصارف  )مسؤولیات أعضاء مجلس اإلدارة(الحوكمة الجیدة في المصارف في إطار مقررات لجنة بازلفؤاد شاكر،  )32

  .          ،2005، أوت 297العربیة، العدد
طریقة جدیدة للنظر للعولمة المالیة بإعادة فحص  -) فینا وراء لعبة إلقاء اللوم(العولمة المالیة إیهان كوزى وآخرون، . م )33

، 01: ، العدد44: ، مجلة التمویل والتنمیة، صندوق النقد الدولي، واشنطن، الوالیات المتحدة األمریكیة، المجلدتكالیفها ومنافعها
 .2007مارس 

، الملتقي العلمي الدولي حول المعرفة تایوان والصادرات والنمو االقتصادي في العالقة بین رأس المال البشريمجدي الشوربجي،  )34
 ،2007نوفمبر  28 –27جامعة الشلف، الجزائر،  ومسـاهمتها في تكوین المزایا التنـافسیة للبلدان العربیة ، في ظل االقتصاد الرقمي

عة ورقلة، الجزائر، ، جام02: مجلة الباحث، العدددور التسویق المصرفي في زیادة القدرة التنافسیة للبنوك، محمد زیدان،  )35
2003 ،  

مجلة كلیة بغداد  ، - ) 2008 – 1970(المؤشرات األساسیة في االقتصاد العراقي  -النمو االقتصادي محمود جاسم عباس،  )36
  .2011العراق، ،  27: للعلوم االقتصادیة الجامعة، كلیة اإلدارة واالقتصاد ، جامعة بغداد، العدد

-1999(عقیم أثر تنقید ریع النفط على األساس النقدي في الجزائر خالل الفترة سیاسة تعیسى جدیات،  –محمود جمام  )37
  .2014، جامعة أم البواقي، الجزائر، دیسمبر 02: مجلة البحوث االقتصادیة والمالیة، العدد، )2012

  2002، جامعة بسكرة، الجزائر، جوان 2، العدد 1، مجلة العلوم اإلنسانیة، المجلد العولمة المالیةمفتاح صالح،   )38
، جمعیة العلوم االقتصادیة السوریة، اتجاهات التحدیث وقواعده: محاضرة حول تحدیث القطاع المصرفي السوريمكرم صادر،  )39

 دمشق
 http://albayan.com/graphics/2002/12dec/heads/et11-htm-2001 17/02/2007  

الواقع واآلفاق، : ، الملتقى الدولي حول السیاسات االقتصادیة في الجزائرواقع وآفاق سیاسة االستثمار في الجزائرمنصوري زین،   )40
  .2004دیسمبر  30-29كلیة العلوم االقتصادیة والتسییر، جامعة تلمسان، الجزائر، 

، مجلة تنمیة استراتیجیات التغییر في العمل المصرفي بین تحدیات العولمة ومتطلبات المهنةسجى فتحي محمد،  –موفق السیدیة  )41
  .2008، 92: ، العدد30:العراق، المجلدالرافدین، كلیة اإلدارة واالقتصاد، جامعة الموصل، 

داریة، ، )2010-2000(لفترة في ا سیاسة اإلنعاش االقتصادي في الجزائر دراسة تقییمیةنبیل بوفلیح،   )42 مجلة أبحاث اقتصادیة وإ
  .2012، جامعة بسكرة، الجزائر، دیسمبر 12: العدد

 : البنوكنظام الحوكمة في نشرة المعهد المصرفي المصري ،مفاهیم عامة ،   )43
http://www.ebi.gov.eg/arabic/publication.httml, 15/11/2008. 
 

