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 تعريق ابملقياس :  االقتصاد النقدي و سوق راس املالال

املطبوعة  اب  تتناول  اخلاصة  احملاضرات  املال  هذه املطبوعة  اىل طلبة السنة القتصاد النقدي و أسواق راس  و املوجهة 
الثانية جذع مشرتك قسم العلوم املالية ، حيث مت اختيار احملاضرات حسب الربانمج املسطر من طرف الوزارة الوصية 
البنوك  حماضرة  إضافة  مثل  االقتصادية  و  العلمية  الساحة  على  احلاصة  التطورات  النقاط ملواكبة  بعض  إضافة  مع 

 ه وطين حنو تنبين التمويل اإلسالمي يف االقتصاد اجلزائري .اإلسالمية ابعتبار هناك توج

املطبوعة تعريف الطالب بكل ما يتعلق ابجلانب النقدي يف االقتصاد من تعريف النقود و كل ما يتعلق هبا ،  هتدف 
املال. و النظرايت النقدية ، و كذلك    السياسة النقدية و الوساطة املالية و سوق النقدية و سوق راس 

بني تس بينه و  العالقة القائمة  االقتصاد و شرح  يف  النقدي  أمهية اجلانب  السنة الثانية ابدراك  لطلبة  املطبوعة  مح 
النقدي مثل تطور   احلقيقي يف االقتصاد ، و التعريف ببعض القضااي اليت ختص االقتصاد اجلزائري يف شقه  اجلانب 

اجلزائري.  النظام البنكي و املايل 

داع متثل  االقتصاد  املطبوعة  مبقياس  املتعلقة  اجلوانب  بكل  االملام  اجل  األستاذ من  الطالب و  لكل من  مة أساسية 
 النقدي و سوق راس املال.
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نظرا للمشاكل اليت عرفتها عملية املقايضة و استحالة االستمرار يف هذا النظام من اجل ضمان التبادل داحل     
اجملتمع نظرا ملشكلة التقييم والتجزئة و النقل ، كان البد من االنتقال اىل نظام جديد يضمن إمتام املبادالت أبكثر 

، و الذي كان مبثابة انتقاله نوعية سهل احلياة على تمعات  سهولة و اليت متثل يف النظام النقدي الذي عرفته اجمل
االفراد من خالل إجياد احللول اليت كانت مطروحة يف نظام املقايضة ، و الذي عرف العديد من التطورات اىل نوصل 

 اىل الشكل الذي نعرفه االن ،  فيمايلي سوف نعرض كل ما يتعلق ابلنقود 

 : تعريف النقود  ماهية   .1

وجد مفهوم حمدد ، ومتفق عليه للنقود ، وذلك بسبب اختالف وجهات النظر اليت ينظر منها إىل النقود ، ال ي    
وهو األمر الذي تضمن وجود تعاريف خمتلفة للنقود يتم مبوجبها حتديد ماهية النقود استنادا إىل الوظائف األساسية 

ف النقود األساسية هذه ، ومن بني هذه التعاريف اليت تقوم هبا ، ومن مث تعددت التعاريف هذه ، مع تعدد وظائ
 :1ما يلي 

وحىت تؤدي النقود وظيفتها كأداة مبادلة مقبولة جيب أن تتمتع   أن النقود هي أي شيء حيظى ابلقبول العام ، ✓
 بصفة القبول العام ، سهولة محلها ، استحالة آتكلها ، قابليتها للتجزئة ، جتانس وحداهتا وندرهتا النسبية .

ة ، ميكن القول أبن النقود هي جممل وسائل الدفع املستعملة يف بلد معني من أجل تسوية املبادالت املختلف   ✓
وتلقى اإلعرتاف العام و القبول من قبل أفراد هذا البلد وتسمح بشراء عاجل للسلع و اخلدمات أو لسداد دين  

     قعند حلول آجال استحقا

 
 انظر يف ذلك :  - 1
 . 9/10،ص  2006،  1ط  -عمان  –د. فليح حسن خلف " النقود و البنوك " ،عامل الكتب احلديث وجدار للكتاب العاملي  -
 . 23ص –اجلزائر  –دار الفكر  –د.ضياء جميد املوسوي : " اإلقتصاد النقدي "  -
 .  282/ 281، ص 2006الطبعة األوىل  –عمان  –العامة د. نزار سعيد الدين العيسى و د. إبراهيم سليمان قطن " االقتصاد الكلي " دار  -
 . 47/48،ص 1989الطبعة األوىل  –بريوت  –" دار الفكر العريب –النقود و النظم النقدية  –د. فوزي عطوي :" يف اإلقتصاد السياسي  -
 . 88، ص 2003 –سكندرية اال–د.حممد دويدار و د. أسامة الفويل " مباديء االقتصاد النقدي " دار اجلامعة اجلديدة  -
 –االسكندرية –د. أمحد فريد مصطفى و د. حممد عبد املنعم عفر" االقتصاد النقدي و املصريف بني النظرية و التطبيق " مؤسسة شهاب اجلامعة  -

 .  9، ص 2000
 .  21، ص 1999د. عقيل جاسم عبد هللا " النقود و املصارف " جمد الوي ، الطبعة الثانية ،  -
-جامعة اجلزائر  –أطروحة دكتوراه  –( 90/2000مع اإلشارة إىل حالة اجلزائر يف الفرتة )– مفتاح : " النقود و السياسة النقدية صاحل -

 .    19م ، ص2002/2003
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( أن النقود "هي جمموع وسائل الدفع املستعملة إلمتام كل املدفوعات على R.Penauفريى بينو )و يعرفها   ✓
( يرى "أن النقود هي كل ما يقبل عموما D.H.Robertsonوبرتسون )، أما اإلقتصادي ر 1كامل اإلقليم "

(، كما عرفت النقود أبهنا "أي شئ شاع 2يف الدفع مقابل السلع أو يف اإلبراء من مجيع إلتزامات األعمال")
 Henri، و عرفها اإلقتصادي هنري غيتون ) 3استعماله و مت قبوله عموما كوسيلة مبادلة أو كأداة تقييم"

Guitton( يف كتابه النقود )La Monnaie إن النقود هي أساسا أداة أو وسيلة تعطي يف النهاية " )
 4حلائزها ابملعىن اإلقتصادي قوة شرائية و ابملعىن القانوين وسيلة حترير  ووسيلة تصفية أو تسديد الديون"

 : أنواع النقود .2

 النقود الورقية ، نقود الودائع و النقود اإللكرتونية .   النقود السلعية ،   :2هي توجد أربعة أنواع للنقود و    

 

يف اجملتمعات األوىل كان يطلق لسلعة معينة وسائل للمبادلة وهذا بعد أن شعر الفرد     :    3النقود السلعية  ✓
بضرورهتا فاستخدم أسلوب املقايضة أي استبدال سلعة مقابل سلعة أخرى و لكن سرعان ما ظهرت عيوب و 

 اختيار سلعة صعوابت تعرتض املقايضة يف نطاق املعامالت التجارية ، وهذا ما حفز اجلماعات اإلنسانية إىل 
من السلع الرئيسية لكي تلعب دور النقود ، فاختبار هذه السلع كان خاضعا العتبارات تتصل مبستوى التفكري 

 السائد و أذواق اجلمهور و عاداته و البيئة اليت يعيش فيها

واد ، فمثال وهكذا أخذت تستخدم عدة مواد وسيطة مثل : احليواانت ، الشاي ، امللح ، إىل غري ذلك من امل    
 قد استخدم اإلغريق املاشية كنقود ، بينما استخدم اهلنود احلمر التبغ و الصينيون السكاكني . 

ولقد واجهت هذه السلع عدة مصاعب كاختالفها من حيث النوع و احلجم ، أي أهنا غري متجانسة وال تتمتع     
ع . ومن بني األسباب اليت أدت إىل تفضيل املعادن بصفة الدميومة و ال ابلندرة و رمبا قد تكون عرضة للهالك السري

النفيسة كالذهب و الفضة يف االستعمال النقدي هي تلك الصفات اليت تتمتع هبا هذه األنواع من املعادن كصالبتها 

 
 . 32مرجع سابق ،ص –د. فليح حسن خلف " النقود و البنوك "  - 2
  2005 –بشار  –" اإلصالحات النقدية و أتثريها على السياسة النقدية يف اجلزائر " رسالة ماجستري ، املركز اجلامعي  حبوصي جمدوب :    - 3
 .4،ص  2006/
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ا و عدم قابليتها للهالك مع مرور الزمن ، والنقود اليت تصنع منها سهلة التجانس و قابلة للتجزئة ، كما يسهل محله
 .   4و ختزينها و أهم من هذا أهنما يتمتعان ابلندرة النسبية 

إن التوسع يف النشاطات االقتصادية ، وتطورها ، وزايدة املبادالت بدرجة كبرية  ، وندرة     :    النقود اإلئتمانية ✓
عدنية ، والتخلي النقود السلعية ، وابلذات املعدنية منها سواء كان ذهب أو فضة ، أدى إىل تراجع أمهية النقود امل

عن استخدام املعادن كنقود ، وأصبح التداول النقدي يعتمد يف معظمه على النقود و اليت يرتبط استخدامها 
كنقود إىل الثقة ابلنقود هذه ، ولذلك يطلق عليها " النقود االئتمانية " ، و اليت تقوم ابلوظائف النقدية يف 

 االقتصادايت املعاصرة . 

 ود االئتمانية ما يلي : ومن أشكال النق     

هي عبارة عن واثئق متداولة متثل دينا معينا يف ذمة السلطات النقدية اليت أصدرهتا و عادة   5:   النقود الورقيةأوال  
تصدرها البنوك املركزية ، ومع تطور الزمن و الظروف أوقفت السلطات النقدية عملية الصرف ابلذهب و هذا راجع 

غري كافية لسد حاجة الغطاء ، ) ما أسفرت عليه نتائج احلرب العاملية الثانية ( ، فأصبحت إىل أن كميات الذهب  
 النقود الورقية إلزامية . 

فالنقود الورقية اإللزامية هي تلك النقود الورقية غري القابلة للصرف ابلذهب و تستمد قيمتها إىل قوة اإلبراء العام     
دامت تستمتع بثقة األفراد و ابلقبول العام يف التبادل غري أن صفة النقود الورقية   اليت يضيفها القانون عليها و هذا ما 

كنقد ) مثل الدينار ( تزول مىت زال اعرتاف القانون هبا و تتدهور قيمتها احلقيقية أي قوهتا الشرائية كلما أفرطت 
 مقابلها . السلطات النقدية يف إصدارها ابلنسبة لكميات السلع و اخلدمات اليت تتداول  

تتكون نقود الودائع من األرصدة الدائمة حلساابت األفراد لدى البنوك التجارية ، سواء كانت :  6نقود الودائع    اثنيا  
حساابت جارية أو ودائع حتت الطلب ، واليت تنتقل ملكيتها من فرد آلخر عن طريق السحب عليها ابستعمال 

 .7يس الشيك الشيكات ، فالوديعة هي اليت تعترب نقود و ل

 
 .  17م ، ص1993الطبعة األوىل ،  -اجلزائر –د. ضياء جميد املوسوي : " اإلصالح النقدي" ، دار الفكر  - 4
 
 . 26ح النقدي" مرجع سابق ، صد. ضياء جميد املوسوي : " اإلصال   - 5
 . 39أطروحة دكتوراه ، مرجع سابق ص -م . 2000/ 90صاحل مفتاح  النقود و السياسة النقدية ، مع اإلشارة إىل حالة اجلزائر يف الفرتة   - 6
 مبلغا معينا من النقود .الشيك هو أمر موجه من صاحب الوديعة و هو الدائن إىل البنك و هو املدين لكي يدفع حلامله أو شخص آخر  - 7
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 كما أنه مقيد بتاريخ معني وينص على كمية حمددة من النقود و ينتهي عمله بعملية واحدة .     

لقد اختلف املفكرون حول اصطالح النقود االلكرتونية ، فقد اختلفوا أيضا حول إعطاء :8النقود اإللكرتونية   ✓
املفوضية األوربية أبهنا قيمة نقدية خمزنة بطريقة إلكرتونية على تعريف حمدد هلذا النوع من النقود ، فقد عرفتها  

وسيلة إلكرتونية كبطاقة أو ذاكرة كمبيوتر ، ومقبولة للدفع بواسطة متعهدين غري املؤسسة اليت أصدرهتا ، ويتم 
إحداث  وذلك هبدف   ، الورقية  و  النقدية  العمالت  عن  املستخدمني الستعماهلا كبديل  متناول  يف  وضعها 
حتويالت إلكرتونية ملدفوعات ذات قيمة حمددة ، إال أن هذا التعريف ليس دقيقا حيث أنه ال يستبعد دخول 
وسائل الدفع اإللكرتونية و اليت هي أمر خمتلف عن النقود االلكرتونية ، ولقد توسع البعض يف مفهوم النقود 

كرتوين لقيمة نقدية على وسيلة تقنية تستخدم بصورة االلكرتونية  فعرفها البنك املركزي األوريب أبهنا : " خمزون إل
شائعة للقيام مبدفوعات ملتعهدين غري من أصدرها ، دون احلاجة إىل وجود حساب بنكي عند إجراء الصفقة 

 و تستخدم كأداة حممولة مدفوعة مقدما " . 

وميكن أن نعطي تعريفا يكون أقرب إىل مفهوم النقود االلكرتونية حيث أن هذه األخرية تعترب : " قيمة نقدية     
خمزنة على وسيلة إلكرتونية مدفوعة مقدما و غري مرتبطة حبساب بنكي ، و حتظى بقبول واسع من غري من قام 

 إبصدارها ، وتستعمل كآداة للدفع لتحقيق أغراض خمتلفة " .

حتتل النقود أمهية كبرية يف االقتصاد سواء من خالل الوظائف األساسية اليت تؤديها يف :   9ظائف النقود  و  .3
عمل و أداء نشاطاته االقتصادية ، أو من خالل العالقة الوثيقة بني النقود و كافة اجلهات و النشاطات 

 يف االقتصاد و من بني أهم الوظائف األساسية للنقود ما يلي : 
تتمتع النقود بقوة شرائية عامة حيث تعطي حلائزها احلق يف احلصول مقابلها :  10كوسيلة للمبادالت    النقود ✓

على أي نوع يشاء من السلع و اخلدمات أي أن النقود أداة و وسيلة القتناء كل السلع ويف كل األوقات ، 
العادية لكون أن السلعة ميكن أن تشبع وتبعا العتبار النقود قوة شرائية و واسطة للتبادل فإهنا ختتلف عن السلع  

احلاجة هنائيا أما النقود متكن من اإلشباع التداويل ، مبعىن أن النقود حني تشبع حاجة الفرد فإهنا ال تستهلك 
 أي أهنا تستعمل ابإلنفاق و ابلتداول و ليس ابستهالكها الذايت . 

 
 . 8م ص 2003/2004 –جامعة تلمسان  –دراسة قياسية " رسالة ماجستري  –بن لدذم فتحي " حمددات الطلب على النقود يف اجلزائر   - 8

 . 16د. فليح حسن خلف النقود و البنوك مرجع سابق ص  - 9
 .  7" اإلصالحات النقدية و أتثريها على السياسة النقدية يف اجلزائر " مرجع سابق ص حبوصي جمدوب : - 10
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م السلع و اخلدمات يف اإلقتصاد ألن قيمة أي حيث تستخدم النقود كأداة لقياس قي  :النقود كمقياس للقيمة   ✓
سلعة أو خدمة يتم التعبري عنها بشكل نقدي أي ابستخدام النقود ، حيث أن السعر ما هو إال التعبري النقدي 
عن قيمة السلع واخلدمات ، وحىت يتم استخدام النقود كأداة أو وسيلة صاحلة و مناسبة لقياس القيمة ينبغي 

قيمتها بشكل واسع وسريع ، نتيجة للتغريات يف هلا أن تتمتع ابلث بات النسيب يف قيمتها ، أي أن ال تتغري 
 األسعار ألن قيمة النقود ما هي إال معكوس املستوى العام لألسعار . 

اخلصائص اليت متيزت هبا النقود مثل خفة الوزن ، :    النقود كوسيلة للدفع وتسوية املدفوعات اآلجلة  ✓
صعوبة التلف ، جعل األفراد يفضلوهنا عن املواد األخرى ، فانتشار املؤسسات البنكية و املالية أصبحت 
اإلدخارات أتخذ شكل ودائع اإلطالع واألجل كما أصبحت أتخذ شكل أسهم و سندات و ما إىل ذلك 

استطا  هلذا  و  السائدة  األصول  غري من  األموال  فأصبحت  االكتناز  على  يتغلب  أن  املنتج  اإلدخار  ع 
 املستهلكة تدخل يف الدورة النقدية عن طريق االستثمار . 

كما تلعب النقود دور اإلئتمان و تقوم أبداء كل املعامالت اآلجلة فإذا كان األفراد ليس لديهم ثقة يف عملة ما      
خنفاض فانه سوف حياولون التخلص منها ، كما أن املؤسسات يرفضون كأن تكون قوهتا الشرائية مقبلة على اال

 .11التعامل هبا ولقد انتشرت وظيفة االئتمان ابلنسبة للنقود عندما شاعت عمليات القروض من قبل البنك  

املستقبلية تسمح العملة لصاحبها ابالحتفاظ بسلطة شرائية متوفرة للصفقات  :    12النقود كمخزن للقيمة  ✓
، ان قدرة العملة على ضحاي احتفاظ أحسن وجتنيد للسلطة الشرائية بتوقف على حالة االقتصاد القائم 

 وكذا التحفيزات اليت يقدمها النظام املصريف بعبارات أتجري التحصيالت النقدية . 
 :   اجملمعات النقدية  .4

بلد ، حتاول هذه البلدان قياس كمية النقود املتداولة يف نظرا لدور النقود يف التأثري على احلياة اإلقتصادية لكل      
" اليت هتدف   les agrégats monétairesإطار نشاطها الداخلي بتكوين ما يدعى ابجملمعات النقدية "  

أساسا إىل التعرف على قدرة اإلنفاق املايل لألعوان االقتصاديني أثناء نشاطهم االقتصادي )إنتاج سلع وخدمات ، 

 
 . 25د. عقيل جاسم عبد هللا " النقود و املصارف " مرجع سابق ، ص  - 11
 . 104د.حممد دويدار و د. أسامة الفويل " مباديء االقتصاد النقدي " مرجع سابق ، ص - 12
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(، الكتلة M1...( وسنتطرق إىل شرح اجملمعات النقدية تبعا من خالل التطرق إىل املتاحات النقدية )  ادخار ،
 :13( M4( ، والقاعدة النقدية )M3( ، السيوالت االقتصادية )M2النقدية )

 

 (:M1جممع املتاحات النقدية  )  ✓

املفهوم الضيق( وهو يتعلق ابملوجودات أو جمموع وسائل الدفع املستعملة آنيا يف سوق السلع وهو أكثرها ضيقا)    
و اخلدمات حيث يتم هذا االستعمال عن طريق التعامل اليدوي أو ابلدفع الكتايب . ميلكها املتعاملون املقيمون أو 

 غري املقيمني غري املاليني ) أفراد ،عائالت ،مؤسسات ...( وحتتوي على 

 األوراق النقدية الصادرة عن البنك املركزي .  ✓

 الودائع حتت الطلب ) اجلارية ( .  ✓

 النقود املعدنية الصادرة عن البنك املركزي .  ✓

 ( :M2جممع الكتلة النقدية )  ✓

( وأشباه النقود اليت هي عبارة عن توظيفات نقدية على املدى القصري تسري M1وهي تشمل املتاحات النقدية )
من طرف املؤسسات املالية و خزينة الدولة وتضم كل حساابت )دفاتر( اإلدخار و الودائع إلجل ، فهي تعود بدخل 

 و ال يوجد فيها خطر و ميكن التعبري عنها ابملعادلة التالية : 

 ( : M3جممع السيوالت النقدية  )  ✓

 زايدة إىل : M2 حيتوي على  

 املوجودات ابلعمالت األجنبية املسرية من طرف هيئات القرض .  ✓

 التوظيفات أبجل قابل للتفاوض املسرية من قبل املؤسسات املالية ، اخلزينة و مركز الصكوك الربيدية .  ✓

 شهادات الودائع الصادرة عن املؤسسات املالية وأشباهها .  ✓

 
 . 284د. نزار سعيد الدين العيسى و د. إبراهيم سليمان قطف " االقتصاد الكلي " مبادئ و تطبيقات ، مرجع سابق ص  - 13
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 سنوات على األكثر ( دون خماطر .   5األصول املالية القابلة لالسرتجاع يف املدى املتوسط أو القصري )   ✓

 ( : M4جممع القاعدة النقدية ) ✓

ينة وأوراق اخلزينة املصدرة زايدة إىل األصول املصدرة من قبل العمالء غري املاليني و أذوانت اخلز   M3ويتكون من  
 من طرف املؤسسات ، فالقاعدة النقدية تتشكل من نقود البنك املركزي املوجودة يف خصوم ميزانيته .
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فريدمانالنقدية املعاصرة  النظرية الكنزية ، و النظرية  الكالسيكية و  ضرة  عرض النظرايت النقدية  تتناول احملا  
 النقود ومعادلة كامربيدج   الكمية  ةاملعادل النظرية النقدية الكالسيكية:  .1

اهتمت املدرسة الكالسيكية بتحليل العوامل احملددة لقيمة النقود واملستوى األسعار فحاول البعض أن يوجز 
أسباب تقلب األسعار يف تغري عرض النقود، بينما نظر البعض إىل ذلك اجلزء من النقود الذي يتداوله األفراد بوصفه 

ا نظرية كمية النقود و نظرية الدخل، وجهت األوىل اهتماما دخال هلم، ولقد ظهرت نظريتان يف تفسري قيمة النقود، مه
 انحية عرض النقود، واهتمت الثانية ابلطلب على النقود سواء عند اكتساهبا أو إنفاقها.  

 :1و يستند النموذج الكالسيكي إىل االفرتاضات التالية 
 .االقتصاد يف حالة تشغيل كاملإن كل األسواق )أسواق السلع و العمل( تسودها املنافسة الكاملة و   ✓

ال خيضع أصحاب األعمال وال العمال للخداع النقدي مبعىن أهنم يبنون قراراهتم، ليس على أساس املستوى  ✓
املطلق لألسعار أو على أساس معدل األجر النقدي و لكن تبىن قراراهتم على أساس األسعار النسبية للسلع و 

كمية العمل اليت يعرضوهنا إمنا يتأسس هذا القرار على  األجر احلقيقي و عوامل اإلنتاج و عندما يقرر العمال  
 ليس على املستوى املطلق لألجر النقدي. 

 املرونة الكاملة لألجور النقدية و أسعار السلع.  ✓
 قانون ساري لألسواق مضمونة )العرض خيلق الطلب عليه(. ✓
 )حيادية الدولة(.   يتم النمو تلقائيا دون تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية ✓

 : Irving Fisherنظرية كمية النقود: أرفينج فيشر  أوال  

 :2قامت هذه النظرية على بعض الفروض، من أمهها 
 إن الطلب على النقود هو طلب مشتق من الطلب على السلع و اخلدمات ووظيفة النقود كوسيط يف التبادل.  ✓
 الكامل. ثبات حجم احلقيقي عند مستوى التشغيل   ✓
إن سرعة تداول النقود اثبتة و مستقلة من كمية النقود املتداولة، و كذلك احلجم احلقيقي للمبادالت و تعترب  ✓

 كعوامل مستقلة بطيئة التغيري. 

 
درية، أمحد أبو الفتوح علي الناقة، نظرية النقود و األسواق املالية )مدخل حديث لنظرية النقود و األسواق املالية(، مكتبة اإلشعاع، اإلسكن  -أنظر:     1

 . 350-349،  ص ص: 2001، 1ط
 .21-19، ص ص:1988، 1ة، القاهرة، طسهري حممود معتوق، االجتاهات احلديثة يف التحليل التقدي، الدار املصرية اللبناني -           

 . 126، ص:2005إمساعيل حممد هاشم، النقود و البنوك، املكتب العريب احلديث، اإلسكندرية،  - أنظر:   2
 .84-81، ص ص: 1993ضياء جميد املوسوي، االقتصاد النقدي، دار الفكر، اجلزائر،  -           
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النظر إىل املستوى العام لألسعار كمتغري اتبع و هو كنتيجة و ليس سببا للتغري يف العوامل األخرى، و هناك  ✓
العام عالقة طردية بني اإل النقدي و مستوى األسعار، و هبذا يفسر الكالسيك االرتفاع يف املستوى  صدار 
 لألسعار )التضخم(. 