IV.  الجريدة الرسميةالقوانين واألنظمة واألوامر الصادرة في :  
یتعلق  1990یونیو سنة  4الموافق  1410عام  ذي الحجة  12مؤرخ في  01-90نظام الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،  )1

 .1991أوت  11، الصادر بتاریخ 39: ، العدد28: ، السنةبالحد األدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر
من یتض 1991غشت سنة  14الموافق  1412صفر عام   04مؤرخ في  01-90نظام الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،  )2

 .1992مارس  29، الصادر بتاریخ 24: ، العدد29: ، السنةتنظیم السوق النقدیة
یتعلق  1996ینایر سنة  10الموافق  1412شعبان عام  19مؤرخ في  09-96أمر رقم الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،  )3

 .1996ینایر  14، الصادر بتاریخ 03: ، العدد33: ، السنةباالعتماد التجاري
غشت سنة  26الموافق  1424جمادى الثانیة عام  27مؤرخ في  11- 03أمر رقم ریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، الج )4

 .2003غشت  27، الصادر بتاریخ 52: ، العدد40: ، السنةیتعلق بالنقد والقرض 2003
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نوفمبر سنة  14الموافق  1426  شوال عام 12مؤرخ في  442-05مرسوم تنفیذي رقم الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،  )5
، الصادر 75: ، العدد42: ، السنة، یحدد الحد األدنى المطبق على عملیات الدفع عن طریق القنوات البنكیة والمالیة2005
 .2005نوفمبر  20بتاریخ 

 2005أكتوبر سنة  13الموافق  1426رمضان عام   10مؤرخ في  04-05نظام رقم الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،  )6
ینایر  15، الصادر بتاریخ 02: ، العدد43: ، السنةیتضمن نظام التسویة اإلجمالیة الفوریة للمبالغ الكبیرة والدفع المستعجل

2006 .  
دیسمبر سنة  15الموافق  1426ذي القعدة عام  13مؤرخ في  06-05نظام رقم الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،  )7

 23، الصادر بتاریخ 26: ، العدد43: ، السنةقاصة الصكوك أدوات الدفع الخاصة بالجمهور العریض األخرى، یتعلق بم2005
 . 2006أبریل 

دیسمبر سنة  28الموافق  1426ذي القعدة عام  26مؤرخ في  07-05نظام رقم الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،  )8
 .2006یونیو  04، الصادر بتاریخ 37: ، العدد43: ، السنة، یتضمن أمن أنظمة الدفع2005

، 2006فبرایر سنة  20الموافق  1427محرم عام  21مؤرخ في  05- 06قانون رقم الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،  )9
 .2006مارس  12، الصادر بتاریخ 15: ، العدد43: ، السنةیتضمن توریق القروض الرهنیة

، یتعلق 2007فبرایر سنة  27الموافق  1428صفر عام  9مؤرخ في  01-07قانون رقم الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،  )10
  . 2007فبرایر  28، الصادر بتاریخ 15: ، العدد44: ، السنةبتعاونیات االدخار والقرض

ة مایو سن 22الموافق  1428جمادى األولى عام  5مؤرخ في  153- 07قانون رقم الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،  )11
، یحدد كیفیات وشروط توزیع منتجات التأمین عن طریق البنوك والمؤسسات المالیة وما شابهها وشبكات التوزیع 2007
 .2007مایو  23، الصادر بتاریخ 35: ، العدد44: ، السنةاألخرى

خ في  04 -08نــظـام رقم الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،  )12 دیـــســـمــبـر  23المــوافق  1429ذي الحـّجـة عام  25مـــــؤرّ
، الصادر 72: ، العدد45: ، السنةق بالحـد األدنى لـرأسـمال الـبــنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجـزائریــتـعـل 2008  سنة

  .2008دیسمبر  24بتاریخ 
، 2008یولیو سنة  21الموافق  1429رجب عام  18مؤرخ في  03-08قانون رقم الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،  )13

 .2009مارس  8، الصادر بتاریخ 15: ، العدد46: ، السنةیحدد شروط الترخیص بإقامة تعاونیات االدخار والقرض واعتمادها
  2010 غـــشـت ســـنة  26الموافق  1431رمضان عام  16مؤرخ في  04 - 10أمر رقم  الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة )14

والمـتعــلق  2003غــــشت ســنة  26المـوافق  1424جـمادى الـثـانـیة عــام  27المؤرخ في  11-03 تـــمـم األمر رقم یعـدل ویــ
 .2009دیسمبر  29، الصادر بتاریخ 50: ، العدد47: ، السنةبالـنقــد والقرض