 مضمون النظرية:
تنهض نظرية كمية النقود على أساس جمموعة من االفرتاضات املتعلقة أبمهية تغريات كمية النقود ابلنسبة إىل 
غريها من العوامل يف التأثري على مستوى االئتمان، فريى أنصار هذه النظرية يف كمية النقود العامل الفعال و املؤثر 

تناسبا عكسيا، و يتخذ أنصار هذه النظرية معادلة التبادل أداة   يف حتديد املستوى العام لألسعار و التناسب بينهما
 MV = PTحتليلية لبيان وجهات نظرهم كما يلي:    

M .كمية النقود املتداولة و تشتمل النقود الورقية و النقود املساعدة و الودائع اجلارية : 

V  من يد ألخرى(.   : سرعة تداوهلا )وهي متوسط عدد املرات اليت تنتقل فيها وحدة النقد 
P      .املستوى العام لألسعار : 
T   .حجم املبادالت : 

و ابلتايل فاملعادلة حتدد مجيع العوامل اليت تتفاعل بطريقة مباشرة يف حتديد مستوى األسعار و قد ظهرت 
صبحت معادلة أخرى تسمى مبعادلة التبادل االقتصادي لفيشر أيضا، حيث أدخل النقود املصرفية يف التبادل، فأ

 املعادلة: 
MV + MV = PT 

M.النقود القانونية : 
V   .سرعة تداوهلا : 

M .النقود املصرفية : 
V .سرعة تداوهلا : 

حىت يتبني أمهية كل واحدة يف حتقيق مستوى معني من املبادالت و رغم   Mو    Mو اهلدف من الفصل بني  
العناصر النقدية له أتثري فقط على األسعار، و ابلتايل هذا التقدمي فإن اخلالصة ال تتغري، فكل تغيري يف عنصر من  

 .3فإن النقد حمايد
إذن السياسة النقدية عند الكالسيك هي سياسة حمايدة يتمثل دورها يف خلق النقود لتنفيذ املعامالت، أي 

 أن حجم املعامالت هو الذي حيدد كمية النقود الواجب توافرها. 
 :4العديد من االنتقادات من بينهاوقد وجهت هلذه النظرية  

 
 .357، ص: أمحد أبو الفتح علي الناقة، مرجع سبق ذكره  3
 .131-129إمساعيل حممد هاشم، مرجع سبق ذكره، ص ص:  - أنظر:   4

 . 91-90عادل أمحد حشيش، مرجع سبق ذكره، ص ص:  -           
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 قصور فروض النظرية يف الكثري من النواحي. ✓
 جتاهل آاثر أسعار الفائدة على املستوى العام لألسعار.  ✓
 مل تبني النظرية أسباب التغريات اليت تطرأ على قيمة النقود و القوى اليت حتكم ذلك.  ✓
روضة و ال ميكن أن تتغري نتيجة عوامل أخرى، و هذا غري افرتاض أن األسعار تتغري تبعا لتغري كمية النقود املع  ✓

 صحيح، فقد تتغري األسعار نتيجة ألسباب غري نقدية كفشل موسم زراعي. 
 االهتمام بوظيفة وسيط يف املبادالت و إمهال الوظائف األخرى. ✓

االنتب تركيز  أفلحت يف  فقد  قيمة،  تعترب خطوة  إمنا  النظرية  هذه  فإن  االنتقادات  بعض رغم هذه  اه حول 
مهدت  أهنا  النقود، كما  و كمية  املبادالت،  مثل كمية  االقتصادي،  النشاط  تعكس  اليت  اهلامة  الكلية  الكميات 

 لدراسة اجلوانب األخرى من االقتصاد اليت تتحكم يف مسلك النقود و سرعة تداوهلا. 
 : اثنيا معادلة كامربيدج 

تفسري تقلبات قيمة النقود، ، و أعلنوا أن النقود ال تؤثر   قامت إىل جانب النظرية السابقة نظرية أخرى حتاول
 يف األسعار إال عن طريق الدخول و أن العربة بسلوك الفرد إزاء دخله. 

وتربط نظرية الدخل يف التحليل بني فكريت الدخل و املنفعة لتفسري تقلبات قيمة النقود و هي ترى أن تقلبات 
لدخل النقدي و الدخل من السلع و اخلدمات، و الذي يؤثر على األسعار األسعار تتوقف على احلركات اخلاصة اب

 هي كمية النقود اليت تصل إىل األسواق.  
 و قد مهد هذا االجتاه العديد من النظرايت: من بينها نظرية كمربيدج. 

 معادلة كمربيدج: 
لة ملقابلة ما يقومون بشرائه  يرى ألفريد مارشال أن األعوان االقتصاديون مييلون لالحتفاظ أبرصدة نقدية سائ

من سلع و خدمات، و هو ما أطلق عليه مارشال "التفضيل النقدي"، و هذا التحليل يرتكز على العوامل اليت 
 :5طلب األفراد على النقود لالحتفاظ هبا على شكل أرصدة نقدية عاطلة و صيغت املعادلة من الشكل

= KY dM 

dM   .الطلب على النقود : 
Y   .الدخل النقدي : 
K   التفضيل النقدي للمجتمع و هو نسبة من الدخل الوطين اليت يرغب األفراد االحتفاظ هبا يف شكل :

نقدي سائل، و هي حجر الزاوية يف معادلة مارشال، و مع فرض استخدام النقود لغرض سائل ثبات نسبة الرصيد 
، فسيكون أي تغري يف Yهو مقلوب    Kالنقود اثبتة للفرتة القصرية، واعتبار أن  و مبا أن سرعة دوران    Kالنقدي  

و ابلتايل نفس حتليل معادلة التبادل، مما يعين حيادية   P = f(M)كمية النقود ذا أتثري على مستوى األسعار أي  

 
 .    33سهري حممود معتوق، مرجع سبق ذكره، ص ص:  - أنظر:   5

 .98-81ضياء جميد املوسوي، مرجع سبق ذكره، ص ص:  -           
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دم فعاليتها يف التأثري الدخل السياسة النقدية فتأثري تغري النقود فقط يكون على املستوى العام لألسعار، مما يعين ع
 و معدالت الفائدة و اجلانب احلقيقي لالقتصاد. 

 
 :  6النظرية الكينيزية  .2

إىل زعزعة الثقة يف النظرية الكالسيكية و ابلسياسات   (  1932  –  1929أدى حدوث الكساد العاملي )  
االقتصادية اليت بينت على أساسها ضعف هذه األفكار و املبادئ ألهنا اعتربت مشكلة البطالة ظاهرة مؤقتة و أن 
 اقتصاد السوق احلر قادر على معاجلة هذه املشكلة بشكل تلقائي بعكس ما كان االقتصاد العاملي مير به من ارتفاع

يف معدالت البطالة ، وما رافق ذلك من نتائج اجتماعية سلبية تركت آاثرها على اجملتمعات األوربية و األمريكية و 
 أنذرت ابهنيار النظام االقتصادي الرأمسايل . 

لقد هيأت أزمة الكساد العاملي الفكر االقتصادي لتقبل نظرية جديدة كانت مبثابة ثورة فكرية اقتصادية     
 الاب جذراي يف السياسة االقتصادية و امتدت آاثرها إىل مجيع األجيال الالحقة .أحدثت انق

إن هذه النظرية اجلديدة مسيت ابلنظرية الكينيزية ، فما هي هذه النظرية و ما افرتاضاهتا و مبادئها و استنتاجاهتا 
 ؟ .

 7 وقد انطلق كينز من الفرضيات و األسس التالية : :    فرضيات كينزأوال  
 ميان بتدخل الدولة يف احلياة االقتصادية ملعاجلة االختالالت . اإل ✓

 اإلميان إبمكانية حدوث بطالة و استمرارها لفرتة طويلة .  ✓

 يعتمد حتليله على الفرتة القصرية ، ويربهن على ذلك أبنه يف املدة الطويلة سنكون مجيعا أموات .  ✓

 حتليل كينز هو حتليل كلي .  ✓

، حيث يرى من الصعوبة الفصل بني اجلانب العيين و اجلانب النقدي يف اقتصاد   حتليل كينز هو حتليل نقدي  ✓
 ما ، إذ يعرب عن العوامل العينية بقيم نقدية . 

عدم متتع األفراد ابلرشادة كما يتصورها الكالسيك ، إذ ميكن حسب كينز أن يتعرض األفراد ملا يسمى ابخلداع  ✓
 اتبعة لألجر االمسي و ليس لألجر احلقيقي . النقدي ، وذلك يفرتض أن عرض العملة دالة  

األجور النقدية وفقا لكينز ال تعرف املرونة على التغيري ، بل إهنا تصبح جامدة او على االقل ال تقبل االخنفاض  ✓
 بعد حد معني بسبب التنظيم التشريعي النقايب ... اخل 

 
( عمل مدرسا جبامعة كمربدج كأستاذ للرايضيات ، قدم رسالة يف نظرية   1946 – 1883نقصد ابلتحليل الكينيزي إسهام " جون ميناركينز " ) - 6

، البحث عن العملة  1923، له عدة مؤلفات منها : االصالح النقدي سنة  1944االحتماالت ، أحد أهم مؤسسي صندوق النقد الدويل بعد سنة 
وجمموعة  يف االقتصاد بني الذين عاصروه أو جاؤوا من بعده و اعتمدوا يف   – 1936، النظرية العامة يف التشغيل و الفائدة و العملة  1990سنة 

 دراستهم على مبادئه . 
 . 324م ، ص 1992د . جودة عبد اخلالق ، د. كرمية كرمي : حماضرات يف النقود و البنوك ، دار النهضة العربية ، القاهرة  - 7
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الذي يعترب ركيزة التحليل الكالسيكي ، إذ يرى كينز أبنه ليس من الصحيح   عدم اإلميان بصحة قانون ساي ✓
أن العرض خيلق الطلب ، بل العكس متاما هو الصحيح أي الطلب خيلق العرض فنقطة البداية عند كينز هي 

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

يعترب كني زان النقود سلعة كبقية السلع فتطلب لذاهتا ، ومثنها يتمثل يف سعر الفائدة ، وهكذا ادخل وظيفة  ✓
 أخرى للنقود ابعتبارها خمزوان للثروة ، وهكذا تفوق ملحوظ على التحليل الكالسيكي . 

دون مستوى التشغيل التام    عدم اإلميان بفكرة التشغيل التام ، اذ ميكن لالقتصاد أن يكون يف وضع التوازن وهو ✓
 8، وهكذا جند كينز يؤمن ضمنيا بفكرة االكتناز . 

 اهتمام كينز انصب على تراكم رأس املال ، أي االستثمار .  ✓

 يتوقف االدخار عند كينز على مستوى الدخل ، وليس على معدل الفائدة كما يرى الكالسيك . ✓

 احلدية لرأس املال وهو متغري خارجي .يتوقف االستثمار بني كل من معدل الفائدة والكفاية   ✓

 يرى كينز ابن سعر الفائدة يعد مبثابة ظاهرة نقدية يتحدد وفقا لعرض النقود والطلب عليها . ✓

 عرض النقود متغري خارجي يرتك حتديده للسلطات النقدية .  ✓

 معلمات حتديد الدخل الوطين الطلب الفعال وفقا لكينز تنحصر يف :  ✓

 امليل لالستهالك .  -

 لكفاية احلدية لرأس املال . ا -

 معدل الفائدة .  -

 االستهالك دالة اتبعة للدخل ومتزايدة .  ✓

 ضرورة تساوي االدخار واالستثمار احملققني ، عند التوازن وهذا يف آخر الفرتة .  ✓

:  اثنيا عند كينز  الفعال  على   الطلب  الطلب  من  يتكون  الذي  الفعال  الطلب  من  تفسرياته  يبدأ كينز 
 .9الطلب على االستثمار معربا عنهما يف شكل دالتني يتم من خالهلما حتديد الدخل و التوظيف االستهالك و  

 :   حتديد االستهالك   -1
اإلنفاق  يزيد  الدخل حيث  )االستهالك( و مستوى  االستهالكي  اإلنفاق  بني  توجد عالقة  أنه  يرى كينز 

هذا أدى إىل أن املعدل احلدي   10ايدة الدخل االستهالكي أو االستهالك كلما زاد الدخل و لكن بدرجة أقل من ز 
على الشكل   كلالستهالك يكون اثبتا يف املدى القصري و كينز ال يهتم ابملدى الطويل ، و تكون دالة االستهال

 التايل:

 
،  1986 د. محدي عبد العظيم : السياسات املالية و النقدية يف امليزان ، ومقارنة إسالمية ، مكتبة النهضة املصرية ، الطبعة األوىل ، القاهرة  - 8

 . 324ص
 133،ص1988، الدار املصرية اللبنانية القاهرة، 1معتوق سهري حممود ، االجتاهات احلديثة يف التحليل النقدي ، ط  9

 .101،ص 2004حممد فرحي ، التحليل االقتصادي الكلي، دار أسامة ،   10
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                                 3    ...C = a y +b  
 حيث: 

C  .االستهالك : 
a  :    ،ميل( احلدي لالستهالك ( معدلa = Δc/Δy    .)تغري االستهالك على تغري االدخار ( 
y   .الدخل القومي :  
b   .االستهالك التلقائي أو املقدار الذي يقرر األفراد إنفاقه : 
 او ابلنسبة لالستثمار فإنه يف نظرية كينز خيضع لتوقع املنتجني ألن املنتجني لن يستثمر   حتديد االستثمار:  -2-

يبىن على التوقع ألن املستثمرين   إال إذا توقعوا زايدة يف الربح ، و جيب أن نالحظ أن كل االقتصاد يف نظرية كينز
يتوقعون الطلب الفعلي) الفعال( و يعدون العدة لتلبية هذا الطلب و لكي يستثمر املنتج جيب أن يقارن بني الكفاية 

 . ة) الفعالية( احلدية لرأس املال و سعر الفائد
 11: الكفاية ) الفعالية ( احلدية لرأس املال  - أ

س املال أبهنا معدل اخلصم الذي حيقق املساواة بني قيمة رأس املال و جمموعة يعرف كينز الكفاية احلدية لرأ 
 ، أو سعر اخلصم الذي   هالقيم احلالية للعوائد املتوقعة عند استثمار 

 جيعل قيمة الغالت السنوية املتوقعة من االستثمار يف أصل من األصول مساوية لتكلفة إحالل هذا األصل. 
 سعر الفائدة:   -ب

أو أصحاب املشروعات على رأس املال النقدي املقرتض من السوق النقدي   ربلغ الذي يدفعه املستثم ميثل امل
 .12أو املايل و املخصص إلقامة مشاريع أو شراء سلع إنتاج 

فأهتم كينز بسعر الفائدة كظاهرة نقدية يتحدد مستواه بتوازن قوى الطلب و العرض على النقود يف السوق 
 ملخصص القامة مشاريع أو شراء سلع انتاج النقدي.أو املايل وا

فاهتم كينز بسعر الفائدة كظاهرة نقدية يتحدد مستواه بتوازن قوى الطلب والعرض على النقود يف السوق 
 النقدية كما قام كينز بدراسة العالقة بني االستثمار والدخل واالدخار 

 

 عرض النقود و الطلب عليها وفق كينز:   اثلثا
 masse)نقصد بعرض النقود كمية النقد املتداولة يف االقتصاد او الكتلة النقدية        النقود:  أ.عرض

monétaire)  وهي الكمية اليت توجد يف حوزة الوحدات االقتصادية املتمثلة يف العائالت واملشروعات ابستثناء
 

 انظر:   11
 .238،ص 1990.صبحي اتدرس قريصة و د. أمحد رمضان ننعمة هللا ، اقتصادايت النقود والبنوك الدار اجلامعية  -
 . 57،ص2002النقود و املال، دار اجلامعة اجلديدة ، االسكندرية  جمدي حممود شهاب،اقتصادايت -

- Abdallah Ali Toudert cours de monnaie et répartition ,OPU ,Alger,1983, p 45. 
 .279انظم حممد نوري الشمري ، النقود و املصارف و النظرية النقدية ، مرجع سابق، ص   12
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النقدية وقرارها مستقل متاما عن متغري احلكومة والقطاع املصريف وحسب كينز يعود حتديد كمية النقود اىل السلطات  
والسبب يف ذلك يعود اىل كون سلوك السلطات النقدية ال خيضع إىل متغريات اإلقتصادية فقط بل هناك متغريات 
اخرى منها السياسية واالجتماعية واليت جتعل احلكومة قد تلجأ إىل توسيع أو تصنيف سياستها اجتاه تطور الكتلة 

  13النقدية 
 عليه ميكن التعبري عن دالة العرض وفق العالقة التالية :   وبناء
= 0 0= MS M 

 ويعرب عنها بيانيا خبط موازي للمحور العمودي الذي ميثل سعر الفائدة كما يف الشكل أدانه 
 ( عرض النقود عند كينز: 2الشكل)                

 
 
 
 
 
 
 
 

النشر، بريوت ،  النقدي و املصريف،الدار اجلامعية للطباعة و  املصدر: مصطفى رشدي شيحة، االقتصاد 
   304ص1981

أرجع كينز الطلب على النقود كأصل من أصل األفراد إىل غياب عنصر املخاطرة الطلب على النقود:  -ب
و منه فالنقود عند كينز تطلب لثالثة دوافع  .14من االحتفاظ هبا ، هذا ابفرتاض ثبات القوة الشرائية لوحدة النقود 

 ، االحتياط و املضاربة.   تهي : املعامال
تطلب النقود ألداء معامالت شخصية عائلية أو جتارية ،   : الطلب على النقود لدافع املعامالت ✓

ل و فتنشأ احلاجة لالحتفاظ ابلنقد السائل من جراء وجود مدة زمنية فاصلة ما بني وقت احلصول على الدخ
 (.   Yالنفقات أي الوقت الذي ينفق فيه ، و املتغري الذي حيدد سلوك هذا الطلب هو الدخل)

 و منه تكون العالقة الدالية على الشكل التايل:    1Mنرمز للطلب على النقود من أجل املعامالت بـ:  
 

  د . عقيل جاسم عبد هللا " النقود و املصارف " مرجع سابق ص 13122
  2008" رسالة ماجستري ، جامعة تلمسان  –دراسة حالة اجلزائر –ابرير حممد " السياسة النقدية ومدى فعاليتها يف ظل استقاللية السلطة النقدية   3

13ص  
  164/165، ص  1996امساعيل حممد هاشم "مذكرات يف النقود والبنوك " بريوت ، دار النهة العربية ، الطبعة األوىل ،  4

   حممد عزت غزالن، اقتصادايت النقود و املصارف، الطبعة االوىل، دار النهضة العربية، بريوت، لبنان، 2002، ص196 14

M  ) كمية النقود (  

 Ms=Mo سعر الفائدة

Mo 
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                               ( Y)1= L1M  
 

 توضح هذه املعادلة أن املعامالت تزيد كلما زاد الدخل ،و هذا ما جيعل امليل موجب أي 
                                    Y > 0Δ/  1MΔ 

 ( الطلب على النقود من أجل املعامالت: 2الشكل )         

           
 
 
 
 
 
 
 
 النقود من أجل االحتياط: الطلب على    -ب

حيتفظ األفراد ابلنقود لغرض مواجهة الظروف و األحوال الطارئة كاملرض و البطالة ابلنسبة لألفراد ، و ملواجهة 
 . 15التغريات يف برامج املشرتايت ابلنسبة للمشروعات 

التأثري على الطلب ( على الطلب على النقود لدافع االحتياط ابإلجياب نفسه نفس    Yيؤثر الدخل االمسي )  
 لدافع املعامالت أي العالقة طردية.

                              ( Y)1= L1M  
 
1M    :.ميثل الطلب على النقود لغرض املعامالت و االحتياط 

ال يتأثران بسعر الفائدة و أيخذ شكل املعادلة خط   لكن الطلب على النقود من أجل املعامالت و االحتياط 
 موازي للمحور العمودي، يتصف بعدم املرونة ابلنسبة لكل تغري لسعر الفائدة و هذا ما يوضحه الشكل التايل: 

 ( الطلب على النقود من أجل املعامالت االحتياط: 3الشكل )        
 
 
 
 

 
 .85،ص 1989معتوق سهري حممود،النظرايت و السياسات النقدية،الطبعة االوىل ،الدار املصرية اللبنانية ،   15

M1 

Y Y2 Y1 

m2 

m1 

L1(Y) 

 

)سعر الفائدة r  )  

 

M1=L1(Y) 
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املطبوعات  ديوان   ، النقدية  السياسات  و  النظرايت  يف  حماضرات   ، علي  بن  بلعزوز  املصدر: 

 53،ص2004اجلامعية،اجلزائر،
 الطلب على النقود من أجل املضاربة:   - ج   

أبن هناك ظروف عديدة جتعل احلائزين على الثروة يلجؤون إىل االحتفاظ جبزء من هذه الثروة يف   يدعي كينز
شكل أصول نقدية سائلة و تتمثل هذه الظروف يف عدم اليقني ابلنسبة للمستقبل أي احتمال اخلسارة أو الربح يف 

ح دون أن يستبعد اخلسارة فيقوم بعملية رأس املال ، فيقوم املضارب بشراء أو بيع األسهم و السندات من أجل الرب
الشراء عندما يقتنع أبن سعرها سريتفع يف املستقبل أي أن معدل الفائدة سينخفض يعين أنه سيستغين عن النقد 
السائل، و ينقص منه عندما تكون األسعار منخفضة أي معدل الفائدة مرتفع  فيزيد من رصيده النقدي ) تفضيل 

 السيولة(.
مرتفع و يزيد   ( rضارب ينقص من الطلب على النقود السائلة عندما يكون معدل الفائدة )  نالحظ أن امل

من السيولة عندما ينخفض معدل الفائدة و ابلتايل نستخلص دالة الطلب على النقود من أجل املضاربة على النحو 
 التايل:

                                      ( r ) 2= L2M                              
 
2M    : .الطلب على النقود من أجل املضاربة 
r   : .معدل الفائدة 

حيث الطلب على النقود من أجل املضاربة يتناسب عكسيا مع معل الفائدة، و هذا ما جيعل امليل سالب 
 أي: 

                          r < 0Δ/  2MΔ 

 على النقود من أجل املضاربة:( منحىن الطلب 4الشكل)        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L

2

=

M

2 
M

1 

r

1 

r

2 

 

M

2

 

 
r 

مصيدة 

السيول
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 368املصدر: انظم حممد نوري الشمري ، النقود و املصارف و النظرية النقدية ، مرجع سابق،ص
 

عن مصيدة السيولة و ميكن تفسري و شرح ذلك انطالقا  من الشكل أعاله حيث يف  لقد حتدث كينز      
يكون الطلب على النقود من أجل املضاربة يساوي الصفر أي معدل الفائدة جد مرتفع ، لكن يف النقطة   1rالنقطة  

2r  ئدة يكون الطلب الطلب على النقود من أجل املضاربة يصل إىل حده األقصى ، عند احلد األدىن ملعدل الفا
النقد السائل على   النقود من أجل املضاربة مرتفع بل أكثر من ذلك ال هنائي يعين أن املضاربني يفضلون  على 
يتكبد خسارة أكيدة ألن املرحلة الالحقة ستكون حنو االرتفاع  الظروف  فالفرد الذي يشرتي يف هاته  السندات 

كل ما لديهم أو كل ما يعرض يف السوق من نقود حيث يفوق فلتفادي هذه اخلسارة يفضل األفراد االحتفاظ ب
 الطلب على النقود من أجل املعامالت و يقال أهنم سقطوا يف مصيدة السيولة. 

 16تقييم النظرية الكينزية :  -رابعا
✓  ، وثروة  ثورة  مبثابة  لكينز  االقتصادية  األفكار  اعتبار  التقليديني   ميكن  ونظرايت  وقوانني  مبادئ  على  ثورة 

والنيوكالسيك ، وثروة ملا قدمه من جهد فكري وعلمي استطاع ان يقدم منوذجا كامال عن حتليل األوضاع 
 االقتصادية اليت سادت فرتة الكساد . 

 عمل على اجلمع بني االقتصاد العيين واالقتصاد النقدي .  ✓
، فجعل للنقود دورا هاما يف حتديد مستوى الدخل والتشغيل ، من خالل قدم كينز حتليال اقتصاداي متميزا   ✓

أتثريها على سعر الفائدة ابعتبار هذه األخرية ظاهرة نقدية ، وبذلك استطاع أن يربط بني النظرية النقدية ونظرية 
 الدخل والتشغيل . 

أن االدخار هو دالة ملتغري الدخل   كما عارض التقليديني على أساس أن االدخار هو دالة لسعر الفائدة ، فاعترب  ✓
وليس لسعر الفائدة ، و خلص إىل أن عرض االدخار خيتلف عن الطلب على االستثمار ، وأن هذا األخري 

 احملدد لإلدخار عن طريق مضاعف االستثمار الذي يؤثر يف مستوى الدخل 
دية لرأس املال ، وسعر الفائدة ، و من مث كما اعترب أن قرار االستثمار إمنا يرجع إىل متغريين مها : الكفاية احل ✓

 فال يتوقع تساوي االدخار و االستثمار . 
لقي كينز معارضة ونقد شديدين يف بناء منوذجه التحليلي للوضعية االقتصادية السائدة آنذاك ) حالة الكساد  ✓

تقدمي وسائل العالج ( ، إال أن هناك من يرى أن املفهوم العام لنظرية كينز جاء متناسقا و متفقا من حيث  
لفرتة الكساد ، فقد جاء تفسريه كنتاج هلا و مرتبطا هبا و لكن هذا الفكر قد ال يكون صاحلا على اإلطالق 

 يف غري هذه الظروف ابعتبار أنه مل يتعامل مع حالة التضخم .
 

 

 
 . 57/58مرجع سابق ، ص  بلعزوز بن علي : - 16
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 .(النظرية الكمية احلديثة لفريدمان)  النظرية النقدية املعاصرة   .3
لقد شهدت النظرية الكمية التقليدية إضافات جديدة اشتهرت ابسم )النظرية احلديثة لكمية النقود( على يد     

حيث اجتهت هذه املدرسة إىل   17مفكري مدرسة شيكاغو وعلى رأسهم املفكر اإلقتصادي " هلتون فريدمان " 
املدرسة ليست إضافات جامدة لألفكار التأكيد من جديد على أمهية السياسة النقدية ، وإن كانت أفكار هذه  

التقليدية السالفة ، وإمنا هي حماولة فكرية عمدت إىل اإلستفادة من التقدم الذي حتقق من الكتاابت اإلقتصادية 
 .18اليت تصدت لنقد الفكر التقليدي 
 :  أوال فرضيات التحليل النقدي  

 سة يف سياستها االقتصادية مبا يلي : تتلخص املنظلقات األساسية اليت تعتمد عليها هذه املدر     
 استقالل عرض النقود عن الطلب على النقود .  ✓
 استقرار دالة الطلب على النقود وأمهيتها .  ✓
 رفض فكرة مصيدة السيولة عند بناء دالة الطلب على النقود .  ✓
 19.   يتوقف الطلب على النقود على نفس االعتبارات اليت حتكم ظاهرة الطلب على السلع و اخلدمات ✓
إن األسعار و األجور تتصف مبرونة كبرية فتنخفض عندما يكون اإلقتصاد يف حالة ركود أو كساد و متيل حنو  ✓

 االرتفاع عندما يقرتب الناتج القومي من مستوى االستخدام الكامل . 
كلي إن اقتصاد السوق هو يف األساس اقتصاد مستقر و أن األسواق كفيلة مبوازنة العرض الكلي و الطلب ال ✓

إذا توفرت فيها متطلبات االستقرار حيث تعزى التقلبات االقتصادية بشكل رئيس إىل التغريات غري املنتظمة 
 يف عرض النقود . 

يرتبط الفكر االقتصادي هلذه املدرسة مببدأ احلرية االقتصادية و جتنب التدخل احلكومي يف األنشطة  ✓
 .20مة لعمل القطاع اخلاص بكفاءة االقتصادية و اقتصاره على توفري املتطلبات الالز 

إن زايدة كمية النقود يف متناول أفراد اجملتمع ال بد و أن ِيؤدي إىل زايدة اإلنفاق على السلع و اخلدمات  ✓
 املنتجة و ابلتايل ارتفاع الناتج القومي االمسي بشكل يتناسب مع زايدة كمية النقود. 

درسة زايدة مستقرة و اثبتة يف عرض النقود حسبما يتطلبه منو يعين االستقرار النقدي ابلنسبة ألنصار هذه امل  ✓
 الناتج القومي احلقيقي . 

 
، وحصل على شهادة الليسانس يف جامعة   1912بروفيسور هلتون فريدمان من جامعة شيكاغو ، ولد ألبوين فقريين يف بروكليون بنيويورك سنة  - 17

تكرميا له  1976بل لإلقتصاد عام شيكاغو ، مث الدكتوراه يف جامعة كولومبيا ، منكتاابته املشهورة : " نظرية الدخل الدائم " ، حتصل على جائزة نو 
 على ثالثة أحباث : العالقة بني االستهالك  و الدخل ، النظرية النقدية و التاريخ ، الربهان على صعوبة الوصول إىل سياسة مستقرة . 

 . 163د عقيل جاسم عبد هللا " النقود و املصاريف " مرجع سابق ، ص - 18
 . 66بلعزوز بن علي ، نفس املرجع ، ص  - 19
،  2004، عبد املنعم السيد علي و نزار سعد الدين العيسى " النقود و املصاريف و األسولق املالية " عمان ، دار ومكتبة احلامد، الطبعة األوىل  - 20
 . 430/ 427ص
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 عدم خضوع األعوان االقتصاديون للخداع النقدي .  ✓
 يعتمد النقديون يف حتليلهم على الفرتة الطويلة .  ✓
السبب الرئيسي لالحتفاظ ابلنقود يف رأي هذه املدرسة هو ألغراض التبادل أي الستخدامها يف شراء السلع  ✓

 و اخلدمات . 
 .   دالة الطلب على النقود لفريدمان  اثنيا
 21خيضع الطلب على النقود وفقا لفريدمان للمتغريات التالية :    

اليت ميكن أن حتوزها العناصر االقتصادية املختلفة ، وهي احملدد األساسي للطلب على   :   الثروة الكلية - أ
النقود ، وتشمل كافة العناصر البشرية و غري البشرية ، وقد ميز فريدمان بني مخس أصول مكونة 

 للثروة : 
 النقود .  ✓
 األصول النقدية ) السندات ذات الدخل الثابت ( .  ✓
 ( . األصول املالية ) األسهم   ✓
 األصول الطبيعية ) رأس املال العيين ( .  ✓
 رأس املال البشري .  ✓

و يتغلب " فريدمان " على مشكلة قياس الثروة الكلية برمسلتها على أساس أهنا متثل القيمة احلالية للدخل احلقيقي 
 .املتدفق منها ، ويستخدم يف ذلك معدال عاما لسعر الفائدة

 لألشكال األخرى للثروة : تكلفة االحتفاظ ابلنقود كأصل بديل   - ب
يقوم الفرد بتوزيع ثروته على األصول املختلفة وفقا للمنفعة اليت حيصل عليها منها ، وهذه املنفعة تتحدد ابلدخل 

 22الذي تدره هذه األصول : 
وهو سعر الفائدة السنوي املقرر   فبالنسبة للسندات فهي تدر عائدا يف شكل اثبت كنسبة من قيمتها اإلمسية ،

( ، أما ابلنسبة لألسهم فهي تدر عائدا يتمثل يف األرابح السنوية و اليت Rbعلى السندات و يرمز له ابلرمز )
( ، هذا ابإلضافة إىل ما ميكن أن يفقده احملتفظون ابلنقود يف شكل اخنفاض يف القوة الشرائية  Rsيرمز هلا ابلرمز )
 ( . Peع املستمر يف األسعار ، والذي ميكن قياسه ابملعدل املتوقع للتضخم )هلا نتيجة لالرتفا 

 ( . Hالنسبة بني الثروة البشرية و غري البشرية : و لنرمز هلا ابلرمز )   - ج
 العوامل اليت ميكن أن تؤثر يف األذواق و ترتيب األفضليات لدى حائزي الثروة :   -د

 
 . 152، ص  1989، سهري حممود معتوق " النظرايت و السياسات النقدية " القاهرة ، الدار املصرية اللبنانية ، الطبعة األوىل  - 21
 .67ص بلعزوز بن علي ، مرجع سابق  - 22
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ني خمتلف األصول املكونة هلا تبعا لعوائدها فقط بل حيكمه أيضا يف حيث أن العنصر االقتصادي ال يوزع ثروته ب
و هذه االعتبارات قد تفرض عليه أحياان 23هذا الصدد اعتبارات معينة تتعلق ابألذواق و برتتيب األفضليات ، 

( Uابلرمز )اختيارا معينا قد خيتلف عن ذلك االختيار الذي يتم وفقا للمعايري الكمية فقط  و يرمز هلذه األذواق  
. 

 24وعليه فدالة الطلب على النقود عند فريدمان أتخذ الصيغة التالية : 
Md = F ( P, Rb , Rs , Pe , H , W , U )…………….(1). 

 حيث : 
          P        . املستوى العام لألسعار   : 

Rb                عائدات األسهم :                        
Rs              :    عائدات السندات 

       Pe  :    معدل التضخم املتوقع       
H                 النسبة بني الثروة البشرية و غري البشرية   : 

             W  :       الثروة الكلية      
U                    . ) أذواق املستهلكني ) ترتيب األفضليات   : 

فإن الطلب على النقود يعد نتيجة لعملية حساب لتوزيع الثروة االمسية ، وفقا   –و بذلك حسب فريدمان  
للمستوى العام لألسعار ، ووفقا للعوائد اليت يتم احلصول عليها من األصول النقدية و املالية و الطبيعية و املوارد 

وميكن التعبري عن الدالة السابقة أيضا يف صورة   البشرية و كذلك لتفضيالت العناصر االقتصادية و أذواقهم ،
 25حقيقية على النحو التايل : 

M/P = F ( Rs , Rb , Pe , Yp , H , U ) ……………..(2) 
 أي أن الطلب على األرصدة النقدية احلقيقية يعد دالة يف الثروة احلقيقية . 

   
  

 
 . 71بلعزوز بن علي ، نفس املرجع ، ص  - 23
24 - R . S Ghorn , Theorie monitaire , ( Paris : dunod , 1975 ) P 163 . 
 .   155سهري حممود معتوق ، مرجع سابق ، ص  - 25
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ملعاجلة  إليها كأداة  اللجوء  يتم  واليت  االقتصادية  السياسة  مكوانت  أهم  إحدى  النقدية  السياسة  تعد 
االختالالت االقتصادية وهذا من أجل احملافظة على االستقرار والتوازن االقتصادي العام وللوقوف على ذلك سنتناول 

النقدية    هذه احملاضرة السياسة  النقديةو  مفهوم  السياسة  النقدية، و خنتتمها ابلبنك   أدوات  السياسة  ،و أهداف 
 املركزي لكونه هو املسؤول األول على السياسة النقدية يف االقتصاد.

I. ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقديـــــــــــــــــــــة النــــــــــــــــــــــاســــــــــــــــــــــــــــــــــــسيـــــــــــــــــــــــال 
 .تعريف السياسة النقدية: .1

البنك املركزي وذلك عن   النقدية املتمثلة يف  النقدية هي املهمة الرئيسية للسلطة  السياسة  إن 
 طريق التأثري على عرض النقد و أسعار الفائدة. 

حيث يسعى البنك املركزي يف تطبيقه للسياسة النقدية إىل إقامة ظروف نقدية وائتمانية هادفا  
معاجلة املشاكل االقتصادية سواء الناجتة عن املتغريات النقدية إىل إجياد بيئة اقتصادية مستقرة من خالل  

   .1الناجتة عن أسباب اقتصادية أخرى كالتضخم أو البطالة و الركود االقتصادي وغريها وأ

كما تعرف السياسة النقدية على أهنا جمموعة اإلجراءات اليت تتخذها الدولة يف إدارة كل من  
يولة العامة لالقتصاد،  وتعرف أيضا أبهنا جمموعة القواعد واألحكام اليت  النقود واالئتمان وتنظيم الس 

 . 2تتخذها احلكومة أو أجهزهتا املختلفة للتأثري يف النشاط االقتصادي من خالل التأثري يف الرصيد النقدي 

أو   التوسع  النقود إلجياد  التأثري يف عرض  النقدية إىل  السياسة  وبشكل موجز وشامل هتدف 
الطلب  تنشيط  هو  الشرائية  القوة  زايدة  من  واهلدف  للمجتمع،  الشرائية  القوة  حجم  يف  االنكماش 

توسع واالستثمار وزايدة اإلنتاج وختفيض البطالة وابلعكس يؤدي ختفيض القوة الشرائية إىل احلد من ال
 . 3يف اإلنتاج 

 
 .245، ص  1996، اجلامعية ، الطبعة السادسة   ةمصطفى رشدي شيحة، اقتصادايت النقود و املصارف و املال ، دار املعرف  - 1

 . 112، ص   2006بن علي، حماضرات يف النظرايت و السياسات النقدية، ديوان املطبوعات اجلامعية، الطبعة الثانية، اجلزائر،    بلعزوز  - 2

 .113، ص 2002مجال خريس، امين أبو خضري، عماد خصاونة،  النقود و البنوك، دار املسري والتوزيع و الطباعة، الطبعة األوىل،    - 3
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 اهداف السياسة النقدية :  .2

 املختلفة، للمجتمعات واالجتماعي االقتصادي والتطور التقدم ملستوايت تبعا النقدية السياسة أهداف ختتلف 

، حبيث ميكن تقسم اهداف   اجملتمعات هذه وأهداف احتياجات وظروف السائدة  واالجتماعية  االقتصادية والنظم
 السياسة النقدية اىل اهداف وسيطية و اهداف هنائية سوف نعرضها فيمايلي : 

 : األهداف الوسيطة للسياسة النقدية  -.21
حتاول السلللللللللطات النقدية لتدقيق األهداف النهائية من خالل التأثري على متغريات وسلللللللليطة، لعدم قدرة  

مباشللرة، مثال على الناتا احمللي امام ومكوانته، و هلذا حتاول التأثري على متغريات تؤثر على هذه السلللطات التأثري 
و تعرب األهلداف الوسلللللللللللللليطلة عن تللك املتغريات النقلديلة اليت ميكن عن طريق مراقبتهلا و إدارهتلا  ،    النلاتا احمللي املام

عالقة مسلتقرة   ان يكون هناك   اف الوسليطة  الوصلول إىل حتقيق بعض أو كل األهداف النهائية. ويشل ط يف األهد 
و فيمايلي سللللللللللللللوف  ، إمكانية مراقبتها مبا للسلللللللللللللللطات النقدية من أدوات،   بينها وبني اهلدف أو األهداف النهائية

 :  4نعرضه هذه األهداف
األعوان املاليني هي عبارة عن مؤشلللللللرات إحصلللللللائية لكمية النقود املتداولة وتعكس قدرة :  اجملمعات النقدية -أوال

املقيمني على اإلنفلا،، مبع  أهنلا تضللللللللللللللم وسللللللللللللللائلل اللدفع للدى هؤالء األعوان، ويرتبط علدد هلذه اجملتمعلات بطبيعلة 
االقتصللللاد ودرجة تطور الصللللناعات املصللللرفية واملنتجات املالية، وتعطي هذه اجملتمعات معلومات للسلللللطات النقدية 

سللا النقدي إىل املسللاعدة على حتليل املتغريات النقدية الكلية اليت تتأثر  عن وترية منو خمتلف السلليوالت، ويهدف امل
 بتدخالت السلطات النقدية.

تسللعى السلللطة النقدية أحياان إىل اختاذ الوصللول إىل معدل فائدة حقيقي  : معدالت الفائدة وســعر الصــرف -اثنيا
ن بينها طبيعة العالقة بني معدالت  هدفا وسللللللليطا للسلللللللياسلللللللة النقدية، إال أن هذا اهلدف يطر  مشلللللللاكل عديدة م

 الفائدة طويلة أو قصرية املدى و النقود.
واملشكل يف اعتماد سعر الفائدة كهدف وسيط للسياسة النقدية، هو أن أسعار الفائدة تتضمن عنصر 

تغريات يف التوقعات التضخمية وهو ما يعقد داللة أسعار الفائدة احلقيقية، مما يفقدها أمهيتها كمؤشر، كما أن امل
سعر الفائدة ال يعكس يف الواقع نتائا جهود السياسة النقدية وحدها، وإمنا أيضا عوامل السو،)الوضعية اليت مير 

 هبا االقتصاد(. 

 
 . 76-64 ،، ص ص2006، 3دخل إىل السياسات االقتصادية الكلية )دراسة حتليلية تقييمية(، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، الطبعة عبداجمليد قدي، امل  4
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إن التوجه الستخدام معدل الفائدة كهدف وسيط للسياسة النقدية قد أاثر موجة من االنتقادات، خاصة 
يف ذلك أن اجتاه املتغري يف معدل الفائدة يتماشى مع اجتاه التغري يف   من االقتصاديني النقديني، وكانت حجتهم

الدورة التجارية، وهذا يعين أن معدل الفائدة مييل إىل االرتفاع يف أوقات الرواج االقتصادي، يف حني أنه مييل إىل 
آلاثر امل تبة على االخنفاض يف أوقات الكساد، وابلتايل فإنه من الصعب على البنك املركزي أن حيدد بدقة ا

 سياسته النقدية، من خالل مراقبة معدالت الفائدة لوحدها.  
يستخدم كهدف للسلطة النقدية ذلك أن اخنفاض أسعار الصرف يعمل على سعر الصرف:  -اثثثا

امارج، حتسني وضعية ميزان املدفوعات، كما أن استقرار هذا املعدل يشكل ضماان الستقرار وضعية البالد جتاه  
وهلذا تعمل بعض الدول على ربط عمالهتا بعمالت قوية قابلة للتدويل، واحلرص على استقرار صرف عملتها 

مقابل تلك العمالت، إال أن التقلبات اليت حتدث يف سو، الصرف تكون نتيجة املضاربة الشديدة على 
وتدفع تقلبات أسعار صرف العمالت   العمالت، مما يؤدي إىل عدم القدرة و السيطرة والتدكم يف هذا اهلدف. 

ابلسلطات النقدية إىل التدخل والتأثري عليه واستعمال ما لديها من احتياطات حماولة منها احملافظة على قيمة 
 عملتها جتاه العمالت اليت ترتبط هبا، دون ضمان جنا ، وهذه تكلفة مقابل اختيار هدف استقرار سعر الصرف. 

لنقدي من حيث بواسطتها ميكن نقل القرار اهي قناة جد مهمة تتمثل يف القروض املوزعة  و      :االئتمان    -رابعا
 ة . أمهيصاد و توجيها اىل القطاع ذات  م القروض املوزعة يف االقتمنبعة اىل اجلانب احلقيقي عن طريق التاثري يف حج

 

مبثابة قنوات انتقال اثر السياسة النقدية من منبعها األصل البنك املركزي اىل األهداف النهائية اليت سوف و هي  
 نعرضها فيمايلي . 
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 :معايري اختيار األهداف الوسيطية  -2.1.2
فيها من طرف البنك املركزي و القدرة  األهداف الوسلللللللللللليطية يتمثل يف معايري التدكم  ان الغاية من اختيار  

، و ان يكون    ، كملا جيلب أن تكون راثره على اهللدف النهلائي قلابللة للتنبؤ هبلاعلى نقلل األثر اىل اهللدف النهلائي  
 :  5عايري الضرورة توفرها يف األهداف الوسيطيةقابل لقياس ، فيمايلي سوف نشر  امل

يعترب القياس الدقيق والسلللريع ملتغري األهداف الوسللليطية ضلللروراي ألن اهلدف الوسللليط القابلية للقياس:   -أ
 هو إشارة ملا إذا كانت السياسة النقدية تسري يف االجتاه الذي حيقق اهلدف النهائي أم خارج مسارها.

 االئتمان قابل لقياس. و سعر الصرف والنقدي   و العرضلذا فإن أسعار الفائدة قابلة للقياس  
جيب أن يكون البنك املركزي قادرا على السليطرة على املتغري إذا ما اسلتخدم    :القدرة على السـيطرة -ب

كهدف وسليط، وإذا   يسلتطيع البنك املركزي السليطرة على اهلدف الوسليط، فإن معرفة البنك املركزي أن السلياسلة 
  .النقدية خرجت عن املسار املطلوب

ــائي:   القـــد  -ج اهلـــدف النيـ اهلللللامللللة هي أن يكون املتغري  رة على التنبؤ ابألثر على  املعللللايري  إن أحللللد 
 .املستخدم كهدف له أثر ميكن التنبؤ به على اهلدف النهائي  

 األهداف النيائية لسياسة النقدية :-.22
للتأثري  على األهداف األولية اليت اختارهتا تبدأ اس اتيجية السياسة النقدية بتدديد األدوات النقدية الستخدامها  

السلطات النقدية، مث التأثري على األهداف الوسيطة وذلك من أجل الوصول إىل األهداف النهائية اليت ترمسها يف 
ضوء السياسة االقتصادية العامة، وعموما هناك اتفا، واسع على أن األهداف الرئيسية والنهائية  للسياسة االقتصادية 

 :6 كل عام وللسياسة النقدية بشكل خاص هي بش

 هدف يعتربحبيث   األسعار، يف االستقرار إىل عادة النقدية السياسة تسعى  :لألسعار العام املستوى إستقرار-أوال

 تضخم من تعانيه كما  البلدان النامية يف  وخاصة  النقدية للسياسة  ابلنسبة أمهية  األكثر اهلدف  هو  االستقرار حتقيق

 .   املتقدمة  الدول  من حدة  أكثر بصورة

 
 .119، ص  بلعزوز بن علي، مرجع سابق - 5

 
  - عبد  اجمليد قدي، مرجع سبق ذكره، ص ص  54- 63 6
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 املل ومعاجلة املدفوعات ميزان  يف التوازن  حتقيق إىل النقدية السياسة هتدف  توازن ميزان املدفوعات :   -اثنيا

، و يكون ذلك اما عن طريق رفع معدالت الفائدة جللب رؤوس األموال عجز أو فائض  من عليه يطرأ قد  الذي
 الراغبة يف الربا ، او عن طريق ختفيض العملة احمللية لتشجيع الصادرات . األجنبية  

حتقيق النمو االقتصادي: يعترب من أهم أهداف السياسات االقتصادية، و قد بدأ   حتقيق النمو االقتصادي :  -اثلثا
االهتمام بدور السياسة النقدية يف حتقيق النمو االقتصادي و ذلك بعد احلرب العاملية الثانية، حيث كان االهتمام 
قبل ذلك على هدف حتقيق العمالة الكاملة، و دور السياسة النقدية هو حتقيق معدل مرتفع لالدخار و التأثري على 

كنها الوصول إىل مرحلة االنطال، اليت تضع اقتصادايهتا على معدل االستثمار من خالل التوسع االئتماين، حىت مي
و ميكن استخدام السياسة النقدية يف رفع مستوى النمو االقتصادي عن طريق ختفيض ،  طريق النمو الذايت السريع

يف معدالت الفائدة مما يشجع املستثمرين على زايدة استثماراهتم و ابلتايل توظيف عمالة أكثر و زايدة الدخول  
النهاية رفع مستوى املعيشة و النمو، و حىت يكون هناك سري سليم لالقتصاد فإن ذلك يتوقف على قدرة الدائرة 

، و حتفيز النمو االقتصادي يصب يف مصلدة حتسني الدخل الفردي   النقدية على الوفاء ابحتياجات الدائرة العينية
 و ابلتايل رفع مستوى الرفاهية. 

االقتصادايت يف عمومها بتقلبات اقتصادية   : تتميزاستيعاب الصدمات الناجتة عن التقلبات االقتصادية  -بعارا
إىل أربعة مراحل: التوسع، االنكماش، التطهري، العودة إىل االنطال،، و تؤثر مثل   حيث تقسمذات طابع دوري،  

تؤثر اليت  االنكماش  مرحلة  الدول، خاصة  اقتصادايت  على  التقلبات  معدالت   هذه  و  االقتصادي  األداء  على 
التوظيف وهنا ميكن للسياسة النقدية أداء دور مهم يف ختفيف اآلاثر السلبية هلذه التقلبات ابنتهاج سياسة توسعية 
ائتمانية يف أوقات االنكماش، وسياسة ائتمانية تقييدية يف ذروة الرواج و اليت عادة ما يصاحبها معدالت نضخم 

 مرتفعة. 