خ في  02 - 08نـظام رقم الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،  )15 ،  2008یولـیو سنة 21 المـوافق  1429 رجب عـام 18مـؤرّ
ق بالحد األدنى لرأسمال تعاونیات االدخار والقرض   . 2009مارس  8، الصادر بتاریخ 15: ، العدد46: ، السنةیتعـّل

 2009 یـولـیـو سـنـة 23الموافق  1430مـؤرخ فـي أول شعــبان عــام  04 - 09نـظام رقم الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،  )16
، 76: ، العدد46: ، السنةیـتـضـمـن مخـطط الحسابات البنـكیة والقواعد المحاسـبیة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالیة

 . 2009دیسمبر  29الصادر بتاریخ 
ال عـام  29مـؤرخ في  05 - 09نـظـام رقم الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،  )17  وبـر سـنـةأكــتـــ 18 المـوافق  1430شـوّ

 29، الصادر بتاریخ 76: ، العدد46: ، السنةیــتـضـمـن إعــداد الـكـــشــوف المالیة للبنوك والمؤسسات المالیة ونشرها 2009
 8الموافق 1434جـمـادى األولى عام  26مـؤرخ في  13 - 01نـظام رقم الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، .2009دیسمبر 

: ، العدد50: ، السنةیحـدد الــقـواعـد العـامـة المتعلقـة بالـشروط الـبنكـیة المطبـقة على الـعمـلیات المصرفیة 2013أبـریل سـنـة 
  . 2013یونیو  02، الصادر بتاریخ 29

خ في  14-01نـــظـام رقم الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،  )18 یر سنة فبـرا 16الموافق  1435ربـیع الـثـاني عــام  16مــؤرّ
سبتمبر  25، الصادر بتاریخ 56: ، العدد51: ، السنةیتـضمن نسب المالءة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالیة 2014
2014.  
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V. التقارير والنشرات اإلحصائية: 

 .2013التطور االقتصادي والنقدي للجزائر، التقریر السنوي بنك الجزائر،  )1

 .2012والنقدي للجزائر، التقریر السنوي التطور االقتصادي بنك الجزائر،  )2

 .2012التطور االقتصادي والنقدي للجزائر، التقریر السنوي بنك الجزائر،  )3

 .2011التطور االقتصادي والنقدي للجزائر، التقریر السنوي بنك الجزائر،  )4

 .2010التطور االقتصادي والنقدي للجزائر، التقریر السنوي بنك الجزائر،  )5

 .2008لتطور االقتصادي والنقدي للجزائر، التقریر السنوي ابنك الجزائر،  )6

 .2015ول النشرة اإلحصائیة الثالثیة، الثالثي األ  بنك الجزائر، )7

 .2012الرابع النشرة اإلحصائیة الثالثیة، الثالثي  بنك الجزائر، )8

 .2010الرابع النشرة اإلحصائیة الثالثیة، الثالثي  بنك الجزائر، )9

 .2008الرابع النشرة اإلحصائیة الثالثیة، الثالثي  بنك الجزائر، )10

، أفریل 2009 – 2005البرنامج التكمیلي لدعم النمو بالنسبة للفترة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، بوابة الوزیر األول،  )11
2005:  

http://www.premierministre.gov.dz/arabe/media/PDF/TexteReference/TexteEssentiels/ProgBilan/ProgCroissance.pdf (12/08/2015) 
 2010البرنامج الخماسي : الجزء الثانيالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، مصالح الوزیر األول، ملحق بیان السیاسة العامة،  )12

 :2010أكتوبر ، 2014 –
http://www.premier-ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/declarationpg2010ar.pdf   (12/08/2015) 

مشروع تقریر ماعي، لجنة آفاق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المجلس االقتصادي واالجت )13
 .2000، الدورة السادسة عشر، نوفمبر عناصر من أجل فتح نقاش اجتماعي: إصالح المنظومة المصرفیة :حول