من األهداف السابقة متناسقة مع بعضها البعض مثل هدف   كثرياأن    ابلرغم من :  االهداف  ارض بنيالتع  -2.3
العمالة املرتفعة مع النمو االقتصادي ، لكن هذا التناسق ال يتدقق دائما، فهدف استقرار املستوى العام لألسعار 
قد يتعارض مع هدف العمالة املرتفع يف األجل القصري، فعندما يكون االقتصاد يف حالة رواج وبطالة منخفضة، 

ولكن من انحية أخرى فإن العمليات الشراء من السو، املفتوحة تسبب زايدة يف ،    إن التضخم فسوف يرتفعف
 . )حالة التضخم(القاعدة النقدية، ومن مث زايدة العرض النقدي وهذا قد يرفع معدل ارتفاع املستوى العام لألسعار
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ي مينع التضخم، ففي الف ة القصرية فإن كان من مث إذا أراد البنك املركزي أن خيفض معدل منو العرض النقدي لك
 .     7سعر الفائدة ومعدل البطالة قد بزيد فالتعارض بني األهداف قد يضع البنك املركزي يف مواقف صعبة 

  :أدوات وحدود السياسة النقدية .3

تستخدمها البنوك املركزية للرقابة تعتمد رلية عمل السياسة النقدية على استخدام جمموعة من األدوات الرئيسية واليت  
 على النشاط االقتصادي للبنوك التجارية وتتمثل هذه األدوات يف أدوات الرقابة الكمية و أدوات الرقابة الكيفية.

إن أدوات السلياسلة النقدية تتباين من اقتصلاد إىل رخر، إذ ختضلع لدرجة التناسلق يف   األدوات الكمية : -1.3
قوة ومتانة االقتصلللاد وتكامله، ومن أكثر األدوات املسلللتعملة لثريا على الكتلة النقدية املتداولة  اجلهاز املصلللريف وكذا 

يف اجملتمع مبا خيدم توجيهات السلللياسلللة االقتصلللادية الكلية هي األدوات الكمية، فتندصلللر وسلللائل البنك املركزي يف 
ري مباشللللرة الهنا تؤثر بصللللفة غري مباشللللرة على ، و تسللللمى كذلك ابالدوات الغ  مباشللللرة الرقابة الكمية على االئتمان 
يف حجم االئتمان املصللللللللللللريف من خالل التأثري يف حجم األرصللللللللللللدة  فهي تتدكم   حجم الكتلة النقدية و االئتمان، 

 .8النقدية احلاضرة لدى البنوك ،وابلتايل يف قدرهتا على منا االئتمان وخلق نقود الودائع 
يتمثل يف السعر الذي يفرضه البنك املركزي على القروض املمنوحة :  سياسة معدل إعادة اخلصم-أوال

يعترب معدل إعادة امصم من و  ،9للبنوك التجارية مقابل إعادة خصم أذوانت امزينة أو األورا، املالية والتجارية 

ل ألول مرة يف أقدم األدوات اليت يلجأ إليها البنك املركزي من اجل التأثري على السيولة واالئتمان ،حيث استعم

 .   1889سنة  

فمن خالله يؤثر البنك املركزي على األسعار الفائدة املطبقة من طرف البنوك التجارية ولكن بشكل غري   

مباشر، ففي حالة التضخم يرفع البنك املركزي معدل إعادة امصم ليدد من قدرة البنوك على التوسع يف االئتمان 

ندها هذه األخرية، األمر الذي يدفع املستثمرين إىل االمتناع عن االق اض مما ينعكس على تكلفة القروض اليت مت

من البنوك واالعتماد على السو، املايل للدصول على السيولة ،وهكذا خترج األموال من فخ السيولة فيتقلص حجم 

 
 .  116، ص بلعزوز بن علي، مرجع سابق،  -7

 . 106د.حممد عبد العزيز عجمية، د مدحت حممد العقاد" مرجع سابق" ص   8

 .260ضياء جميد" مرجع سابق" ص  9
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ملركزي خبفض معدل إعادة الكتلة النقدية يف االقتصاد، وأما يف حالة االنكماش أو أتباع سياسة توسعية فيقوم البنك ا

امصم إلاتحة الفرصة للبنوك التجارية ألجل احلصول على التمويل الالزم بتكلفة منخفضة وهكذا ينعكس على 

األسعار الفائدة املطبقة من طرف هذه األخرية األمر الذي ميثل عامل جذب للمستثمرين من أجل الطلب على 

 .10القروض ذات التكلفة املنخفضة

 (94/95معدالت إعادة اخلصم يف بعض الدول الصناعية ) :(-1  2اجلدول )

 بلجيكا  إسبانيا فرنسا  أملانيا الياابن  كندا  أمريكا  الدول 

1994 4.75 7 1.7 4.5 9.5 7.38 4.5 

1995 5.25 8 1 4 9.5 8.5 4 

 . 88ص  2004املطبوعات اجلامعيةاملصدر: عبد اجمليد قدي" مدخل إىل السياسات االقتصادية الكلية" ديوان 

تعترب هذه السياسة الوسيلة الثانية اليت يستخدمها البنك املركزي بعد معدل   سياسة السوق املفتوح: -اثنيا

إعادة امصم هبدف التأثري على حجم االئتمان، حيث يقوم ابلتدخل يف السو، املايل والنقدي ابئعا أو مش اي 

.وذلك هبدف خلق حالة انكماش 11واماصة )العمالت األجنبية أذوانت امزينة، األورا، املالية( لاللتزامات احلكومية  

أو توسع، ففي حالة التضخم يقوم ببيع األورا، املالية والسندات لالمتصاص جزء من األموال املتداولة )الفائضة( 

التو  االقتصاد ألحداث  النقود يف  فيقوم بضخ  املعاكسة  احلالة  املالية  ،وأما يف  االئتماين وذلك بشراء األورا،  سع 

 .12والسندات املتداولة يف السو، املايل والنقدي 

وعلى اليت تتم فيه    يتوقف جنا  هذه األداة على مدى تطور السو، املايل، وكذا على حجم التعامالت املالية

 تطور سو، السندات احلكومة وتنظيم وتطور اجلهاز املصريف. 

 
 . 133بلعزوز بن علي " مرجع سابق" ص   10

 . 123، 122" مرجع سابق" ،ص  يبلعزوز بن عل  11

 . 84مجيل الزيدانني "مرجع سابق" ص   12
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ه السياسة يف الدول النامية يبقى ضعيفا وذلك النعدام وجود أسوا، مالية قوية متكن البنك املركزي وإمكانية جنا  هذ

 .13من بيع وشراء السندات احلكومية واألورا، املالية بكميات كبرية

 

تلتزم البنوك التجارية ابالحتفاظ جبزء أو بنسبة معينة من أصوهلا   :سياسة االحتياطي النقدي القانوين-اثلثا

يف شكل أصول سائلة لدى البنك املركزي ويطلق عليها بنسبة االحتياطي القانوين وحيق للبنك املركزي تغري هذه 

 .14النسبة ابلزايدة أو النقصان

االحتياطي القانوين حبيث يقلص حجم فإذا أراد البنك املركزي تضيق حجم االئتمان فإنه يقوم برفع نسبة  

القروض اليت متندها البنوك التجارية ،وتكون هذه السياسة أكثر فعالية يف حالة التضخم عنها يف حالة االنكماش، 

حبيث أن يف احلالة األوىل رفع نسبة االحتياطي يدفع البنوك اليت تقليص املعروض من القروض،و أما يف احلالة الثانية 

فربغم من تقليل نسبة االحتياطي الواجب إيداعه لدى البنك املركزي إال أن الطلب على القروض ال   )االنكماش( 

 يرتفع يف حالة الكساد االقتصادي.

تستعمل هذه األداة بقوة يف الدول النامية أين يستديل استعمال عمليات السو، املفتو ، و حمدودية لثري   

 .15ايل ونقدي قوي. سياسة إعادة امصم النعدام وجود سو، م

تسللللللللللللللتعمللل أدوات الرقللابللة الكيفيللة يف التدكم يف أنواع معينللة من القروض    :  أدوات الرقـابـة الكيفيـة  -2.3
وتنظيم اإلنفا، يف وجوه معينة كتشلللجيع القروض اإلنتاجية دون القروض اإلسلللتهالكية أو تشلللجيع القروض قصلللرية 

ذلك. كما جند السلللياسلللة النقدية تتدخل يف قطاعات معينة األجل واحلد من القروض طويلة األجل أو النقيض من 
وأنشللللللطة تعاين من عدم االسللللللتقرار أو بعض الصللللللعوابت مما يتطلب عالجا خاصللللللا ابسللللللتخدام األدوات الكيفية ) 

 
 . 126بن علي "مرجع سابق" ص   بلعزوز  13

 . 157زينب عوض هللا، أسامة حممد الفويل" مرجع سابق" ص   14

 . 110د. حممد العزيز عجمية د.مدحت حممد العقاد" مرجع سابق" ص   15
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وتتددد األدوات  و تسلللللللمى كذلك ابالدوات املباشلللللللرة الهنا تؤثر مباشلللللللرة يف شلللللللكل معني من االئتمان،النوعية (،
 النوعية فيما يلي:  

 أوال.
 

احلد من التوسلللللع يف منا القروض    إىلهو إجراء تنظيمي هتدف السللللللطات النقدية من ورائه   أتطري االئتمان:-أوال
حبيث ال ميكن ألي بنك جتاوز هذا ،مباشللرة  ةوذلك بوضللع سللقوف متويلية بكيفية إداري،من طرف البنوك التجارية 

 .16واملخالف يتعرض للغرامات ماليةالسقف 
بفضلللل هذه اآللية تضلللمن السللللطات النقدية التدكم يف حجم التمويل اإلمجايل وجعله دائما عند املسلللتوى املأمون  

 للتوسع النقدي والتمويلي.
  ، معني أو نشللللللللاط معني لقطاعمبع  حتديد مسللللللللتوايت معينة من االئتمان اليت جيب توجيهه  تقنني االئتمان:-اثنيا

وتستعمل السلطات النقدية هذه األداة للدد من التوجيه حنو القروض االستهالكية بشكل عام أو سلع معينة على 
 .17وجه امصوص

ضلمان توزيع هادف لالسلتثمارات املصلرفية بني  بغيتتسلتعمل هذه اآللية   التسـييتت االئتمانية املباشـرة:-اثلتا 
وكذلك لتوفري قدر معني من التسلهيالت االئتمانية لقطاعات ذات األولوية ابلنسلبة   ،خمتلف النشلاطات االقتصلادية

 .18للدكومة واليت تعتمد عليها ألجل حتقيق االزدهار االقتصادي
ريقة منها واليت ال تقوم بنشللللللللللاط أو عمليات تنافسللللللللللية مع  تتمتع البنوك املركزية وخاصللللللللللة الع اإلقناع األديب:-رابعا

مسية اجتاه اجلهاز املصللللللللللللللريف بشللللللللللللللكل عام والبنوك التجارية بشللللللللللللللكل  ر البنوك التجارية بسلللللللللللللللطة رمسية ورخري غري 
وأما السللللللللطة الغري الرمسية فتتأيت هلا من اهليبة اليت   ،خاص،فالسللللللللطة الرمسية حصللللللللت عليها بقوة القانون املصلللللللريف

ها والثقة املوضلوعة فيها من طرف ابقي مكوانت النظام املايل فبواسلطتها تعمل على حث البنوك التجارية على متلك
تعاون معها لتنفيذ سللللللللللياسللللللللللية ائتمانية معينة دون احلاجة إىل إصللللللللللدار تعليمات رمسية أو اسللللللللللتخدام أدوات الرقابة 

 .19رة البنك املركزي على تسيري اجلهاز املصريف بنجا وختضع البنوك التجارية هلذه السلطة لثقتها يف قد  ،القانونية

 
 . 80عبد اجمليد قدي" مرجع سابق" ص   16

 . 256حممد دويدار وأسامة الفويل" مرجع سابق" ص   17

 . 129، ص  بلعزوز بن علي "مرجع سابق"   18

 . 168د. صبدي اتدرس قريص" مرجع سابق" ص   19
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 شروط جناح السياسة النقدية :-4

إن جنا  السياسة النقدية يف أي دول ويف ظل أي نظام اقتصادي، إمنا يتوقف على جمموعة من العوامل 
 :   20 والشروط أمهها

االختالل، حتلللديلللد معلللدل النمو : وضللللللللللللللع امليزانيلللة )عجزعفلللائض( نوعيلللة وطبيعلللة  نظـــام معلومـــا  فعـــال ✓
 االقتصادي احلقيقي، نوعية البطالة، القدرات االقتصادية، ميزان املدفوعات... .

 : نظرا لتعارض الكثري من األهداف املسطرة.حتديد أهداف السياسة النقدية بدقة ✓

نتاجية، : مكانة القطاع العام واماص، سلللياسلللة احلكومة اجتاه املؤسلللسلللات اإلهيكل النشــاط االقتصــادي ✓
 حجم التجارة امارجية يف السو، العاملية...، وابلتايل حرية التجارة امارجية ومرونة األسعار.

 مرونة اجلهاز اإلنتاجي للتغريات اليت حتدث على املتغريات االقتصادية السيما النقدية منها. ✓

أكثر من اقتصاد سعر   ، حتقق السياسة النقدية فعاليتها يف اقتصاد ذو سعر صرف مرن نظام سعر الصرف ✓
 صرف اثبت.

 درجة الوعي االدخاري واملصريف ملختلف األعوان االقتصادية. ✓

ــتثمار ✓ ــة االســ ــياســ : مناخ االسلللللتثمار، تدفق رؤوس األموال، التسلللللهيالت املمنوحة للمسلللللتثمرين احملليني ســ
 واألجانب...، ومدى حساسية االستثمار لسعر الفائدة.

 منظمة ومتطورة، ومدى أمهية السوق املوازية.توافق أسواق مالية ونقدية   ✓

 مدى استقتلية البنك املركزي على احلكومة. ✓

ونتيجة ملا سبق فانه ميكن القول أن السياسة النقدية ال ميكن التعويل عليها مبفردها يف حتقيق أهداف 
ف، فضال عما تتسم به السياسة االقتصادية، نتيجة ملا سبق توضيده من تعارض قد تنشأ عند تنفيذ هذه األهدا

اقتصادايت الدول النامية من مسات حتول دون قيام السياسة النقدية ابلدور املنوطة به يف دفع معدالت التنمية، 
لذلك فإن األمر يستلزم أوال قيام هذه الدول إبصالحات اقتصادية ونقدية تسما هلا بتفعيل السياسة النقدية، 

   السياسة ابلسياسة املالية، دون هتميش، أو حتديد لدور وأمهية البنك املركزي. واثنيا تدخل احلكومات مبساندة هذه  

 
 - بلعزوز بن علي، مرجع سابق، ص 133 .20
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II.  املـــــــــــــــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزي الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبنــــــــــــــــــــــــــــــــك 

كانت البنوك قدميا متارس نشاطها بدون أي قيد أو شرط، كما أن عملية إصدار النقود مسا هبا للجميع 
مع   و   هم يف البنك املصدر هلا تثقإال أن تداول هذه النقود بني الناس يتوقف على مدى  ،املصارف بدون استثناء  

األمر الذي أدي إىل التفكري يف ضرورة أن يكون هناك بنك واحد   ، مرور الوقت أفرزت هذه املمارسات نتائا سلبية
يتوىل مهمة األشراف على بقية البنوك واملؤسسات املالية األخرى ويتمتع بسلطات وصالحيات واسعة ألجل تنظيم  

 هو ما يدعى ابلبنك املركزي.   سو، االئتمان وهذا البنك
حيث قامت السويد إبنشاء أول البنك من نوعه سنة ،بدأت هذه الفكرة يف االنتشار يف دول العا   

 . 1800وفرنسا    1694مث بريطانيا    1656
عرفها اليوم وإمنا عرفت تطور مع ن  تكن البنوك املركزية يف بداية األمر متارس كل الوظائف واألنشطة اليت  

 .21الوقت   مرور

 .تعريف وخصائص البنك املركزي:  1
يعرف البنك املركزي على أنه تلك اهليئة اليت تتوىل إصدار البنكنوت وتضمن بوسائل شىت سالمة أسس 
النظام املصريف ويوكل إليها األشراف على السياسة االئتمانية يف الدولة مبا ي تب على هذه السياسة من لثريات 

 .22النظامني االقتصادي واالجتماعي هامة يف  
 :23كما أعطيت له تعار يف خمتلفة من طرف العديد من االقتصاديني

" :الصريفة املركزية هي نظام صرييف يتويل فيه بنك واحد احتكار كامل verasmithفريامست"  -
 أو جزئي إلصدار النقود القانونية.

 املسؤول عن تنظيم حركة االئتمان. " البنك املركزي: هو البنك  Shawشو "-
": على أنه امللجأ Statutes" و" ستوتريت Hautyيف حني عرفه كل من " هوتري  -

 ل على تنظيم حجم العملة وحجم االئتمان يف البلد. و املسؤ   األخري لإلقراض و 

 
 . 76ص  1999د.مجيل الزيدانني" أساسيات يف اجلهاز املايل" دار وائل الطبعة األويل عمان  21

ص   2003منشورات احلليب احلقوقية بريوت زينب عوض هللا، "أمسة حممد الفويل" أساسيات االقتصاد النقدي واملصريف "   22
138. 

 . 139زينب عوض هللا ، أسامة الفويل مرجع سابق، ص  23
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 :24البنك املركزي عن بقية البنوك التجارية   ا مما سبق من التعاريف ميكن أن منيز امصائص اليت ينفرد هب
فهو املؤسسة الوحيدة اليت هلا إمكانية إصدار النقود وتدمريها، كما أن هذه النقود تتمتع   بنك اإلصدار: ✓

 بقوة اإلبراء القانونية. 
يتميز ابلوحدة: حبيث ال ميكن أن يكون هناك أطراف عديدة تقوم بوظيفة إصدار النقود   البنك املركزي ✓

ولكن هذا ال  يتعارض مع أن يكون للبنك املركزي فروع ،داخل االقتصاد مثال أو غريها من الوظائف  
 عديدة يف املناطق املختلفة للبالد من أجل تسهيل مهامه وحتسني خدماته. 

لك يتعارض مع وظيفته ذألن    البنك املركزي ال يقوم ابلعمليات العادية اليت تقوم هبا البنوك األخرى:  ✓
 الرقابية إيل ميارسها على هذه البنوك.

 .25فهدفه حتقيق املصلدة العامة على عكس البنوك التجارية.  البنك املركزي ال يستيدف الربح: ✓
 .وظائف البنك املركزي: 2

يف إطار عمله من أجل الرقابة على نشاط البنوك التجارية وهبدف ضمان سالمة سو، االئتمان فإنه 
 الوظائف: ميارس جمموعة عن  

يقوم البنك املركزي بعملية إصدار العملة الورقية )النقود القانونية( بدون أن   اإلصدار النقدي: -اوال
 . 26وذلك رغبة يف حتقيق وحدة النقود القانونية للدولة وتنظيم عملية عرض تلك النقود،يشاركه يف ذلك بنك رخر  

عملية إصدار النقود يف البنك املركزي دون غريه من فهناك جمموعة من األسباب اليت تقف وراء حصر  
 :27البنوك التجارية 
 الفرصة له من أجل ممارسة لثريه على النشاط املصريف وخاصة يف جمال خلق نقود الودائع.  ةإاتح -
أعلى من حالة السما  ألكثر من   والنفوذحصر اإلصدار النقدي يف جهة واحدة يوفر درجة من اهليبة  -
 إصدار النقود القانونية    جهة بعملية 
وذلك خدمة للمبادالت ولتسهيل    ،إصدار النقد من قبل جهة واحدة فقط مينع تعدد العمالت -
 التعامل. 

 
 139زينب عوض هللا أسامة الفويل مرجع سابق ص  24

 .246جميد ضياء" مرجع سابق" ص  25

ر النهضة العربية بريوت ص  حممد عبد العزيز عجمية ، مدحت العقاد" النقود والبنوك يف العالقات االقتصادية الدولية " دا 26
113. 

 . 170، ص  2002د.حممد عزت غزالن" اقتصادايت النقود واملصارف "دار النهضة بريوت   27
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: البنك املركزي يعمل كبنك للدكومة ووكيل البنك املركزي بنك احلكومة ومستشارها املايل-اثنيا
ا ال يعين حتوله إىل إدارة حكومية بل ذ كما يعترب أيضا أداة احلكومة لتنفيذ سياستها النقدية ولكن ه  ،ومستشار هلا
 .28له استقاللية   نجيب أن يكو 

   29يقدمها البنك املركزي للدكومة هي اآليت:   امدمات اليت 
 االحتفاظ ابلودائع احلكومية.-
ة لذلك )حالة العجز املؤقت يف ميزانيتها أو إقراض احلكومة قروض متوسطة وطويلة األجل عند احلاج-

 يف احلاالت االستثنائية(. 
  .خارجها وكيل الدولة يف معامالهتا املالية واملصرفية سواء داخل البالد أو-
 .30حيث يقوم بعملية االكتتاب عوضا عنها ،يتوىل عملية إصدار القروض العامة نيابة عن احلكومة  -

واملشورة للدكومة مبا يتعلق ابلسياسات الواجب إتباعها للمواجهة الظروف داء النصا  بيقوم إب
 .31االقتصادية املختلفة 

فهي جمربة  ، ميثل البنك املركزي مكانة متميزة ابلنسبة للبنوك التجارية  .البنك املركزي بنك البنوك:اثلتا
وكذلك يقوم ،إليه عند احلاجة للسيولة    على إيداع نسبة معينة من الودائع لديه )االحتياطي اإلجباري( كما تلجأ 

 .  32أبجراء عملية املقاصة بني البنوك التجارية 
 

 

 

ميارس البنك املركزي وظيفة الرقابة على االئتمان من أجل   النقدية(: الرقابة علي االئتمان )اإلدارة  -رابعا
 .33حتديد أثرها على مستوى األسعار والنشاط االقتصادي بشكل عام ، و السيطرة على حجم الكتلة النقدية

 :34و يستعمل يف ذلك جمموعة من الوسائل واليت ميكن ذكرها فيما يلي 

 
 . 144زينب عوض هللا، أسامة الفويل" مرجع سابق" ص   28

 . 154ص  1984د.صبدي اتدرس قريصة " النقود والبنوك" دار النهضة العربية   29

 . 78" مرجع سابق" ص  مجيل الزيدانني   30

 . 145زنيب عوض هللا، أسامة الفويل" مرجع السابق" ص   31

 .84ص 2004مصطفى رشدي شيدة " النقود واملصارف و االئتمان" دار اجلامعية اجلديدة اإلسكندرية  32

 .259ضياء جميد" مرجع السابق" ص  33

 . 81، ص83د.مجيل الزيدانني" مرجع السابق" ص  34
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 . استخدام عملية السو، املفتو   -
 .استخدام وسائل اقراضية معينة  -
 . حتديد سقوف لالئتمان املمنو  من طرف املصارف-
 يف مستوى السيولة لدى البنوك التجارية.   ك ، وكذلإجراء تغريات يف نسبة األموال اجلاهزة القانونية-

قوم البنك املركزي بتوفري السيولة للبنوك يف إطار هذه الوظيفة ي البنك املركزي املقرض األخري:-خامسا
التجارية واملؤسسات املالية األخرى من خالل تقدمي القروض مباشرة إليها أو عن طريق إعادة خصم األورا، املالية 

 35رفهاط املقدمة له من 
 .استقتلية البنك املركزي: 3

وكثرة الدراسات االقتصادية اليت تناولت هذا   ، لقد احتدم النقاش حول إشكالية استقاللية البنك املركزي
وهذا نظرا لتغريات املالية واالقتصادية اليت شهدها العا  وحتول أغلب الدول حنو االقتصاد احلر، فمعظم   ،اجلانب

االقتصاديون يعتربون استقاللية البنوك املركزية يف وضع السياسية النقدية أمر ضروري من اجل سالمة النظام املايل 
بشكل خاص واالقتصاد بشكل عام، فهذا يستدعي منا التدديد الدقيق ملفهوم استقاللية البنوك املركزية  وحتديد 

 املعايري والعوامل احملددة هلذه األخرية. 
احللول دون استعماله كأداة لتمويل   ت فاستقاللية البنك املركزي تعين انفراده يف إدارة السياسة النقدية بغي

 .36يف ميزانية احلكومة العجز املتزايد 
وذلك بعزلة عن أية ضغوط   ، و تعين كذلك منا البنك املركزي احلرية الكاملة يف إدارة السياسية النقدية

ابالعتماد على جمموعة من املعايري واليت حتديد درجتها  سياسية من قبل السلطة التنفيذية وهذه االستقاللية ميكن 
 37ميكن ذكرها فيما يلي: 

 . ومدي حدود تدخل احلكومة يف ذلك  ، مدى سلطة وحرية البنك املركزي يف وضع وتنفيذ السياسة النقدية   ✓
مدي مسامهة البنك املركزي يف تغطية العجز احلكومي املتزيد وشرائه لألدوات املالية املصدرة من طرف  ✓

 احلكومة. 
 تعني احملافظ ومدى قابليتها للتجديد. طول مدة   ك املركزي، وكذلسلطة احلكومة يف تعني وعزل حمافظ البنك   ✓

 
 . 81، ص83" مرجع السابق" ص د.مجيل الزيدانني 35

 . 79، ص 93عبد اجمليد قدي" مرجع السابق" ص  36

 . 232،ص 1999أسامة الفويل وجمدي حممود شهاب " مبادئ النقود  والبنوك" دار اجلامعة   37
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اجلهة اليت تقوم بتعني احملافظ )جملس البنك املركزي، هيئة مش كة بني جملس البنك واحلكومة والربملان،  ✓
 .38عضو يف احلكومة(   ، الربملان، احلكومة

 مدى خضوع البنك املركزي للمسألة واحملاسبة.  ✓
هذه املعايري ألجل وضع ترتيب عاملي للبنوك املركزية وفق فهناك العديد من الدراسات اليت حاولت تطبيق   ✓

 . درجة استقالليتها  
اليت ميكن أن و ،  استقاللية البنك املركزي يف الوقت احلايل مطلب ضروري وحتمية فرضتها جمموعة من األسباب

 :39نلخصها يف حمورين رئيسني 
  ياستقرار األسعار الذي هو اهلدف األول والرئيساالرتباط بني االستقاللية البنك املركزي وبني اعتبار   ✓
 . سياسة النقدية  ل
نتائا الدراسات امليدانية بينت أن مستوى التضخم يكون أكرب يف الدول اليت متارس حكوماهتا التدخل  ✓

 . يف رسم السياسات النقدية
حيتاجها لفهم ماهية السياسة النقدية و غاية و هبذا يكون الطالب قد حتصل على املعارف و املقارابت النظرية اليت 

من رمسها يف الدول ، و األدوات املستعمل فيها من اجل حتقيق األهداف املسطرة ، و تعرف على املؤسسة او 
 اهليئة اليت تتوىل عملية االشراف على السياسة النقدية يف أي اقتصاد و املتمثلة يف البنك املركزي . 

 
 
 
 
 

  

 

 
 . 235ص  234ص 1999د. أسامة الفويل " مبادئ النقود والبنوك" دار اجلامعة اجلديدة اإلسكندرية  38

 . 278ص  2003دويدار .أسامة حممد فويل" مبادئ االقتصادي النقدي" دار اجلامعة اجلديدة اإلسكندرية حممد   39
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 الوساطة املالية .   تعريف .1
ظهرت احلاجة إىل ظهور أطراف   مع ظهور عصرنة اإلنتاج و املشروعات الكبرية اليت حتتاج إىل متويل ضخم و كبري ، 

مهمتها مجع األموال و إعادة توزيعها بطريقة تسمح بنمو النشاط االقتصادي و اتساعه و من هنا جاءت الوساطة 
سنحاول التطرق إىل مفهوم الوساطة املالية و تطورها التارخيي عرب الزمن و أسباهبا و   هذه النقطة املالية ، من خالل  

 يتها ، مث االنتقال إىل وظائفها و مؤسساهتا. تسليط الضوء على أمه
هناك العديد من التعاريف الواردة بشان الوساطة املالية ، و ارأتينا اخذ مجلة منها نراها أكثر تعبريا عن هذه الوساطة 

 و يتعلق األمر ابلتعاريف التالية : 
باشرة بني املقرضني و املقرتضني احملتملني إىل الوساطة املالية هي " تلك اهليئات اليت تسمح بتحويل عالقة التمويل امل

عالقة غري مباشرة . فهي ختلق قناة جديدة متر عربها األموال من أصحاب الفائض املايل إىل أصحاب العجز املايل 
. تقوم هذه اهليئات بتعبئة االدخار )الفوائض املالية ( اخلاصة ابألفراد و املؤسسات من جهة و القيام مبنح قروض 

 أطراف أخرى، و هبذه الطريقة فهي تصل بني طرفني متناقضني يف أوضاعهما احلالية و أهدافهما   املستقبلية " إىل 
1. 

املنظمات احلكومية و  تعين الوساطة " عملية جلب موارد مالية من احد الوحدات االقتصادية مثل الشركات و 
األفراد و ذلك بغرض إاتحة هذه املوارد إىل وحدات اقتصادية أخرى ، فاملؤسسة املالية توجد من اجل تسهيل هذه 

 .2الوساطة " 
و تعرف الوساطة املالية أيضا على أهنا " إدارة أموال ذوي الفائض من الثروة اليت حيتاج إليها ذوي العجز من األفراد 
و املؤسسات ملا فيه من مصلحة للجميع ، و تنبثق الوساطة املالية يف األساس من الوساطة االقتصادية اليت تستهدف 

 .3ت االقتصادية بغرض تشجيع العمل أو اإلنتاج أو التجارة " ختفيف تكلفة التبادل أو التعامل بني الوحدا

 
 .  07، ص  2010الطاهر لطرش ، تقنيات البنوك ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، الطبعة السابعة ، اجلزائر ،   1
،  1998السيدة عبد الفتاح عبد السالم ، املؤسسات املالية ) البورصة و البنوك التجارية ( ، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية ،  حممد صاحل احلناوي ،  2

 . 203ص 
 .  113، ص 2005الرشيدي امحد ، عمليات التورق و تطبيقاهتا االقتصادية يف املصارف اإلسالمية ، دار النفائس للنشر و التوزيع ، األردن ،   3
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كما ميكن تعريف الوسطاء املاليني على أهنم " أشخاص طبيعيون أو معنويون يشكلون حلقة وصل بني األموال 
 .   4الباحثة عن االستثمار و بني االستثمار الباحث عن األموال "

لوظيفة األساسية للوساطة املالية هي شق القنوات لألموال املرتاكمة من خالل التعاريف السابقة ميكن القول أن ا
لدى أصحاب الفائض املايل لتعرب الطريق األقصر و األكثر أمنا حنو أصحاب العجز املايل مقابل عوائد نظري هذه 

، هاته اخلدمات العملية ، و ميكن أن يكون الوسيط املايل شخصا معنواي او طبيعيا يقوم بتقدمي خدمات للمتعاملني  
 تتمثل أساسا يف التوسط بينهم مقابل عمولة يتم االتفاق عليها يف إطار القوانني و األعراف . 

نستطيع القول أن الوساطة املالية وجدت منذ القدم عند اإلغريق و   التطور التارخيي للوساطة املالية : .2
فهوم الواسع الذي تعرفه اآلن حيث مل متارس الرومان الذين كانوا من رواد الفن املصريف و لكنها مل تكن ابمل 

 هذه اهليئات ) إن أمكن تسميتها ( اإلقراض للغري ابلفائدة إال يف نطاق حمدود جدا . 
و يف القرون الوسطى حيث كان التجار و غريهم يقومون ابالحتفاظ ابلنقود املعدنية ذهبية كانت أم فضية لدى 

عتربوهنم أصحاب الفائض أي الطرف األول للوساطة ، و من الناحية الصيارفة مقابل إيصال أو تعهد ، حيث ي
األخرى استخدم الصيارفة النقود املعدنية املودعة لديهم يف إعطاء قروض بعدما أتكدوا أن أصحاهبا لن يقوموا بطلبها 

النقود املعدنية   بصفة مجاعية و ذلك انطالقا من خرباهتم يف هذا اجملال و كانت القروض تزيد يف قيمتها على قيمة
املكدسة لديهم مقابل حصوهلم على فوائد من املقرتضني ، و هم ميثلون الطرف الثاين من الوساطة ، ومن هناك 

 .5بدأت هذه القنوات أو اهليئات تتنامى و تتفنن يف مجع املدخرات و إعطاء القروض " 
 أسباب الوساطة املالية و أمهيتها .  .3
 املالية : أسباب الوساطة    -1.3

عن تساوي الرغبات   " قبل ظهور الوساطة املالية كانت تتم املبادالت يف شكل مقايضة حيث أن هذا النظام يعرب 
بني أصحاب األايدي العاملة واإلدارة وامللكية وبني ما حيتاجونه من سلح وخدمات وكذلك أن هذا التبادل البد أن 

قبلون كل ما ينتج من سلع و خدمات و لكن إذا تدخلت األموال يتم يف نفس الوقت و إن مقدمي املوارد سوف ي 
بني طريف املقايضة فان مقدمي املوارد حيصلون على أموال مقابل مواردهم يستخدموهنا يف شراء ما حيتاجونه من سلع 

دي أو خدمات ، و بقبول األموال كمعيار للقيمة فان التبادالت تصبح تبادالت نقدية حيث ميكن التبادل النق 
ملقدمي املوارد من ادخار جزء من مثن هذه املوارد بدال من إنفاقها كلها يف وقت واحد ، كما أن متلقي املوارد يكون 

 
 . 32،     ص  2002أدواهتا املشتقة ( ، دار الكندي ، الطبعة األوىل ، عمان ،  –تنظيمها  –حسني بن هاين ، األسواق املالية ) طبيعتها   4
 .  11، ص  2005حمفوظ امحد جودة ، أدارة البنوك ، دار املسرية للنشر و التوزيع و الطباعة ، عمان ،  زايد سليم رمضان ،  5
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أمامهم فرصة للحصول على الكميات اليت حيتاجوهنا ملنتجاهتم جبزء من أمواهلم فقط و ابلتايل جند أن اقرتاض املقابلة 
 واقعي حيث أن املقرض قد ال جيد املقرتض الذي حيتاج إىل كل هذه التامة بني كل من املقرتض و املقرض غري

األموال أو العكس ، وان املقرتض قد حيتاج إىل أموال ملدة طويلة من الفرتة اليت يرغب فيها املقرض و من هنا تظهر 
ستثمرون و يف نفس احلاجة إىل الوسطاء الذين يقومون جبمع األموال بكميات خمتلفة و شروط يقبلها املدخرون و امل

 .      6الوقت يقومون ابلتمويل ابلكميات و الشروط اليت يقبلها املقرتضون أو املستخدمون هلذه األموال " 
 و يربر وجود الوساطة املالية طرفان أساسيان مها : 

" أصحاب الفائض املايل و الذين ميثلون الطرف الذي له القدرة على التمويل ، و األهداف اليت  -
 ركهم هي حماولة البحث عن أفضل التوظيفات ألمواهلم .حت

أصحاب العجز املايل و الذين جيدون أنفسهم يف حاجة مستمرة إىل أموال لتغطية عجزهم .و لذلك  -
 فهم ميثلون الطرف الذي له حاجة إىل التمويل . 

الطرفني و حتقيق أهدافهم من خالل مج تلبية حاجات  الوساطة هنا من خالل  التمويل و  و يربز دور  ع فوائض 
 .7تقدميها يف شكل قروض إىل أصحاب العجز املايل " 

" إن وجود الوسطاء املاليني يف النظم املالية املعاصرة يرتتب عليه بشكل أو آبخر حتقيق وفرات حجم اقتصادية تعمل 
خاطر أمام على ختفيض حجم الضياع االقتصادي الذي حيدث يف حالة عدم وجودها ، كما تقلل من حجم امل

الراغبني يف االستثمار و هتيئ هلم أفضل الظروف اليت ميكن يف ظلها أن يوائموا بني السيولة و الرغبة حيث أن 
التضحية اليت يتحملها الفرد من جراء احتفاظه بثروته يف شكل نقود أو أصول مالية مباشرة جراي وراء عامل السيولة 

لو احتفظ بثروته كلها أو جزء منها على شكل أصول مالية غري مباشرة ،   ستكون ابهظة ابملقارنة مبا يتحمله الفرد
أو الريعية اليت تدرها   الدخيلةهذه التضحية أو كما يطلق عليها البعض تكلفة الفرصة البديلة تتشكل ابإليرادات  

وائد األصول املالية ثروته لو احتفظ  هبا يف صورة أصول مالية غري مباشرة ، تتميز ابرتفاع عوائدها الريعية عن ع
 –  8املباشرة أو عن النقود اليت ال تدر أية عوائد على اإلطالق " 

املالية    -2.3 الوساطة  به من   :أمهية  تقوم  ما  املعاصرة بفضل  االقتصادية  النظم  املالية أمهية كبرية يف  للوساطة 
وظائف هامة ، و اليت لوالها لكان من الصعب إن مل نقل من املستحيل أن يقوم األفراد هبا مبفردهم ، هاته األمهية 

 سنلخصها فيما يلي : 
 

 .  12، ص   11أ. عبد القادر حبيح ، الشامل لتقنيات أعمال البنوك ، مرجع سابق ، ص   6
 .  07الطاهر لطرش ، تقنيات البنوك ، مرجع سابق ، ص   7
 .  324النقود و البنوك ، مرجع سابق ، ص  حسني بن ها ين ،  اقتصادايت  8
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 ابلنسبة ألصحاب الفائض املايل :   أوال.
 الفئة من األفراد مسحت الوساطة املالية بتحقيق مزااي عديدة ، نذكر أمهها فيمايلي:" ابلنسبة هلذه  

و   مصداقية الوسيط املايل مضمونة . و ليس السبب يف ذلك حجم السيولة اليت يسريها فحسب ،  -
لكن بصفة رئيسية نظرا للقوانني و التنظيمات املعدة خصيصا حلماية املودعني . فأموال املودع هي إذن 

 مأمونة احلفظ و هو ما ال يتوفر دائما يف حالة عالقة التمويل املباشرة . 
-  . وقت  أي  يف  السيولة  على  احلصول  إمكانية  املايل  الفائض  لصاحب  مالية  وساطة  وجود  يتيح 

املالية الوسيطية جمربة على االحتفاظ جبزء من األموال يف شكل سائل ملواجهة مثل هذه   فاملؤسسات
 االحتماالت . 

يتجنب صاحب الفائض املايل خماطر عدم التسديد اليت تكون كبرية يف حالة اإلقراض املباشر. فاملؤسسة  -
مايل قوي ، تكون على العموم املالية الوسيطية ملا تتوفر عليه من أموال ضخمة و ملا تتمتع به من مركز  

يف وضعية مالية تسمح هلا بتنفيذ كل التزاماهتا اجتاه املودعني الذين تعترب ودائعهم مبالغ صغرية ابملقارنة 
 مبا حيتفظ به يف حوزهتا . 

يعفي وجود الوساطة املالية أصحاب الفائض املايل من إنفاق الوقت و اجلهد يف البحث عن املقرتضني  -
فهم يعرفون مسبقا اجلهات اليت يودعون فيها أمواهلم .فالوساطة املالية حبكم طبيعة نشاطها   احملتملني .

 تتيح إمكانية مستمرة لقبول األموال يف أي وقت . 
 ابلنسبة ألصحاب العجز املايل :   -اثنيا

صحاب غري أن الوساطة املالية ال توفر مثل هذه اخلدمات ألصحاب الفائض فقط . بل تسدي خدمات أخرى أل
العجز املايل . و ليس مبالغة إذا قلنا أن هؤالء هم املربر األول لوجود الوساطة املالية . و ال معىن يف الواقع هلذه 
الوساطة املالية إذا مل يكن هناك من يطلب خدماهتا . و يستفيد أصحاب العجز املايل من وجود الوساطة املالية يف 

 اجلوانب التالية : 
الية السيولة بشكل كايف و يف الوقت املناسب ألصحاب العجز املايل . و هي حتقق توفر الوساطة امل ✓

هذه العملية نظرا ملا تتوفر عليه من أموال ضخمة جتمعها بطريقة مستمرة . و مبا أن هناك تيارات من 
سب الودائع ، فان األموال املطلوبة من طرف أصحاب العجز املايل تكون دائما متوفرة يف الوقت املنا

. 
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جينب وجود الوساطة املالية املقرتض  مشقة البحث عن أصحاب الفوائض املالية ، على افرتاض أن  ✓
املصاعب األخرى غري موجودة . فالوساطة املالية ابعتبارها هيئة قرض تكون دائما مستعدة لتقدمي مثل 

 هذا الدعم . 
بيا . فعالقة التمويل املباشرة تدفع كما أن وجود الوساطة املالية يسمح بتوفري قروض بتكاليف اقل نس ✓

العالية و مبدة جتميد األموال . و لكن نظرا   املقرضني إىل فرض فوائد مرتفعة ترتبط حبجم املخاطر 
للتقنيات العالية املستعملة من طرف الوساطة املالية ، و االستفادة من طفرة احلجم من جهة أخرى ، 

ملستعملة من جهة اثلثة ، جتعل الفوائد املفروضة على القروض و رمزية الفوائد املدفوعة على املوارد ا
 ليست مرتفعة ابلشكل املوجود يف عالقة التمويل املباشرة . 

 ابلنسبة للوساطة املالية ذاهتا :   -اثلثا
إذا كانت الوساطة املالية تؤدي كل هاته اخلدمات ألصحاب الفائض املايل و أصحاب العجز املايل ، ماذا تستفيد 

وراء ذلك ؟ . يف الواقع ال تقوم الوساطة املالية بذلك دون مقابل ، و إمنا تستفيد من الكثري من املكاسب ميكن   من
 ذكر أمهها فيما يلي : 

بل   تستفيد أوال من الفائدة على القروض . و تعترب هذه الفائدة من املداخيل اليت تعظم عائداهتا ،  ✓
 لعلها الدخل الوحيد الذي حتققه أو الذي يقوم عليه نشاطها . 

استعمال موارد غري مكلفة يف الغالب . فالودائع اجلارية هي اجلزء الغالب يف موارد الوساطة املالية . و  ✓
جيب أن نعلم أن هذا النوع من الودائع ال يكلفها أي شيء حيث أن معظم األنظمة العاملية النقدية 

 ح فوائد على هذا النوع من الودائع . متنع من
القروض و ذلك إبنشاء نقود  ✓ املالية بتوسيع قدرهتا على منح  يسمح احلصول على ودائع للوساطة 

الودائع . و هذا يعين أن البنوك تستطيع أن متنح قروضا أكثر مما حتصل عليه من ودائع . و هو بطبيعة 
 ح. احلال أمر يزيد من إمكانيتها يف زايدة األراب

 ابلنسبة لالقتصاد ككل :   -رابعا
و إذا كانت الوساطة املالية قد مسحت ألصحاب الفائض املايل و أصحاب العجز املايل بتفادي الكثري من املصاعب 
 املرتبطة بعالقة التمويل املباشرة ، و االستفادة من العديد من املزااي املرتتبة عن االنتقال إىل عالقة التمويل الغري مباشرة 

 ، فان االقتصاد بدوره يستفيد من وجود الوساطة املالية يف الكثري من اجلوانب : 
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و  ✓ املايل  الفائض  أصحاب  بني  الرغبات  توافق  لعدم  االقتصادي  النشاط  عرقلة  احتماالت  تفادي 
أصحاب العجز املايل . إن وجود مثل هذا التعارض يف الرغبات سواء من حيث الوقت أو املبلغ سوف 

لقدرهتا يؤدي إىل خلق الكثري من االختالالت يف األداء االقتصادي . و الوساطة املالية وحدها نظرا  
 على إلغاء هذا التناقض إبمكاهنا أن تسمح بتفادي كل هذه املشكالت . 

يسمح وجود الوساطة املالية بتوفري األموال الالزمة للتمويل بواسطة تعبئة اإلدخارات الصغرية و حتويلها  ✓
 إىل قروض ذات مبالغ كبرية . 

تيجة السابقة ، تتمثل يف تقليص اللجوء إن النتيجة الثالثة من وجود الوساطة املالية و هي مرتبطة ابلن ✓
إىل اإلصدار النقدي اجلديد ) ذو الطبيعة التضخمية ( بتعبئة السيولة املوجودة . و لكن القدرة على 

 .    9هذه التعبئة ترتبط إىل حد كبري مبدى فعالية الوساطة املالية ذاهتا يف أداء دورها كجامعة لألموال "

 ؤسساهتا . وظائف الوساطة املالية و م  .4
 : تقوم الوساطة املالية بعدد من الوظائف نذكر أمهها فيمايلي :   وظائف الوساطة املالية-  1.4
" تقبل الوساطة املالية االحتفاظ أبموال اجلمهور يف شكل ودائع لفرتات خمتلفة قد تكون   تلقي الودائع :  -أوال

قصرية األجل كحالة الودائع اجلارية ، أو طويلة كحالة الودائع االدخارية . و تشكل الودائع اجلزء األكرب من موارد 
وقف الكثري من عمليات هذه الوساطة مثل الوساطة املالية خاصة ذات البعد النقدي منها . و على هذه الودائع يت

منح القروض و إنشاء النقود . عندما تدخل النقود إىل داخل النظام البنكي ، أتخذ بعدا اقتصاداي و ماليا أكثر 
أمهية ، حيث تتحول هذه القوة الشرائية الفائضة عند بعض املتعاملني ) العائالت بصفة خاصة ( إىل إمكانية واسعة 

البنكي تصبح النقود أكثر نشاطا ، و جتمع يف هذه احلالة معظم خللق القرض   و توسيع النشاط . ففي النظام 
 خصائص النقود كراس مال و ما يتبع ذلك من جهد يف حماولة استغالهلا بشكل أكثر فعالية.

سسات ) من أهم الوظائف اليت تضطلع هبا الوساطة املالية هي منح القروض سواء للمؤ   منح القروض :   -اتنيا
عمومية كانت أم خاصة ( ، أو احلكومة أو العائالت و كذلك القطاع اخلارجي . و تعتمد يف أداء هذه الوظيفة 
بصفة أساسية على الودائع اليت حتصل عليها من الغري . و لكن هؤالء األشخاص ) مؤسسات ، حكومة ، عائالت 

ملبلغ أو من حيث املدة و ذلك تبعا لطبيعة النشاط و قطاع خارجي ( ختتلف حاجاهتم إىل النقود سواء من حيث ا
الذي يقومون به و حبجمه . و دور الوساطة املالية أن تقوم بتلبية هذه الرغبة مبنحهم قروضا تتالءم مع خصائص 
النشاط و بصفة عامة ميكن حصر أنشطة القرض يف ثالث فئات أساسية : قروض قصرية األجل ) قروض االستغالل 

 
 .   10، ص    09، ص    08الطاهر لطرش ، تقنيات البنوك ، مرجع سبق ذكره ، ص   9
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وسطة و طويلة األجل ) قروض االستثمار( و قروض متويل العمليات اخلارجية   ، كما جتتهد هذه ( ، قروض مت
 البنوك يف تلبية رغباهتم من حيث مبلغ القرض . 

ميكن للبنوك التجارية أن متنح قروضا تفوق ما لديها من نقود حقيقية . هذه القروض   :   النقود او خلق  إنشاء    -اثلثا
استعمال  و   ، القرض  و  اإليداع  لعمليات  تسجيل حماسيب  جمرد  أي انمجة عن   ، ائتمانية  قروض  هي ابألساس 

هي نقود الودائع    الشيكات يف التداول . يف هذه احلالة نقول أن البنوك قد استطاعت إنشاء نوع معني من النقود
"10   . 

 تستند عملية خلق النقود على الشروط التالية : و  
أن املودعني لديهم الثقة يف املصارف التجارية يف الوفاء ابلتزاماهتم برد الودائع عند الطلب مما يشجعهم على  .1

 االستمرار ابإليداع . 

 هذه الثقة جتعلهم ال يفكرون يف سحب الودائع اال عند احلاجة هلا.  .2

تقدم العادات املصرفية ونضوج الوعي لدى املودعني مما يدفعهم للتعامل ابلشيكات يف تسوية املعامالت  .3
 واالستغناء عن النقود. 