 .2011-1962إحصائیة حوصلة ، لإلحصائیاتالدیوان الوطني  )14
، اإلمارات )التطورات االقتصادیة الدولیة: الفصل األول( 2012الموحد لسنة التقریر االقتصادي العربي صندوق النقد العربي،  )15

 .العربیة المتحدة
 
VI. المواقع االلكترونية : 

 http://data.albankaldawli.org :بیانات البنك الدولي )1
 xls-annuelle1969-http://www.ons.dz/IMG/xls/Indice.2014  :الدیوان الوطني لإلحصائیات )2

et.html-Fecondite-Natalite-http://www.ons.dz/Population 
 :المالیة الجزائریة وزارة  )3

http://www.mf.gov.dz/article/48/Zoom-sur-les-Chiffres-/143/Solde-global-du-Tr%C3%A8sor.html  (22/09/2015) 

  :األجنبيةالمراجع باللغة  - ثانيا

I. لغة الفرنسيةبال: 

i. les ouverages: 
1) Jean-Philippe Cotis, Comprendre la croissance économique (Analyse au niveau: 

macroéconomique  -  sectoriel -de l’entreprise), Éditions de l’OCDE,  France, 2004 
2) Régis Bourbonnais, Économétrie - Cours et exercices corrigés -, Dunod, 9eme édition, 

France,2015 
3) René Teboul, Macroéconomie, enseignement supérieur Fouccher, France, 2006 

 
ii. Memoires et et thèses: 

1) AKA BROU EMMANUEL, LE ROLE DES MARCHÉS DECAPITAUX DANS LA 
CROISSANCE ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES, Thèse Doctorat non publier , 
la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion; Université d’Auvergne, France, 2005. 
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2) MOUEZ OUNI, ETUDE EMPIRIQUE DE LA RELATION ENTRE LE SYSTÈME 
MONETAIRE ET FINANCIER ET LA CROISSANCE ECONOMIQUE, Thèse Doctorat 
non publier , la Faculté des sciences économiques; Université de Neuchâtel, la Suisse, 2011. 

3) Soumia Zenasni, Les effets de l'intégration financiére sur la croissance des économies de 
Maghreb dans un contexte de globalisation et de crises, Thèse Doctorat non publier , la Faculté 
des Sciences Economiques et commercial et des Sciences de Gestion, Département des sciences 
économiques , Université Tlemcen, Algérie, 2013/2014 

 
iii. Documents de travail, articles, revues: 
1) Saoussen Ben Gamra, Libéralisation Financière et Crises Bancaires Le Cas des Pays 

Emergents,  
http://www.univ-paris13.fr/CEPN/BenGamra.PDF (20/07/2013) 

2) ROMANA JIMBOREAN, La croissance économique et le développement financier; le cas de 
pays d'Europe Centrale et Orientale, septembre, 2004 
 http://www.nelutu.net/~moni/ramonasept2004.pdf (15-09-2011) 

3) Jean-François Freu, QUELS SONT LES FACTEURS QUI CONTRIBUENT A LA 
CROISSANCE?, 
http://sesmassena.sharepoint.com/Documents/CHAP%201%20-%2011%20 %20La%20mesure%20 de 
%20 la%20croissance%20%C3%A9conomique%20(Cours%20Ter)%20(2012-2013).pdf .  (22 / 08 / 2014) 

4) Joël Cariolle, Mesurer l’instabilité macroéconomique Applications aux données de recettes 
d’exportation 1970-2005, fondation pour les études et recherches sur le développement 
international (FERDI), Document de travail, France , Mars 2012 

5) MARC HAY, Banques et croissance : examen critique et analyse en données de panel, 
Papier présenté aux 17èmes Journées Internationales d’Economie Monétaire et bancaire 
,LISBONNE , Portugal, , 7, 8, et 9 JUIN 2000 

 
iv. les rapports et les bulletins: 
1) LA BANQUE D’ALGERIE, RAPPORT 2014  (EVOLUTION ECONOMIQUE ET 

MONETAIRE EN ALGERIE) 
2) LA BANQUE D’ALGERIE, RAPPORT 2009  (EVOLUTION ECONOMIQUE ET 

MONETAIRE EN ALGERIE) 
3)  LA BANQUE D’ALGERIE, RAPPORT 2007  (EVOLUTION ECONOMIQUE ET 

MONETAIRE EN ALGERIE) 
4) LA BANQUE D’ALGERIE, RAPPORT 2006  (EVOLUTION ECONOMIQUE ET 

MONETAIRE EN ALGERIE) 
5) LA BANQUE D’ALGERIE, RAPPORT 2005  (EVOLUTION ECONOMIQUE ET 

MONETAIRE EN ALGERIE) 
6)  LA BANQUE D’ALGERIE, RAPPORT 2004  (EVOLUTION ECONOMIQUE ET 

MONETAIRE EN ALGERIE) 
7) LA BANQUE D’ALGERIE, RAPPORT 2003  (EVOLUTION ECONOMIQUE ET 

MONETAIRE EN ALGERIE) 
8) LA BANQUE D’ALGERIE, RAPPORT 2002  (EVOLUTION ECONOMIQUE ET 

MONETAIRE EN ALGERIE) 
9) LA BANQUE D’ALGERIE, BULLETIN STATISTIQUE DE LA BANQUE D’ALGERIE  

(SERIES RETROSPECTIVES STATISTIQUES MONETAIRES 1964-2011 
STATISTIQUES DE LA BALANCE DES PAIEMENTS 1992-2011), JUIN 2012. 

10) Commission d’Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse (COSOB), Rapport 
Annuel 2013 

11) OFFICE NATIONAL DES STATISTIQUES, Les comptes économiques de 2000 à 2014 
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II. باللغة االنجليزية : 

i. The books: 
1) Andreas Savvides - Thanasis Stengos, HUMAN CAPITAL AND ECONOMIC GROWTH, 

Stanford University Press , USA, 2009 
2) Asli  Demirguc – Kunt , Ross Livine, FINANCIAL Structure and Economic Growth (ACROSS-

COUNTRY COMPARISON OF BANK, and DEVELOPMENT), First Mit press edition, USA, 
2004 

3) RAMKISHEN. S. Rajan, Economic Globalisation and Asia (Essays on Finance, Trade and 
Taxation), Word Scientific Publishing, United Kingdom, 2003. 

4) Robert J. Barro  - Xavier Sala-i-Martin, Economic Growth, The MIT Press, Cambridge, 
Massachusetts, London, England , 2nd edition, 2004 

5) S. Mishkin, MACROECONOMICS (POLICY AND PRACTICE), Pearson Education, Inc., 
publishing as Addison-Wesley,  Boston , United States of America ,2012. 

 
ii. Working papers, articles, journals: 

1) Abdalla Ab Sinusi Saiah et al, The Future Direction for the Globalization of Financial Markets 
and the Impact of that of Financial Markets in the Arab Developing Countries, Journal of Basic 
and Applied Scientific Research, Vol: 02, N°: 01,  2012  

2) Alberto Alesina et al, POLITICAL INSTABILITY AND ECONOMIC GROWTH, NATIONAL 
BUREAU OF  ECONOMIC  RESEARCH (NBER), Cambridge, USA, Working  Paper  No.  4173, 
September 1992 

3) Arthur A. Goldsmith, Does Political Stability Hinder Economic Development? Mancur Olson's 
Theory and the Third World, Comparative Politics, Ph.D. Program in Political Science of the City 
University of New York, USA, Vol. 19, No. 4, Jul., 1987  

4) Ayhan Kose et al, Financial globalization and Economic Policies, Handbook of Development 
Economics, Elsevier Publisher, USA,  March 2009 

5) Bank for International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision, Consultative 
Document, Pillar 3 (Market Discipline), Supporting Document to the New Basel Capital Accord, 
January 2001 

6) Bank for International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: A global 
regulatory framework for more resilient banks and banking systems, December 2010 (rev June 
2011) 

7) Bank for International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision, Principles for 
effective risk data aggregation and risk reporting, January 2013 

8) Bank for International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision, Basel III leverage 
ratio framework and disclosure requirements, January 2014,   