 أثبتت التجارب العملية أن سحوابت املودعني تقارب أو قد تكون أقل من اإليداعات اجلديدة.  .4

البنك التجاري وحده وهم : إن عملية التوسع يف االئتمان هو نتيجة مشرتكة لعدة أطراف ف ال يقع عبئها على 
 البنك املركزي الذي حيدد نسبة االحتياطي القانوين .   -املقرتضون  - املودعني

 خلق النقود :. يقصد هبا مد السوق بنوع من النقود أو وسائل الدفع . 
. تؤثر النقود املمنوحة لألفراد من قبل البنك التجاري على كمية النقود املعروضة يف اجملتمع على آلية خلق النقود :

 النحو التايل : 
رايل مثال يف أحد البنوك التجارية فإن ميزانية هذا البنك تصبح على النحو   1000إذا قام شخص إبيداع مبلغ  

 التايل :. 
 خصوم  أصول 

 نقدية  1000
 

 ودائع   1000

 
 

 .  14، ص   13الطاهر لطرش ، تقنيات البنوك ، مرجع سابق ، ص   10
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% فإن البنك سيقوم ابستثمار هذه النقود يف شكل قروض 20هي    FRRفإذا كانت نسبة االحتياطي القانوين  
 وابلتايل تصبح ميزانية البنك على النحو التايل : 

 خصوم  أصول 
 نقدية  200
 قروض   800

 ودائع   1000

 
آخر حيث يقوم البنك بدوره وهنا سوف يقوم الشخص املقرتض إبيداع مبلغ القرض إما يف نفس البنك أو يف بنك  

 مرة أخرى ابالحتفاظ بنسبة االحتياطي وإقراض اجلزء اآلخر من الوديعة اجلديدة وهكذا ....
بينما احتفظت   4000يتم تداول القروض من بنك آلخر حبيث إذا تتبعنا مجلة القروض جندها أصبحت تساوي  

 . ن األوىل والسبب يعود ملضاعف االئتما رايل فقط وهي قيمة الوديعة    1000البنوك مببلغ  
 املصريف.   ن تعريفه : هو عدد املرات اليت يتضاعف هبا االئتما 

 قانونه : م=مقلوب نسبة االحتياطي القانوين 
 ويوضح اجلدول التايل تداول القروض يف البنك حيث 

االحتياطي  امجايل القروض  امجايل الودائع البنك  قيمة 
 القانوين 

االحتياطي  نسبة 
 القانوين 

1 
2 
3 
. 
. 
. 

1000 
800 
640 

. 

. 

. 

800 
640 
512 

. 

. 

. 

200 
160 
128 

. 

. 

. 

20 % 
20 % 
20 % 

. 

. 

. 
  1000 4000 5000 اجملموع

   
 5000=5*1000حيث أن :. قيمة امجايل الودائع =الوديعة االوىل *مضاعف االئتمان =  

 4000=1000-5000الوديعة االوىل =–قيمة امجايل القروض =امجايل الودائع                
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 1000امجايل قيمة االحتياطي )النقدية(= الوديعة االوىل =             
ونالحظ يف بعض االحيان أن هناك نسبة من القروض تسحب وال يتم ايداعها ألهنا تستخدم يف االنفاق االستهالكي 

 وابلتايل فإن مضاعف االئتمان هنا يصبح   Lالنسبة )نسبة التسرب( ويرمز هلا ابحلرف    وتسمى هذه 
 % فإن :.5ومن املثال إذا افرتضنا وجود نسبة تسرب قيمتها  

 
 4000=4*1000أي أن امجايل الودائع =

 3000=1000-4000امجايل القروض=         
 أما امجايل النقود =امجايل الودائع+الوديعة االوىل 

                        =4000+1000=5000 
 

نسبة التسرب وتكون ،    نسبة االحتياطي القانوين وتكون العالقة بينهم عكسية  العوامل املؤثرة يف مضاعف االئتمان :
الودائع و    االنفاق االستهالكي والعالقة تكون عكسيةاملتمثلة يف  العادات املصرفية  ،    العالقة بينهم عكسية أيضا 

 والعالقة تكون طردية. 
: " إن العديد من األفراد ليست لديهم املعرفة الكاملة بشؤون األوراق   تقدمي املعلومات املالية و حتليلها  -رابعا

الغري مباشرة  املالية  املتعلقة بعدد كبري من األوراق  املعلومات  يقوموا جبمع و حتليل  املالية ، قد ال يستطيعون أن 
دور الوسطاء املاليني ، خصوصا إذا كانت لديهم جمرد مبالغ نقدية صغرية يرغبون يف استثمارها ، و من هنا أييت  

فهم يستطيعون االستعانة ابخلرباء يف ميدان التحليل املايل ) و هو ما ال يستطيع املدخر العادي عمله إبمكانياته ( 
، و ستكون تكلفة استخدام هؤالء اخلرباء ابلطبع منخفضة جدا إذا مت توزيعها على احلجم الكبري و املتنوع من 

للون املعلومات اخلاصة هبا ، فضال عن ذلك يدعي بعض الوسطاء أن االستعانة هبؤالء األصول اليت جيمعوهنا و حي
اخلرباء ميكنهم من اختاذ قرارات أفضل كثريا من تلك القرارات اليت كان أصحاب القرار سوف يتخذوهنا أبنفسهم ، 

بعض احلاالت فاألمر و غالبا ما تصادف صحة هذا االدعاء و لو جزئيا ، و حىت إن مل يكن هذا صحيحا يف  
املؤكد هو أن تكلفة مجع و حتليل البياانت من قبل الوسطاء املاليني تكون غالبا اقل مما لو قام بذلك املدخرون 

 األصليون . 
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و يقصد هبا التكاليف اليت تنطوي عليها عمليات   ختفيض تكاليف التعامل يف األصول املالية املباشرة :  -خامسا
ملباشرة و االحتفاظ هبا و بيعها . و هنا يستطيع الوسطاء املاليون حتقيق وفرات اقتصادية يف شراء األصول املالية ا

 انحيتني ، انحية حجم العمليات املالية اليت يقومون هبا ، و انحية عدد مرات قيامهم هبذه العملية . 
يف املصاحبة هلذه العمليات على ابلنسبة للناحية األوىل جند أن الوسطاء يكون حجم عملياهتم كبريا فتوزيع التكال

هذا احلجم الكبري من األصول املتعامل فيها جيعل نصيب كل واحد من هذه األصول ) األوراق املباعة و املشرتاة ( 
من إمجايل هذه التكاليف ) التكلفة املتوسطة ( صغري جدا ابملقارنة مع التكلفة املتوسطة اليت تتحملها كل واحدة 

 اق املالية ( يف العمليات الصغرية املناظرة اليت يقوم هبا املدخرون النهائيون أبنفسهم . من األصول ) األور 
أما ابلنسبة للناحية الثانية فنجد أن عدد املرات اليت يقوم فيها املدخرون النهائيون بعمليات متشاهبة ، و ابلطبع فان 

ب يف اخنفاض عدد العمليات اليت يقوم هبا ختفيض عدد العمليات يعين ختفيض يف تكاليف القيام هبا ، و السب
الوسطاء املاليون عما يقوم به املدخرون النهائيون هو أن املدخر النهائي عليه أن يبيع قدرا من األصول املالية اليت يف 
حوزته كلما اضطرته حاجته إىل السيولة إىل حترير جزء من أرصدته احملبوسة يف تلك األصول ، و طبعا نتوقع أن 

رر ذلك كثريا ، أما الوسيط املايل فال يقوم مبثل هذه العمليات عددا كبريا من املرات الن حاجته إىل السيولة ال يتك
تكون مفاجئة و متكررة ، فضال عن انه يتوقع ابستمرار أن التيارات النقدية املتدفقة اليه ) متحصالته الكلية تكون 

يضطر إىل إحداث نقص صايف يف أصوله الكلية عن طريق بيع   كافية لسد حاجته إىل السيولة ( ، و من مثة ال
 مقادير منها بصفة مستمرة ابلصورة اليت يكررها املدخرون النهائيون . 

يتميز الوسطاء املاليون أبهنم خيلقون سيولة من خالل دخوهلم إىل السوق   توفري السيولة و تدنيه املخاطر :   -سادسا
تمع و توجيهها للفرص االستثمارية األكثر إنتاجية من اجل توفري السيولة و و تنشيطه عن طريق تعبئة مدخرات اجمل

 التنبؤ اجليد ابلتوزيع االحتمايل ملسحوابت الودائع يف أي وقت و االحتفاظ ابحتياطات صغرية ملواجهة ذلك . 
ا الفوائض  قيمة  النهائي مهما كانت  الفائدة األخرى فتكمن يف تدنية املخاطر ، فاملدخر  ملتاحة لديه لغرض أما 

االستثمار لن متكنه إال من شراء عدد صغري من األصول غري املتنوعة ، و ابلتايل فان حجم املخاطرة اليت يواجهها 
كبرية إذا ما حدث و اخنفضت أسعارها السوقية و أراد التخلص منها قبل استحقاقها ، فان الوسيط املايل نظرا ملا 

حجمها يف النهاية كبري جدا ، فانه يستطيع شراء أحجام كبرية و متنوعة من يستطيع أن جيمعه من فوائض يصبح  
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األصول ، و هبذا حيقق قدرا من األمان ضد خماطر اخنفاض قيمة بعضها نظرا الحتمال أن ترتفع قيمة البعض اآلخر 
 .  11يف نفس الوقت مما يلغي األثر األول " 

إىل صنفني أساسيني مها املؤسسات الودائعية و املؤسسات غري : ميكن تقسيمها    مؤسسات الوساطة املالية  -2.4
 الودائعية .

 الودائعية : املالية  املؤسسات    -أوال
" البنك املركزي هو املؤسسة اليت تتكفل إبصدار النقود يف كل الدول . و هو املؤسسة البنك املركزي : - أ

اليت ترتأس النظام النقدي و لذلك يشرف على التسيري النقدي ، ويتحكم يف كل البنوك العاملة يف االقتصاد 
ن إىل السيولة ، . و يعترب البنك املركزي بنك البنوك و بنك احلكومة ، حيث يعودون إليه عندما حيتاجو 

فهو يقوم إبعادة متويل البنوك عند الضرورة كما يقوم بتقدمي التسبيقات الضرورية للحكومة يف إطار القوانني 
و التشريعات السائدة . لذلك يقال أن البنك املركزي هو امللجأ األخري لإلقراض . و يف إطار سياسته 

غري البنكية إىل اللوائح و التشريعات اليت يصدرها ، سواء  العامة جيب أن ختضع املؤسسات املالية البنكية و  
تعلق ذلك حبجم السيولة اليت جيب أن حتتفظ هبا ، أو القروض اليت مت منحها . كما جيب أن ختضع إىل 
القواعد اليت حتددها عندما تدخل يف السوق النقدية . و ابإلضافة إىل ذلك فان البنك املركزي يتدخل يف 

 .12اجل دعم العملة الوطنية مقابل العمالت األجنبية إن استدعت الضرورة ذلك"سوق الصرف من  
" يقصد هبا تلك البنوك اليت تقبل ودائع األفراد و تلتزم بدفعها عند الطلب يف البنوك التجارية :   - ب

حياان موعد يتفق عليه ، و اليت متنح القروض قصرية األجل و اليت ال تزيد مدهتا عن سنة ، و يطلق عليها أ
 ) بنوك الودائع ( . 

كما يعرفها البعض األخر أبهنا املنشاة أو الشركة املالية اليت تقبل الودائع من اهليئات و األفراد  ) األشخاص املعنوية 
حتت الطلب أو ألجل ( مث تستخدم هذه الودائع يف فتح احلساابت و منح القروض بقصد الربح ، ابإلضافة إىل 

 .   خصم األوراق التجارية 
و يقوم البنك بدور الوسيط بني املدخرين و املستثمرين أو بني املودعني و املستوردين ، فاكتسب بذلك الدور األهم 

 .13يف النشاط االقتصادي على مر الزمن " 
 

، مذكرة تدخل ضمن متطلبات  -الة بورصة تونس مع اإلشارة حل -بن عزوز عبد الرمحن ،  دور الوساطة املالية يف تنشيط سوق األوراق املالية    11
 .  81، ص  80، ص  79، ص  2011/2012نيل شهادة املاجستري يف علوم التسيري ، فرع إدارة مالية ، 

 .  11الطاهر لطرش ، تقنيات البنوك ، مرجع سابق ، ص   12
 .  57، ص  2008د. هشام جرب ، إدارة املصارف ، جامعة القدس املفتوحة ، الطبعة األوىل ،   13
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" هي نوع من أنواع البنوك اليت ختدم نوعا حمددا من النشاط االقتصادي و اليت تنفرد   البنوك املتخصصة : - ج
عمليات املصرفية هلذا النشاط االقتصادي ابلذات ، و ال يكون قبول الودائع من أنشطة هذه ابلقيام ابل 

البنوك األساسية ، و هي ختدم قطاعات أساسية يف االقتصاد القومي مثل القطاع العقاري و الزراعي و 
مار طويل الصناعي . و ليس من أهداف هذه البنوك االستثمار قصري األجل و لكن معظم متويله لالستث

املايل  الدعم  الدولية و  التمويل  اليت تصلها من هيئات و مؤسسات  املوارد  األجل ، و هي تعتمد على 
 . 14احلكومي هلا " 

البنوك االستثمارية : " من املتعذر إجياد تعريف هلا لتعدد نشاطاهتا ، و لقد ظهرت هذه البنوك لسد الفجوة  -د
ق بتمويل املشروعات املختلفة و خاصة الصناعية منها . حيث كان اليت تركتها البنوك التجارية فيما يتعل

 معظم نشاط البنوك التجارية يقتصر على إمداد املشروعات املختلفة ابلقروض قصرية األجل .
و إذا كانت النشاطات التقليدية هلا يف احلاضر تقتصر على قبول األوراق التجارية بغرض متويل التجارة اخلارجية و 

موال الالزمة للمقرتضني يف اخلارج بطرح األسهم و السندات يف األسواق احمللية فانه يف الوقت احلايل قد توفري األ 
امتد نشاطها ليشمل املشورة يف جماالت االندماج بني الشركات و متويل عمليات البيع ألجل كما تلعب دورها يف 

 .15األسواق املالية " 
البنوك يف أول األمر يف شكل وحدات مصرفية صغرية خمتلفة التبعية ، " لقد نشأت هذه  نوك االدخار :  ب - ه

إال أهنا يف معظمها قد بدأت يف التبعية لنظام الربيد و تطورت فكرهتا و أصبحت اقرب وسيلة للمدخر 
 إليداع أمواله فيها ، و تتميز ابخنفاض احلد األدىن لإليداع إىل احلد الذي ميكن من جتميع املدخرات الشعبية

"16  
شهدت الصناعة املالية اإلسالمية تطورا ملحوظا و منوا متزايدا حيث فرضت املؤسسات   البنوك اإلسالمية  : -و

املالية اإلسالمية نفسها يف البيئة املالية العاملية حيث أن املصارف اإلسالمية هي أكثر املؤسسات أتهيال 
 .   )سوف ختصص هلا حماضرة(  للقيام بدور الوساطة املالية اإلسالمية

 
، العدد  2007ابريل  9 – ه  1428ربيع األول  21خالد احلميضان ، البنوك املتخصصة مصطلح اقتصادي ، جريدة الرايض ، االثنني   14

14168  . 
 . 56د. هشام جرب ، مرجع سابق ، ص   15
، مذكرة خترج  -BMCIدراسة حالة البنك املوريتاين للتجارة الدولية  –النظام املصريف يف ظل اإلصالحات االقتصادية  الشيخ ولد حممد عبد هللا ،  16

 .19، ص  2010/2011لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية ،ختصص نقود و بنوك مالية ، جامعة تلمسان ، 
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هي مؤسسات متعددة بينها شيء مشرتك يتمثل يف تقدمي اخلدمات املالية ماعدا   املؤسسات غري الودائعية :   -اثنيا
 تلقي الودائع ، و نذكر أمهها : 

: " و هي نوع  من املؤسسات املالية اليت متارس   مؤسسات احلماية ضد املخاطر ) شركات التأمني ( - أ
اخلدمة التأمينية ملن يطلبها ، كما أهنا مؤسسة مالية حتصل   دورا مزدوجا . فهي مؤسسة للتأمني حيث تقدم 

على األموال من املؤمن هلم ، و تعيد استثمارها يف مقابل عائد يشاركون فيه ، و ذلك إما بطريقة مباشر 
 .  17أو غري مباشرة " 

سارة اليت حيتمل أن يتيح التأمني فرصة للمؤمن له الن خيفض املخاطر املالية اليت يتعرض هلا و ذلك بتخفيض اخل
 تنشئ نتيجة وقوع أحداث غري متوقعة . 

: " حتصل هذه الشركات على أموال من عدد كبري من املستثمرين عن طريق   شركات االستثمار - ب
بيع حصص من األسهم هلم . حيث يتم جتميع هاته األموال و استثمارها من قبل إدارة حمرتفة ، حيث 

املشاركة يف صناديق شركات االستثمار سواء ذات النهاية املفتوحة أو   ميكن لكبار املستثمرين و صغارهم
ذات النهاية املغلقة . و يالحظ أن شركات االستثمار وجدت أساسا ملساعدة صغار املستثمرين على تنويع 

 .  18استثماراهتم من خالل حمافظ ضخمة و منوعة تنويعا واسعا " 
ملالية تتكون مواردها من حصيلة ما تصدره من أسهم و " هي نوع من املؤسسات ا  شركات التمويل : - ج

سندات ، إضافة إىل ما حتصل عليه من قروض من بنوك جتارية ، أما استخدامات تلك املوارد فتتمثل يف 
 .19تقدمي القروض القصرية و متوسطة األجل لألفراد و منشآت األعمال " 

 

 
 . 367، ص  365و أسواق املال ، مرجع سابق ، ص د. منري إبراهيم هندي ، إدارة املنشات املالية   17
 .  391، ص  2008د. عبد الغفار حنفي ، د. رمسية قرايقص ، األسواق و املؤسسات املالية ، الدار اجلامعية ،   18
 .  355د. منري إبراهيم هندي ، إدارة املنشات املالية و أسواق املال ، مرجع سبق ذكره ، ص   19
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فضلت اجلزائر غداة االستقالل االعتماد على منط التسيري املركزي املخطط املستند على مبادئ وقواعد االقتصاد 
 واملصريف. االشرتاكي املوجه، حبيث مشل هذا النمط من التسيري مجيع القطاعات االقتصادية مبا فيها القطاع املايل  

و انطالقا من مرتكزات االقتصاد املوجه، فإن احلكومة قامت بفرض جمموعة من القيود  والضوابط على النشاط 
املايل والبنكي مثل: التحديد اإلداري األسعار الفائدة عند مستوى أدىن من مستواها التوازين ،و إلزام البنوك إبيداع 

  . ل يف عملية توزيع القروض على االقتصاد )سياسة توجيه االئتمان(احتياطي كبري لدى البنك املركزي، والتدخ

 إنشاء هياكل النظام املصريف اجلزائري  .1

لقد ورثت اجلزائر عن املستعمر الفرنسي منظومة مصريف ليربالية واسعة التكوين ،حيث كانت تشتمل على شبكة 
ارية، بنوك أعمال ، مؤسسات مالية(، كما متيزت كبرية من املصارف واملنشآت املالية العامة واخلاصة    )بنوك جت

هذه املنظومة بكوهنا امتداد للمنظومة املصرفية الفرنسية، فقد متثلت وظيفتها األساسية يف السهر على خدمة املصاحل 
الفرنسية ابجلزائر كتمويلها القطاعات املكملة القتصاد الفرنسي مثل نشاطات التنقيب على البرتول، مناجم الفحم 

اجلزائريني طرف  من  اململوكة  األنشطة  بقيت  حني  يف  اخلارجية  التجارية  االستعمارية،  الزراعة  الزراعة   (واحلديد، 
 .1التقليدية، صناعات حرفية بسيطة( بعيدة كل البعد عن جمال اهتمام السياسة التمويلية هلذه املنظومة 

هاز املصريف الوطين األمر الذي نتج عنه ازدواجية و بعد حصول اجلزائر على استقالهلا بدأت مباشرة يف إنشاء اجل
يف املنظومة املصرفية فجزء منها كان قائم على أساس ليربايل مورث عن االحتالل الفرنسي واجلزء األخر كان قائم 

م على أساس اشرتاكي اتبع للحكومة، مما أدى إىل عدم  قدرة البنك املركزي على إدارة وتسيري هذه املنظومة مبا خيد 
البنوك واملؤسسات املالية  التوجهات اجلديدة للدولة اجلزائرية املستقلة ،وهذا ما دفع ابلسلطات النقدية إىل أتميم 

، وفيما يلي سوف 1967إىل سنة  1966الراجعة إىل احلقبة االستعمارية ،حيث امتدت هذه العملية من سنة  
 .2ها بعد االستقالل نعرض مكوانت املنظومة املصرفية اجلزائرية اليت مت إنشائ

 

 

 
 . 171بلعزوز بن علي " مرجع سابق" ص  1
 . 172بلعزوز بن علي"مرجع سابق" ص   2
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على شكل مؤسسة عمومية   1963جانفي    01مث إنشاء البنك املركزي اجلزائري يف    البنك املركزي اجلزائري:-أوال
وطنية تتمتع ابلشخصية املعنوية واالستقالل املايل، وقد مت تربير قرار إنشاء البنك املركزي على هذا الشكل ابلرغبة 

فاألول يتمثل يف وجوب تنظيم العمليات املسموح لبنك املركزي مبمارستها وإعطاء احلكومة يف حتقيق هدف مزدوج،  
إمكانية الرقابة عليه، بينما الثاين يتمثل يف وجوب متتع إدارة البنك املركزي ابالستقاللية الضرورية ملمارسة صالحياهتا، 

م رائسي وابقرتاح من وزير االقتصاد، كما يساعده وتوكل مهمة اإلدارة يف البنك املركزي للمحافظ يعني مبوجب مرسو 
أما فيما خيص ،  3يف ذلك مدير عام معني أيضا مبقتضى مرسوم رائسي وابقرتاح من احملافظ بعد موافقة وزير االقتصاد

 . املهام املسندة له فهي ال ختتلف عن املهام والوظائف املسندة ألي بنك مركزي آخر يف العامل  

هر أبن البنك املركزي مل تكن له سلطة فعلية تسمح له بتكريس هذه املهام والوظائف على أراض ولكن الوقائع أظ   
امليدان ، فالبنوك التجارية كانت خاضعة ابألساس لسلطة وزارة املالية وليس لسلطة البنك املركزي ، كما أن اخلزينة 

اسة االئتمانية وتنفيذها، وهبذا تكون قد مل تنطوي حتت إدارته ،فقد حتولت إىل مؤسسة عمومية تعىن برسم السي
 .4أخذت من البنك املركزي أهم ووظائفه األمر الذي ساهم يف اتساع حجم الكتلة النقدية يف اجلزائر 

الصادر  165- 63أتسس الصندوق اجلزائري للتنمية مبوجب قانون (: B.A.Dالبنك اجلزائري للتنمية )-اثنيا
 1972.5 البنك اجلزائري للتنمية يف  سنةومث تغري أمسه إىل   1963ماي   07يف  

لقد أدى الفراغ الذي أحدثه حتفظ ورفض البنوك األجنبية املشاركة يف متويل االقتصاد الوطين إىل التعجيل إبنشاء 
الصندوق اجلزائري للتنمية هبدف توفري التمويل الالزم للمؤسسات الوطنية ،كما أوكلت له مهمة إجناز وتنفيذ برامج 

 .6 ميزانية التجهيز  االستثمارات املخطط من قبل إدارة التخطيط وتسيري 

و ضع هذا البنك حتت الوصاية املباشرة لوزارة املالية، وجند أن املشاريع والربامج اليت يسهر على تنفيذها تغطي جزء 
 كبري من االقتصاد الوطين، فهي تشمل الصناعة مبا فيها قطاع الطاقة و املناجم، والسياحة ،و النقل والتجارة والتوزيع، 

 .7ية، والدواوين الزراعية ،و قطاع الصيداملناطق الصناع

 
 . 125ص  200حممود محيدات "مدخل لتحليل النقدي " ديوان املطبوعات اجلامعية   3
 . 186الطاهر لطرش" مرجع سابق" ص   4
 186لطرش" مرجع سبق" ص    الظاهر 5
 . 173بن علي" مرجع سابق" ص   بلعزوز  6
 . 129حممود محيدات " مرجع سابق" ص   7
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 10مت أتسيس الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط يف  (: CNEPالصندوق الوطين للتوفر واالحتياط ) -اثاث3
، تتمثل مهمة هدا الصندوق يف تعبئة املدخرات املالية الصغرية للعائالت 64/227مبوجب القانون رقم    1964أوت  

هذ  اختص  وبعض واألفراد، كما  احمللية،  اجلماعات  البناء،  متويل  العمليات:  من  أنواع  ثالثة  بتمويل  الصندوق  ا 
العمليات اخلاصة ذات املنفعة الوطنية، ويف إطار هذه العمليات األخرية فإن الصندوق إبمكانه القيام بشراء سندات 

 التجهيز اليت تصدرها اخلزينة العمومية . 

مت ختصيص الصندوق الوطن للتوفري واالحتياط كبنك وطين للسكن، وذلك بقرار من وزارة   1971ابتداء من عام    
املالية، األمر الذي أعطه دفعا قواي ،حيث ميثل احلصول على سكن حافز قوي للعائالت واألفراد من اجل زايدة 

لسكن أو الشراء السكن جديد أو متويل املشاركة املقرتض مدخراهتم املالية . فهو  وهو يقوم مبنح قروض إما للبناء أو ا
 يف تعاونية عقارية. 

 

هبدف استعماله كأداة   1966جوان    13أنشئ هذا البنك بتاريخ  :    (  BNAالبنك الوطين اجلزائري )-رابعا
شاهبة له للتخطيط املايل وكدعامة للقطاع االشرتاكي والزراعي ،كما ضم بعد ذلك مجيع البنوك ذات األنظمة امل

 :8وهي كأت 

 1966بنك التسليف العقاري اجلزائري التونسي يف شهر جويلية   ✓
 . 1967بنك التسليف الصناعي التجاري يف شهر جويلية   ✓
 . 1968بنك ابريس الوطين يف شهر جانفي   ✓
 . 1968بنك ابريس والبالد املنخفضة يف شهر جوان  ✓

وذلك هبدف القيام  ) دج(مليار دينار جزائري 20و قد أنشاء البنك الوطين اجلزائري برأمسال عمومي يقدر حبوايل 
 :9ابلوظائف التالية 

 .منح القروض للقطاع الصناعي العام واخلاص. 1

 .القيام خبصم األوراق التجارية اخلاصة مبيدان التشييد. 2

 
 . 130حممود محيدات" مرجع سابق" ص   8
 . 59" مرجع سابق" ص شاكر القز ويين 9
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القصري واملتوسط وفقا لألسس املصرفية املرتبطة ابملخاطر، وضمان القروض  .تنفيذ خطة الدولة املتعلقة ابالئتمان3
 كتسهيالت الصندوق والسحب على املكشوف والتسليف على البضائع واخلصم و االعتمادات  املستندية. 

 .منح االعتمادات للقطاع الزراعة املسري ذاتيا ،مع املسامهة يف الرقابة على وحدات اإلنتاج.4

بتاريخ    ( : CPAض الشعيب اجلزائري )القر -خامسا القرض الشعيب اجلزائري   1966ديسمرب    29مث إنشاء 
 :10ليحل حمل املصارف الشعبية العديدة اليت كانت متواجدة يف اجلزائر قبل هذا التاريخ واملتمثلة يف 

 البنك الشعيب التجاري والصناعي الوهراين .  ✓

 البنك التجاري والصناعي اجلزائري. ✓

 البنك اجلهوي التجاري والصناعي لعناية.  ✓

 البنك اجلهوي التجاري والصناعي عناية.  ✓

 البنك اجلهوي للقرض الشعيب اجلزائري.   ✓

 :11و يعد القرض الشعيب اجلزائري بنك ودائع تتمثل وظائفه األساسية

.إقراض احلرفني، الفنادق، قطاعات السياحة والصيد ،والتعاونيات غري الزراعية يف ميادين اإلنتاج  التوزيع واملتاجرة 1
 ،إقراض أصحاب املهن احلرة كتجهيز عيادة طبيب أسنان، إقراض قطاع املياه والري. 

ر والفوائد وتقدمي قروض والسلف .يلعب دور الوسيط يف العمليات املالية لإلدارات احلكومية ،من حيث اإلصدا2
  .لقاء سندات عامة إىل اإلدارات احمللية، ومتويل املشرتايت الدولة والوالية والبلدايت شركات الوطنية

إقراض اجملاهدين هبدف توفري مصدر رزق هلم، أو لبناء مساكن أو لشراء سيارة خاصة، قروض االستهالكية ،و 3.
 . 1976وض سنة لكن مت إلغاء هذا النوع من القر 

 .توزيع قروض طويلة األجل من أجل البناء والتشييد.4

مبوجب األمر   1967أتسس البنك اخلارجي اجلزائري يف أول أكتوبر    :12(BEA).البنك اخلارجي اجلزائري  6
وهبذا يكون هو اثلث وأخر بنك  جتاري يتم أتسيه تبعا لقرارات أتميم القطاع البنكي ،حيث مت أتسيسه   204- 67

 
 . 60حممود محيدات " مرجع سابق" ص   10
 . 60" مرجع سابق" ص  شاكر القز ويين   11
 . 190،ص   189ظاهر لطرش "تقنيات البنوك" مرجع سابق ،ص  ال  12
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الليوين   القروض  وهي   أجنبية  بنوك  أنقاض مخسة  العامة     Crédit lyonnaisعلى   Société،الشركة 
générale  ،  الشمال واملتوسط  Crédit du nord قرض  للجزائر  الصناعي   Banqueالبنك 

undustrielle de l’Algérie   بنك ابركليز،Barclays Bank 

 و من أهم وظائفه جند: 

 تطوير التجارة اخلارجية وتوجيهها حنو خدمة أهداف االقتصاد املخطط . 1.

 .تشجيع الصادرات الصناعية. 2

ارجية وتقدمي القروض للقطاعات اإلسرتاتيجية كقطاع احملروقات قطاع النقل البحري، .اإلشراف على القروض اخل3
 الصناعات الثقيلة الصناعات اإللكرتونية والكيميائية.

إجراءات تدخل احلكومة و احكام السيطرة على  وتدعيم  1971اإلصالحات املالية لسنة  -2
 النظام املايل

 69-67لقد فضلت اجلزائر بعد االستقالل النهج االشرتاكي املعتمد على املخططات التنموية )املخطط الثالث    
،و هذا   )84-80، املخطط اخلماسي األول  77-74،املخطط الرابعي الثاين  73- 70املخطط الرابعي األول  

دفقات احلقيقية جيب أن يرافقه التحكم  يتطلب وجود نظام املايل قادر على االنسجام معه، حيث أن التحكم يف الت
، هادفة إىل تكريس منطق ختطيط عمليات التمويل 1971يف التدفقات النقدية، فكانت اإلصالحات املالية لسنة  

وابلتايل متكني احلكومة من توفري التمويل الالزم التحكم و السيطرة على النظام املايل و املصريف ،ومركزهتا، أي دعم 
 .13تنموية وإحكام سيطرهتا على النظام املايل بشكل عام ملخططاهتا ال

 :14ارتكزت على املبادئ التالية   1971و جند أن اإلصالحات املالية لسنة  

.تدعيم الرقابة وذلك عن طريق إجبار املؤسسات على فتح حسابني مها حساب االستغالل الذي خيتص يف متويل 1
ي خيتص يف متويل العمليات قصرية األجل، وحساب االستثمار العمليات قصرية األجل وحساب االستغالل الذ 

 الذي خيتص يف متويل العمليات املتوسطة والطويلة املدى. 

 .تدعيم  عملية تعبئة املوارد املالية عن طريق إنشاء فروع للمؤسسات املالية والبنوك يف كافة أحناء الرتاب الوطنية. 2

 
 . 178ص  -177الطاهر لطرش "مرجع سابق " ص  13
 . 6،ص  2006- 2005 ر رسالة ماجستري املركزي اجلامعي بشا  حبوص جمذوب" أثر اإلصالحات املالية على السياسة النقدية 14
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 لفرصة للحكومة لتطبيق التخطيط املركزي. .إلغاء التمويل الذات من أجل إاتحة ا3

 .إجبار البنوك على متويل املشاريع واملؤسسات العمومية. 4

.منع املؤسسات من التعامل يف جمال تقدمي القروض والتسبيقات املالية لبعضها البعض ابستثناء القروض اخلارجية 5
. 

 : 15يف اجلزائري أصبح يتميز ابخلصائص التاليةجند أن اجلهاز املصر  1971و على ضوء اإلصالحات املالية لسنة 

 امتالك الدولة جلهاز املصريف وإخضاعه لقواعد التسيري االشرتاكي. 

 تعاظم دور اخلزينة العمومية وتدخلها يف منح القروض مما ولد غموضا على مستوى نظام التمويل. ✓
 عدم إقرار الضماانت يف حالة منح القروض البنكية . ✓
ختصص كل بنك يف قطاعات حمددة من طرف السلطات، األمر الذي اثر على املنافسة داخل النظام املايل  ✓

 اجلزائري.  
 عدم استقاللية البنوك وبصفة خاصة البنك املركزي ،و االستعمال الضيق لآلليات التقليدية للسياسة النقدية. ✓
 أسعار الفائدة بشكل إداري وكل العموالت البنكية.ديد  حت ✓

 خالل االقتصاد املوجهإعادة هيكلة املؤسسات املصرفية    -3

اخلماسي  املخطط  مع  تزامنت  ،حيث  الثمانينات  بداية  مع  االقتصادي  للقطاع  اهليكلية  اإلصالحات  انطلقت 
مؤسسة ،و   400ليصبح عددها مؤسسة عمومية  102إعادة هيكلة   1983(، فقد مت يف سنة 84-80األول)

مل يقتصر اإلصالح على القطاع احلقيقي فحسب بل مت إعادة هيكلة كل من البنك الوطين اجلزائري والقرض الشعيب 
( والبنك التنمية  BADRالبنك الفالحي للتنمية الريفية )    ،اجلزائري حيث انبثق عنهما مؤسستان مصرفيتان مها

النظام املصريف يضم مخسة بنوك جتارية ولكن هذا مل حيدث أي تغيري فيما يتعلق ابلدور ( فأصبح  BDLاحمللي )
 :16الذي تلعبه البنوك اجلزائرية

 

 
واقع االقتصادية جامعة اجلياليل اليابس ،ص  و  رفيق، سليماين زانقي" عوامل جناح اجلهاز املصريف اجلزائري" حتدايت   أ.ابشوندة 15

68 . 
واقع   ة التحوالت االقتصاديو   هنج اإلصالح" ملتقى املنظومة املصرفيةو  اجلزائرية  ةد.بلعزوز بن علي .دعتوش عاشور" واقع املنظوم   16

 . 3،ص2004وحتدايت اجلزائر 
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مبوجب املرسوم رقم  1982مارس   13أنشاء بنك الفالحة والتنمية الريفية يف   .بنك الفالحة والتنمية الريفية:  1
 . 17البنك الوطين اجلزائريحيث كان أتسيسه نتيجة إلعادة هيكلة    206- 82

مليار دينار اختص يف متويل القطاع الزراعي وكل األنشطة املرتبطة ابجملال الزراعي ،إضافة للمهن 1قدر رأس ماله ب 
سنة   يف  وفروعه  وكاالته  نسبته  وصلت  فقد   ، األرايف  يف  املوجودة  اخلاصة  واملؤسسات   ، إىل    2000احلرة 

ة املتواجدة يف اجلزائر ، وهبذه النسبة يعد األول  من حيث معدل االنتشار، من جمموع الشبكة البنكي %25حوايل
وإبنشاء هذا البنك مت إلغاء "جلان التحكيم" على مستوى الدوائر املختصة يف تسيريو منح القروض الفالحية، إذ 

رتجاع القروض املقدمة أصبح بنك الفالحة والتنمية الريفية يقدم القروض بدون شروط صارمة، مما أدى إىل صعوبة اس
 18إىل الفالحني إن مل تكن مستحيلة الرد. 

-30الصادر يف   85)-(85   أتسس بنك التنمية احمللية مبوجب املرسوم رقم:BDL  19)  (.بنك التنمية احمللية2
، إذ يعترب أخر بنك جتاري مت أتسيه يف اجلزائر خالل مرحلة االقتصادية املوجه أي خالل فرتة الكبح 1985- 04

 املايل ،قدر رأس ماله بـحوايل ½ مليار دينار، وقد ظهر نتيجة إعادة هيكلة القرض الشعيب اجلزائري. 

ة املألوفة لدى البنوك التجارية، إال أن جمال اختصاصه يتمثل يف ميارس بنك التنمية احمللية خمتلف العمليات املصرفي  
 منح القروض للمؤسسات االقتصادية العمومية.

 يف ظل االقتصاد احلر النظام املايل واملصريف اجلزائري -4

شهدت اجلزائر يف منتصف الثمانينات انطالق أويل اإلصالحات املالية اهلادفة إىل التخفيف من القيود املفروضة 
على النظام املايل واملصريف ، وذلك من اجل متكنيه من التكيف مع متطلبات التحول حنو اقتصاد السوق، غري أن 

نها األمر الدفع ابحلكومة اجلزائرية يف بداية التسعينات هذه اإلصالحات توالت بدون أن حتقق كل األهداف املرجوة م
املالية، ومبثابة بداية حقيقية  النقد والقرض الذي كان مبثابة نقطة حتول يف مسار اإلصالحات  إىل إصدار قانون 

 املنظومة املالية و املصرفية اجلزائرية. لسياسة التحرير  

 
 . 63" مرجع سابق"، ص شاكر القز وبين   17
  هبن عبد الفتاح دمحان "السياسة النقدية ومدى فعاليتها يف إدارة الطلب الكلي دراسة حالة االقتصاد اجلزائري"أطروحة دكتورا  18

 278،ص 277،ص2004يف االقتصاد جامعة اجلزائر  
19 Goumiri morad"offre de monnaie en Algérie"Alger ENAG Editions1993.P176 
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 والبنك( )قانون القرض    1986اإلصالحات املالية لسنة    4-1

ضيق مايل شديدة وذلك بسبب تراجع أسعار البرتول   1986لقد ولدت األزمة النفطية اليت مرت هبا اجلزائر سنة  
دوالر   30يف حدود    1985دوالر بعدما ما كان يف سنة    14واخنفاض قيمة الدوالر، حيث وصل سعر الربميل  اىل 

 .20مما اثر على مدا خيل اجلزائر

اجلزائرية حتت ضغط هذه ألزمة مبباشرة برانمج إصالحي واسع هبدف حتقيق االستقرار االقتصادي قامت احلكومة  
. ومن بني القطاعات اليت مسها اإلصالح 21الكلي والتحول حنو االقتصاد احلر املبين على أسس قوى وآليات السوق 

ن القرض والبنك اهلادف إىل إدخال إصدار قانو   1986أوت    19جند قطاع املؤسسات املصرفية واملالية حيث مت يف  
النقدية  الكتلة  تنظيم حجم  النقدية يف  السياسة  وأمهية  لدور  االعتبار  وإعادة  املصرفية  املنظومة  تغري جذري على 

 .22املتداولة ومراقبتها

 :1986مبادئ وقواعد قانون القرض والبنك لسنة  -أوال

 :23تضمنها هذا القانون فيما يلي تتمثل أهم املبادئ العامة والقواعد اليت  

القانون ابلوظائف 1 القانون مت إعادة للبنك املركزي وظائفه ومهامه التقليدية حبيث كلف يف إطار  .مبوجب هذا 
 التالية:

 .ضبط ومراقبة توزيع القروض على األنشطة االقتصادية املختلفة بواسطة وسائل السياسة النقدية. 1

 مساعد اخلزينة العمومية. 

 وىل مهمة مجع وتسيري احتياطات الصرف. ت ✓

 االنفراد ابلعمليات اخلارجية اخلاصة ابلذهب.  ✓

 توفري البيئة االقتصادية املناسبة الستقرار العملة وحسن سري املنظومة املصرفية. ✓

 
 . 8ص   1988التحول حنو إقتصاد السوق صندوق النقد الدويل"  و  آخرون" حتقيقي االستقرارو  كرمي النشاشيب    20
 . 182بلعزوز بن علي " مرجع سابق" ص   21

22 Amour benhalima « le système bancaire algérien » Op- cité P70. 
 . 183بن علي " مرجع سابق" ص   بلعزوز  23
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ية الضرورية .تقليص دور اخلزينة املتعاظم يف متويل االستثمارات وإشراك اجلهاز املصريف يف عملية توفري املوارد املال6
 للتنمية االقتصادية.

.مبوجب هذا القانون استطاعت املؤسسات التمويلية استعادة دورها داخل نظام التمويل من خالل تعبئة االدخار 3
وتوزيع القروض حيث أصبح يف إمكاهنا  استلم الودائع على خمتلف أشكاهلا ومددها ، كما أصبح يف مقدورها منح 

 .24شكلها مع حقها يف متابعة استخدام هده القروض   قروض دون حتديد مدهتا أو

 .تدعيم الرقابة على النظام البنكي عن طريق إنشاء هيئات رقابية واستشارية متثلت يف: 4

 اجمللس الوطين للقروض.  ✓

 جلنة مراقبة البنوك. ✓

 . .إرساء جهاز بنكي قائم على مستويني حيث مت الفصل بني البنك املركزي وبني البنوك التجارية5

 : 1986أهداف قانون القرض والبنك لسنة  -اثنيا  

فيما يلي سوف نقوم بذكر بعض األهداف اليت حاولت السلطات النقدية اجلزائرية حتقيقها من وراء إصدار قانون   
 :198625القرض والبنك لسنة 

 .مراقبة عمليات الصرف والعالقة مع اخلارج. 1

 والنقدية ابعتبارها أجهزة هامة لتوزيع املوارد املالية. .تنظيم وتطوير األسواق املالية  2

 .الفصل بني البنك املركزي والنشاط اإلقراض املمارس من قبل البنوك التجارية . 3

.إعادة تنظيم اجلاهز البنكي واملايل مبا يتوافق مع احتياجات املرحلة اجلديدة لالقتصاد اجلزائري وميكن إبراز هذا 4
 ( . 4-  1الشكل )  التنظيم اجلديد يف  

 

 

 
 194طاهر لطرش" مرجع سابق"ص 24
املالية يف حتسني أداء االقتصاد" امللتقى الوطين األول حول اإلصالحات اقتصادية  و  فاروق "أمهية اإلصالحات املصرفية ورتشا 25

 6،ص 2004اجلزائر
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 . 1986( تنظيم اجلهاز البنكي واملايل  اجلزائري وفق قانون القرض والبنك لسنة 4-   1الشكل )  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source :Ammour  Benhalima « le système bancaire algérien » Editions 
Dahlab 2001P54 

 .1988اإلصالحات املالية لسنة    4-2

إبصدار قانون جديد خاص ابجلهاز البنكي واملايل ،و ذلك من أجل تدارك   1988قامت احلكومة اجلزائرية يف سنة  
واليت حالت دون متكني اجلهاز املصريف من التأقلم   1986العيوب والنقائص اليت عرفها قانون القرض والبنك لسنة  

اليت ابشرهتا السلطات العمومية خاصة بعد صدور القانون التوجيه اخلاص ابملؤسسات  مع اإلصالحات االقتصادية
 االقتصادية العمومية. 

 

 وزارة المالية

 الخزينة العمومية  المؤسسات المالية  البنكية  المؤسسات المالية الغير البنكية 

 مؤسسات التأمين

SAA 

CAAR 

CAAT 

CCR 

الصندوق الوطني 

 لتوفير واالحتياطي

CNEP 

 

 

البنك المركزي 

 الجزائري

 البنوك التجارية األولية:

BNA 

CPA 

BEA 

BAD 
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 خاص ابجلهاز البنكي واملايل:   1988عناصر قانون  -أوال

 :26اخلاص ابجلهاز البنكي واملايل فيما يلي   1988ميكن توضيح العناصر الرئيسية لقانون  

نوية جتارية ختضع ملبدأ االستقاللية املالية والتوازن احملاسيب، فابتداء من صدور هذا القانون .اعتبار البنك شخصية مع1
أصبحت البنوك التجارية خاضعة لقواعد التجارة حبيث فرض عليها مراعاة مبدأ الرحبية واملردودية ،كما أهنا مل تعد 

 ملزمة بتمويل املؤسسات العمومية مثل السابق.

املالية الغري بنكية أبن تقوم ابلتوظيف املايل كاحلصول على األسهم والسندات الصادرة عن   .السماح للمؤسسات 2
 املؤسسات احمللية واألجنبية .

.إمكانية جلؤ املؤسسات القرض للجمهور من اجل االقرتاض على املدى الطويل كما ميكنها طلب ديون خارجية 3
. 

 ور البنك املركزي يف تسيري السياسة النقدية .أما فيما خيص املستوى الكلي فقد مت تدعيم د4

 .إنشاء مؤسسات مالية جديدة كاملؤسسات االستثمارية . 5

 .إلغاء نظام الرخص العامة لالسترياد وتعويضه مبيزانية العملة الصعبة. 6

جمرد أداة لتنفيذ   1988.كما مت إعادة تقيم العالقة اليت تربط البنك املركزي ابخلزينة العمومية ،فقد اعتربها قانون 7
 ميزانية احلكومة . 

 

 

 

 

 

 
 . 195، ص  194الطاهر لطرش" مرجع السابق" ص  26
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 النظام املصرفية اجلزائريوالبداية احلقيقية لتحرير  )قانون النقد والقرض  (  1990اإلصالحات املالية لسنة  4-3

اإلصالحات املالية اليت عرفها اجلهاز املصريف واملايل اجلزائري سابقا بتفعيل دور البنك والتقليل من القيود مل تسمح  
املفروضة عليها ،األمر الذي دفع ابلسلطات النقدية إىل تدعم هذه اإلصالحات إبجراءات جديدة متثلت ابألساس 

ية حقيقية لسياسة التحرير املايل يف اجلزائر حيث اشتمل الذي أعترب مبثابة بدا  1990يف قانون النقد والقرض لسنة  
، إبضافة  إىل أفكار جديدة متعلقة أبداء البنوك كتحرير 1988و  1986على كل األفكار اليت جاءت يف قانون  

النقد  البنك املركزي وجملس  املتمثلة يف  النقدية يف جهة واحدة  السلطة  املفروضة عليها، حصر  القيود  البنوك من 
 .27قرض، السماح إبنشاء البنوك اخلاصة وبدخول البنوك األجنبيةوال

وقد مسح قانون النقد والقرض إبعادة هيكلة اجلهاز املصريف اجلزائري واالرتقاء ابلقانون املصريف إىل مصاف التشريعات 
 .28املصرفية اخلاصة ابلدول املتقدمة

 مبادئ قانون النقد والقرض:-اوال

 القانون جمموعة من املبادئ اليت ميكن عرضها فيما يلي: لقد تضمن هذا  

 : .الفصل بني الدائرة النقدية والدائرة احلقيقية1

يف نظام التخطيط املركزي كانت القرارات النقدية تتخذ على أساس كمي حقيقي وتبعا لذلك مل تكن أهداف نقدية 
للتمويل الربامج االستثمارية املخططة وجند أن قانون   حبثت، بل كان اهلدف األساسي منها هو تعبئة املوارد الالزمة 

النقد والقرض قد تبىن مبدأ الفصل بني الدائرتني، حيث مت اختاذ القرارات النقدية على أساس األهداف النقدية 
 .29احملددة من طرف السلطات النقدية 

فتبين مثل هذا املبدأ يف قانون النقد والقرض كما مت اختاذ القرارات النقدية تبعا للوضع النقدي السائد يف االقتصاد،  
 :30يسمح بتحقيق جمموعة من األهداف واليت ميكن أن نلخصها فيمايلي

 .استعادة البنك املركزي لدوره يف قمة النظام النقدي و املسؤول األول عن تسيري السياسة النقدية . 1

 
27 Ammour benhalima « le système bancaire algérien»  OP cite P79. 

 . 196الطاهر لطرش " مرجع سابق " ص   28
 . 186بلعزوز بن علي "مرجع سابق" ص   29
 . 196الطاهر لطرش" مرجع سابق" ص   30
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االته بني املؤسسات العمومية والعائالت واملؤسسات .استعادة الدينار اجلزائري لوظائفه التقليدية وتوحيد استعم 2
 اخلاصة . 