9) Bank for International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: The 
Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools, January 2013 

10) Bank for International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision, Consultative 
Document Basel III: The Net Stable Funding Ratio, January 2014 

11) Bank for International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision, Monitoring tools for 
intraday liquidity management, April 2013 

12) Bank for International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision, Guidelines : 
Corporate     governance principles for banks, October 2014  

13) Barry W. Ickes , Endogenous Growth Models, Department of Economics Penn State University 
Park, PA 16802, Spring 1996 , essay publication on the site web: 

14) Chérif Begga - Abdelhamid Merghit, Attempts to Industrial Reforms in Algeria: Do they fit the 
Logic of Globalization, Topics in Middle Eastern and African Economies, Vol: 16, N :01 , May 
2014 

15) CHRISTIAN REGOBETH KOFI AHORTOR - DEODAT EMILSON ADENUTSI, INFLATION, 
CAPITAL ACCUMULATION AND ECONOMIC GROWTH IN IMPORTDEPENDENT 
DEVELOPING ECONOMIES, A Paper Prepared for the 14th Annual Conference on Econometric 
Modelling for Africa, Abuja, Nigeria , 8-10 July 2009 

16) Crina Raluca Bucur, The Globalisation of the Banking Sector – Evolutions and Predictions - , 
Economic Insights – Trends and Challenges, the Petroleum-Gas University of Ploiesti Bulletin, 
Economic Sciences Series , Romania, Vol 03, Issue 01  
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17) Dani Rodrik  - Arvind Subramanian, The Primacy of Institutions (and what this does and does 
not mean), Finance & Development, a quarterly magazine of the of  International Monetary Fund, 
Vol 40, N°: 02 , U.S.A, June 2003. 

18) Dave Giles , Econometrics Beat: Dave Giles' Blog, ARDL Models - Part II - Bounds Tests ,2013 
http://davegiles.blogspot.com/2013/06/ardl-models-part-ii-bounds-tests.html (20/08/2015) 

19) E. Murat Ucer, Notes on Financial Liberalization, 
 http://www.econ.chula.ac.th/public/members/sothitorn/liberalization_1.pdf (18/07/2013) 

20) Esward Prasade et al, Effects of Financial Globalization on Developing Countries: Some 
Empirical Evidence, working paper series of  International Monetary Fund , U.S.A,  March 17, 
2003 

21) Ezzat Molouk Kenawy, Globalization and its Effects on the Banking System performance in 
Egypt, Ozean Journal of Applied Sciences , Turkey, Volume 02, Issue 01.  

22) FELIX RIOJA – NEVEN VALEV, Finance and the Sources of Growth at Various Stages of 
Economic Development, Economic Inquiry, Vol 4, Issue 1,  University of Oregon, USA ,January 
2004. 

23) George Petrakos et al, Determinants of Economic Growth: The Experts’ View , DYNREG 
Research Project – Dnamic Regions in a Knowledge-Driven Global Economy: Lessons and Policy 
Implications for the European Union, WORKING PAPERS , N°: 20, 2007 

24) GEORGIOS KYRIAZOPOULOS -DIMITRIOS PETROPOULOS, WHAT ARE THE 
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES THAT LEAD BANKS INTO MERGERS AND 
ACQUISITIONS? IS ALTMAN’S Z-SCORE MODEL FOR BANKRUPTCY MOTIVATE 
BANKS FOR MERGERS AND ACQUISITIONS? EVIDENCE FROM THE GREEK 
BANKING SYSTEM, International Conference On Applied Economics – ICOAE -, National and 
Kapodistrian University of Athens - TEI of Western Macedonia, Athens, Greece , 26-28 August 
2010 

25) Gerd Häusler, The Globalization of finance, Finance & Development, a quarterly magazine of the 
of  International Monetary Fund, Vol 39, N°: 01, , U.S.A, March 2002 

26) Hassan Karnameh Haghighi et al, The Effect of Macroeconomic Instability on Economic Growth 
in Iran, Research in Applied Economics, Vol 04, Issue 03, USA, 2012 
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