 .حتريك السوق النقدية وتنشيطها واستعادة السياسة النقدية ملكانتها كوسيلة من وسائل الضبط االقتصادي. 3

 .خلق مرونة نسبية يف حتديد سعر الفائدة من طرف البنوك،وتدعيم أتثريه على القرارات املرتبطة ابلقرض. 4

 لسماح بتوزيع القروض بني املؤسسات العامة واخلاصة على أساس شروط غري متيزية. .ا5

 :31.الفصل بني الدائرة النقدية ودائرة ميزانية الدولة املالية 2

مل تعد اخلزينة العمومية حرة يف اللجوء إىل عملية القرض فلم يصبح مبقدورها استعمال املوارد املالية املتأتية عن طريق 
النقدي اجلديد، ففي النظام السابق  )االشرتاكي ( كانت اخلزينة العمومية تستطيع متويل عجزها عن طريق اإلصدار  

اإلصدار النقدي وبدون أي صعوبة تذكر، األمر الذي خلق تداخل بني صالحيات اخلزينة وصالحيات السلطة 
 النقدية وأدي إىل حدوث تصادم بني أهدافها.

جل الفصل بني الدائرة النقدية والدائرة املالية ،و يف ظل هذا القانون مل تعد اخلزينة حرة فجاء قانون النقد والقرض أل 
يف اللجؤ إىل القروض من أجل متويل عجزها، حيث أصبحت ختضع جملموعة من الشروط والقواعد، فقد تناولت 

هذه املادة على أنه ميكن للخزينة   من قانون النقد والقرض عالقة البنك املركزي ابخلزينة العمومية ، فنصت   78املادة  
% فقط كأقصى حد ممكن من   10أن تستفيد من تسبيقات البنك املركزي خالل سنة مالية معينة ولكن يف حدود  

يوم متتايل أو غري   240اإليرادات العامة الدولة املسجلة يف السنة املالية السابقة، كما أن هذه التسبيقات مدهتا  
 الية الواحدة وجيب تسديد قيمتها قبل انقضاء هذه السنة. متتايل خالل السنة امل 

ستة أشهر، واليت ال   06للبنك املركزي أن يقوم بشراء أو بيع السندات العامة اليت تستحق يف أقل من    و ميكن
 % من اإليرادات العادية للدولة املسجلة يف السنة املاضية. 20يتجاوز مبلغها اإلمجايل 

 كما يسمح هذا املبدأ بتحقيق األهداف التالية: 

 ومية. استقالل البنك املركزي عن اخلزينة العم •

 تقليص ديون اخلزينة املرتاكمة عليها اجتاه البنك املركزي .  •

 هتيئة الظروف املالئمة ألجل متكني السياسة النقدية من لعب دورها بشكل فعال.  •

 

 187بلعزوز بن علي "مرجع سابق "،ص 31
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 احلد من اآلاثر السلبية ملالية العامة على التوازانت النقدية.  •

 :32.الفصل ين دائرة امليزانية ودائرة االئتمان 3

لعبت اخلزينة العمومية يف فرتة االقتصاد املوجه، دور أساسي يف متويل استثمارات املؤسسات العمومية ،ففي هذه 
الفرتة هتميش دور البنوك فقد اقتصر على تسجيل عبور األموال من دائرة اخلزينة إىل املؤسسات، ولكن قانون النقد 

لقرض وضع حد هلذه املمارسات حيث مت إبعاد اخلزينة عن عملية منح القروض االقتصاد فتمويل االقتصاد قد وا
 أوكيل للبنوك التجارية 

 و يسمح الفصل بني الدائرة النقدية ودائرة القرض )االقتصاد(  بتحقيق جمموعه من األهداف نذكر منها: 

 تقليص دور اخلزينة يف عملية متويل االقتصاد .  ✓

 استعادة البنوك واملؤسسات املالية لوظائفها التقليدية وخاصة تلك املتمثلة يف منح القروض.  ✓

 كما أصبح توزيع القروض خيضع جلدوى االقتصادية للمشاريع وليس للقواعد اإلدارية.  ✓

 :33.إنشاء سلطة نقدية وحيدة ومستقلة 4

توايت عدة حيث أن وزارة املالية كانت تتصرف على كانت السلطة النقدية يف ظل القوانني السابقة موزعة بني مس
أساس أهنا السلطة النقدية، واخلزينة العمومية تلجا يف أي وقت إىل البنك املركزي للحصول على متويل كما لو أهنا 
السلطة النقدية الوحيدة، والبنك املركزي كان ميثل بطبيعة احلال سلطة نقدية الحتكاره امتياز اإلصدار النقدي، 
البنك املركزي ،فجاء قانون النقد  فباختصار كانت السلطة النقدية  مشتت بني :اخلزينة العمومية ، وزارة املالية، 
والقرض ليلغي التعدد احلاصل يف مراكز السلطة النقدية حبيث حصر السلطة النقدية يف جهة واحدة متمثلة يف جملس 

 النقد والقرض وذلك هبدف: 

 قدية . ضمان انسجام السياسة الن •

 ليضمن تنفيذ السياسة النقدية ألهداف النقدية .  •

 حصرها يف جهة واحدة من أجل ضمان التحكم يف تسيري النقد وتفادي التعارض بني األهداف النقدية . •

 
 . 198،  197الطاهر لطرش " مرجع سشابق " ص    32
 198الطاهر لطرش "مرجع سابق"،ص  33
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 أهداف قانون النقد والقرض: -اثنيا

حتقيق جمموعة من األهداف   إىل   )10-90لقد سعت السلطات النقدية من وراء إصدار قانون النقد والقرض ) 
 :34واليت ميكن إبرازها فيما يلي 

 .وضع حد لتدخل احلكومة يف القطاع املايل واملصريف. 1

 .التخلص هنائيا من مصادر املديونية والتضخم وخمتلف أشكال التسرابت 2

 .إعادة تقيم العملة الوطنية مبا خيدم االقتصاد . 3

 ك وطنية خاصة وأجنبية ..تشجيع االستثمارات والسماح خبلق بنو 4

 .تدعيم دور البنوك يف حتديد أسعار الفائدة . 5

 .إنشاء السوق النقدية اجلزائرية.  6

و يف األخري ميكن القول أبن قانون النقد والقرض كان يهدف ابألساس إىل االنتقال ابلنظام املايل واملصريف من 
،أي حترير النظام املايل واملصريف من كل القيود اليت ميكن أن   قواعد االقتصاد املوجه إىل قواعد وآليات االقتصاد احلر

 حتد من نشاطه. 

 .هياكل النظام املايل واملصريف اجلزائري يف ظل قانون النقد والقرض: 3

هذه  اجلزائري، حيث مشلت  واملصريف  املايل  النظام  على  تغريات جوهرية  والقرض إبدخال  النقد  قانون  لقد مسح 
التغريات هيكل البنك املركزي )السلطة النقدية( والبنوك التجارية ،و مسحت إبنشاء البنوك اخلاصة وبدخول البنوك 

 األجنبية لسوق املايل احمللي. 

  :35زائر(.البنك املركزي )بنك اجل1

مند صدور قانون النقد والقرض أصبح البنك املركزي اجلزائري يتعامل مع الغري ابسم بنك اجلزائر وخيضع لقواعد 
( فهو مؤسسة ووطنية تتمتع ابلشخصية املعنوية واالستقالل 13ذلك العتباره اتجرا )املادة    احملاسبة التجارية ،و 

 ( ورأس ماله مكتتب كلية من طرف الدولة . 11املايل )املادة  

 
34  Ammour ben halima Op-cité P 86. 

مدى فعاليتها يف إدارة الطلب الكلي، دراسة حالة االقتصاد اجلزائري أطروحة دكتوراه  و  محان " السياسة النقدية د  بن عبد الفتاح  35
 244، ص  2001يف االقتصاد جامعة اجلزائئر 
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 يقوم بتسيري البنك املركزي جهاز بني مها: احملافظ وجملس النقد والقرض. 

مرسوم يصدر عن رئيس اجلمهورية ملدة ست سنوات ومخس سنوات   : يعني احملافظ ونوابه بواسطةأوال: احملافظ ونوابه
على الرتتيب وهي فرتة قابلة للتجديد للمرة واحدة، وتنهى مهام هؤالء مبرسوم يصدر عن هيئة التعيني يف حالة العجز 

 الصحي أو اخلطأ الفادح. 

السلطات العمومية وسائر البنوك املركزية تتمثل املهام األساسية للمحافظ يف إدارة أعمال البنك املركزي ومتثيله لدى  
االستعانة  وميكنه  وحيدد صالحياهتم  نوابه  من  واحد  مهاما كل  ،كما حيدد  الدولية  املالية  اهليئات  وكذا  األجنبية 

 مبستشارين فنني من خارج دوائر البنك املركزي. 

الت اليت جاء هبا قانون النقد والقرض يعترب إنشاء هذا اجمللس نقطة ابرزة يف التعدي  اثنيا: جملس النقد والقرض:
وذلك نظرا للمهام والسلطات اليت أعطيت له، فهو ابإلضافة لكونه جملس إدارة البنك، فهو كذلك مبثابة السلطة 

 النقدية يف اجلزائر.

وم يتكون هذا اجمللس من احملافظ رئيس، ونواب احملافظ الثالثة كأعضاء وثالثة موظفني سامني معينني مبوجب مرس 
 من رئيس احلكومة كما يعني ثالثة مستخلفني ليعوضوا األعضاء الثالثة إذا اقتضت الضرورة.

ميارس جملس النقد والقرض صالحيات واسعة منها ما هو عائد لكونه جملس إدارة البنك املركزي ومنها عائد لوضعه 
 السلطة النقدية. 

حيات كبرية وذلك من اجل إدارة شؤون البنك املركزي يتمتع اجمللس بصال :.صالحياته كمجلس إدارة بنك اجلزائر1
ضمن احلدود املنصوص عليها يف هذا القانون، حيث جيوز له أن يشكل من بني أعضائه جلاان استشارية وحيق له أن 

 42يستشري أية مؤسسة أو أي شخص إذا رأى ضرورة يف ذلك ،كما أن من صالحياته كذلك حسب املادتني  
 مايلي:  43و

 روع والوكاالت املصرفية وإقفاهلا. فتح الف •

 إصدار األنظمة اليت تطبق على البنك املركزي .  •

 التدخل يف نظام مستخدمي البنك وسلم رواتبهم.  •

 حيدد كل سنة ميزانية البنك املركزي ويعدهلا إذا أقتضى األمر.  •

 توزيع اإلرابح ضمن الشروط املنصوص عليها .  •
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 حتديد شروط توظيف األموال خاص.  •

 ق اإلطالع على مجيع األمور املتعلقة ابلبنك املركزي . له ح •

(من قانون النقد 50...........44يعترب اجمللس سلطة نقدية وذلك مبوجب املواد ):  .صالحياته كسلطة نقدية2
 والقرض حيث فوطة له صالحيات واسعة ضمن هذا االختصاص )سلطة نقدية( ميكن أن نذكرها فيما يلي:

 إصدار النقد  •

 أتسيس ووضع شروط عمليات البنك املركزي  •

 اإلشراف على تطور خمتلف عناصر الكتلة النقدية وحجم القروض  •

 إصدار القوانني املتعلقة بغرفة املقاصة  •

 وضع شروط إلنشاء البنوك واملؤسسات املالية  •

 للبنوك واملؤسسات املالية اجلزائرية    حتديد شروط فتح مكاتب متثلية •

 إصدار النظم والقواعد احملاسبية اليت تطبيق على البنوك واملؤسسات املالية  •

 تنظيم سوق الصرف ومراقبته

 .اللجنة البنكية: 2

على إنشاء جلنة مصرفية تكلفة مبراقبة تطبيق القوانني واألنظمة اليت   143لقد نص قانون النقد والقرض يف مادته  
 ضع هلا البنوك واملؤسسات املالية ومبعاقبة املخالفات املثبتة، خت

 :36وتتألف هذه اللجنة  البنكية من جمموعة األعضاء  التالية   .أعضاء اللجنة البنكية:1

 حمافظ بنك اجلزائر رئيسا  هلا ويعوضه انئبه يف الرائسة يف حالة غيابه.  ✓

 يسها األول بعد استشارة اجمللس األعلى للقضاء. قاضيني ينتدابن من احملكمة العليا، يقرتحهما رئ ✓

 شخصني يقرتحهما وزير املالية بناءا على كفاءة يف األعمال البنكية وخاصة ذات البعد احملاسيب. ✓

 
 . 205الطاهر لطرش "مرجع سابق" ص   36
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 :37: تتمثل مهام هذه اللجنة فيما يلي .مهام اللجنة البنكية2

 البنك واملؤسسات املالية. تلعب دورا وقائيا حيث هلا احلق يف التحري حول تسيري وتنظيم   ✓

 القيام ابلتحقيق الوقائي عن طريق متابعة الواثئق واملستندات أو التنقل إىل عني املكان.  ✓

 تنظيم العمل مبا يتناسب والتحوالت اهليكلية للنظام املايل .  ✓

يون حسب الرقابة على البنوك فيما خيص احرتام قواعد احلذر املتمثلة يف تقسيم وتغطية اإلخطار تصنيف الد  ✓
 درجة خطورهتا. 

مراقبة اللجنة املركزية وسيلة التأكد من أن القرارات املتخذة من طرف بنك اجلزائر ال تعرضه لألخطار الكبرية  ✓
. 

ال تتوقف مهمة اللجنة املصرفية عندا هذا احلد، حيث آن رقابتها تعين احرتام البنوك جلميع قواعد احلذر يف جمال 
 ضيفها حسب درجة اخلطر املستوجب ووفقا للشروط اليت حيددها البنك املركزي. متابعة البنوك لديوهنا وت 

من قانون النقد والقرض   156و إضافة إىل كل هذا ميكن للجنة اختاذ تدابري أخرى من بني التدابري املقرتحة يف املادة  
 التنبيه، اللوم، إلغاء الرتخيص مبمارسة العمل....( 

 .البنوك واملؤسسات املالية :3

لقد منح قانون النقد والقرض فرصة إنشاء البنوك واملؤسسات املالية اخلاصة، كما مسح بفتح فروع للمؤسسات املالية 
 والبنوك األجنبية ابجلزائر ، حيث تتم هذه العملية برتخيص من جملس النقد والقرض. 

والقرض، فبعدما كانت يتكون من فقد عرف النظام املايل والبنكي اجلزائري توسعا كبريا بعد صدور قانون النقد  
مخسة بنوك جتارية وصندوق الدخار وبنك للتنمية أصبح يعرف توسعا كبري يف ظل قانون النقد والقرض حيث تدعم 
بعدة بنوك ومؤسسات مالية جديدة وفيما يلي سوف نذكر بعض هذه املؤسسات والبنوك اليت أتسست بعد صدور 

 :(10.90)قانون النقد والقرض

أي بعد شهور قليلة من صدور   1990ديسمرب    06أتسيس هذا البنك يف    :مت   "Al Baraka.بنك الربكة "1
قانون النقد والقرض، هو عبارة مؤسسة خمتلطة جزائرية سعودية، ميثل اجلانب اجلزائري بنك الفالحة والتنمية الريفية  

 
ص   2006- 2005الية على السياسية النقدية" رسالة ماجستري املركز اجلامعي بشار حبوصي جمذوب "أثر اإلصالحات امل  37

16 . 
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"BADR  49بـ    % من رأمساله ،و أما اجلانب السعودي فهو ممثل ببنك الربكة الدويل وهو يشارك 51" بنسبة %
 .38من رأس ماله جيب اإلشارة إىل أن بنك الربكة ميارس نشاطه املايل وفقا ملا تنص عليه الشريعة اإلسالمية 

مبسامهة جزائرية خاصة   1995ماي    07: مت أتسيس البنك االحتادي يف  "Union Bank.البنك االحتادي "2
لية واملسامهة يف رؤوس األموال املوجودة أو املسامهة يف وأجنبية، ترتكز أعماله يف مجع االدخار ومتويل العمليات الدو 

 .39إنشاء رؤوس األموال اجلديدة، كما يقوم أيضا بتقدمي النصائح واإلرشادات واالستشارات املالية إىل الزابئن

 1994نوفمرب    04": يعود اتريخ أتسيس إىل  Société général Algérienne.الشركة العامة اجلزائرية "3
 Fiba Holding de luxembourge% من رأمساهلا ومتلك شركة  60.99لبنك يف فرنسا بنسبة    فهي فرع

% هي ملك لشركة دولية اتبعة للبنك الدويل أما النسبة املتبقية أي   10% من رأس املال ونسبة  28.99نسبة  
 40  % فهي مسامهة لبعض اخلواص.0.09

 من املؤسسات املالية العمومية وتغري أخرى منها:   إنشاء العديد  1995شهدت سنة    .املؤسسات العمومية:4

  CNEP Banquاىل  CNEPحتويل الصندوق الوطين لالدخار واالحتياط من  •

 Caisse nationale du logement CBLخلق الصندوق الوطين للسكن   •

  Société de refinancement hypothécaireخلق شركة إعادة التمويل العقاري   •

  Caisse de garantie des crédits immobiliersالعقارية  صندوق ضمان القروض   •

  fonds de garantie de promotion immobiliersأموال ضمان الرتقية العقارية   •

 Caisse de garantie des marchés publicsصندوق ضمان ألسواق العامة   •

 : 41كما مسح قانون النقد والقرض بظهور الكثري من البنوك واملؤسسات املالية األخرى وهي كأت

• Citibank   . التابع للبنك األصلي املتواجد يف الوالايت املتحدة األمريكية 

 Credit lyonnais القرض الليوين   •

 
 . 203الطاهر لطرش"مرجع سابق" ص    38
 . 204الطاهر لطرش" مرجع سابق " ص  39
 4" مرجع سابق  ة االقتصادي ة التنميو  بن بوزاين حممد فحيت بلدغم " التحرير املايل البنكي   40
 6دغم " مرجع سابق" ص فتحي بلو   بن بوزاين حممد 41
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• Mouna bank  1998 . 

  Banque commerciale et industrielle d’algérieالبنك التجاري والصناعي اجلزائري   •

  ElKahalif bankاخلفية بنك  - •

  Compagnie Algérienne de banqueالشركة اجلزائرية البنكية   •

  Banque générale de la méditerranéeالبنك العام املتوسط  •

• Sofinance  )مؤسسة بنكية عامة( 

• Citi bank Algéria  

 % 90بنك برأمسال قطري يقدر بـ  El Ryan Bank:   الراين بنك   •

• Arab banking corporation Algéria    فرع مراقب من طرف التجمع:APC   للبحرين بـ
% للمستثمرين   10% حلدة و  10% والشركة العربية الستثمار بـ  10بـ    SFIة  BIRD% و  70

 اجلزائريني  

 25% و51اريس تسري  :العامة لب   Société générale Algérienneالشركة العامة اجلزائرية   •
 ابلنسبة  

 . 2002جانفي    BNP 31بنك ابريس   •

 و ميكن إبراز هيكل النظام املايل واملصريف يف اجلزائري بعد قانون النقد والقرض يف الشكل التايل: 

 

 

 

 

 

 



 احملاضرة اخلامسة تطور اجلهاز املصريف اجلزائري 

71 

 

 

 

 

 

 :هيكل النظام املايل واملصريف اجلزائري بعد قانون النقد والقرض  (4.2)الشكل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجزائر:بنك 

 مؤسسة إصدار 

 بنك الدولة 

 بنك البنوك 

 المقرض التالي 

 مجلس النقد والقرض

 تنظيم الكتلة النقدية 

 تقنين وتنظيم النشاط المصرفي 

 اللجنة البنكية: 

 مراقبة النشاط المصرفي 

 حماية الصناعة المصرفية 

مؤسسات مالية الستخدام 

   Finalepخاص:

Sofin  

SRH 

Salem  

CNEP 

SOFINANCE 

Banque 

offshore 

Bamic 

مؤسسات مالية الستخدام 

 خاصة 

AL mouva Bank 

AiB 

Union Bank  

 البنوك التجارية بنوك عمومية 

CNMA-CNEP-BEA-

BADR- 

 بنك البركة بنوك خاصة 

ABC-KIA-CAB-Natexis 

Banque  

SGA-citi banque  

BGM-khalifa 

- 



 احملاضرة اخلامسة تطور اجلهاز املصريف اجلزائري 

72 

 

السياسات  الدويل  امللتقى   " االقتصادية  والتنمية  والبنكي  املايل  التحرير  بلدغم"  فتحي  بوزاين  بن  مصدر : حممد 
  تلمسان    2004االقتصادية يف اجلزائر ديسمرب 

 

و جتد اإلشارة ان النظام املصريف اجلزائري عرف الكثري من التحوالت التغريات اليت كانت نتاج ما يعرف االقتصادي 
( مبثابة دستور النظام 10-90) اجلزائري من إصالحات نتيجة االزمات املتولية ، و يعد قانون النقد و القرض  

و اإلضافات البسيطة ليتمكن النظام املصريف اجلزائري من املصريف و املايل اجلزائري ، حبيث عرف بعد التعديالت  
ان يتماش مع مستجدات الساحة االقتصادية احمللية و الدولية و اخرها اعتمد املنتجات املالية اإلسالمية عن طريق 
النوافذ اإلسالمية ، و يف انتظار اصدار نسخة او ابألحر اصالح قانون النقد و القرض بشكل شامل و كلي من 
اجل النهوض ابملنظومة املصرفية و املالية اجلزائرية ،و األخري فقد تعرف الطالب على اهم احملطات الفاصلة يف مسار 

 منظومة املصرفية اجلزائرية ، من اجل التمكن من فهم الصورة احلالية اليت هي عليها هذه املنظومة. 
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نظرا ملستجدات الدولية و احمللية و حتول اغلب الدول اإلسالمية و الغري اإلسالمية اىل اعتماد   
ارأتينا إضافة حماضرة خاصة ابملصارف االسالمية حيت    ، البنوك اإلسالمية  التمويل اإلسالمي من خالل  

تتميز عن  صيغ متويل جديدة  و  خبصائص وأهداف    يتمكن الطالب من ادراك مفهومها ،فهي تنفرد
 يف البنوك التقليدية.  املستخدمةطرق التمويل 

 تعريف ونشأة املصارف اإلسالمية:  .1

الذي يتماشى مع تعاليم الشريعة اإلسالمية فقد البد من إجياد تعريف دقيق ومتفق عليه للعمل املصريف  
 عرف الباحثون املصرف اإلسالمي بتعاريف عّدة منها:

البنك اإلسالمي مؤسسة مالية مصرفية لتجميع األموال وتوظيفها يف نطاق الشريعة اإلسالمية، مبا خيدم  
و  التعاوين  التأمني  نطاق  يف  اإلسالمي  التعاون  وحتقيق  املسلم،  جملتمع  األصول  بناء  وفق  على  الزكاة، 

 واألحكام واملبادئ الشرعية.

وميكن تعريف البنك اإلسالمي أبنه مؤسسة مالية مصرفية، تقوم ابألعمال املصرفية من حشد للمدخرات  
إتفاقية   الشريعة اإلسالمية، وحسب  املصرفية وفق أحكام  لألموال وتقدمي خمتلف اخلدمات  وتوظيف 

اإلسالمية، فإن البنوك اإلسالمية هي تلك البنوك أو املؤسسات اليت ينص  إنشاء اإلحتاد الدويل للبنوك 
التعامل ابلفائدة  الشريعة، وعلى عدم  إنشائها ونظامها األساسي صراحة على اإللتزام مببادئ  قانون 

 1أخذا أو عطاءا. 
 

  

 
 Islamique Banking Operationsخالد أمني عبد هللا، حسني سعيد سفيان، العمليات املصرفية اإلسالمية الطرق احملاسبية احلديثة،  1

Modern AccountingProcedures ،2008 31، ص . 
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قاء الفرد  كما عرف مصطفى كمال السيد طايل أبنه: منظمة إسالمية تعمل يف جمال األعمال، هبدف ب
املسلم واجملتمع املسلم، وتنميتها وإاتحة الفرص املواتية هلا، للنهوض على أسس إسالمية تلتزم بقاعدة  

 اخلالل واحلرام. 

م بداية انطالق العمل املصريف 1940أما ابلنسبة لنشأت وتطور البنوك اإلسالمية فيمكن اعتبار سنة  
 يزاي صناديق لإلدخار تعمل بدون فائدة. اإلسالمي احلديث، ففي ذلك العام أنشئت يف مال

م بدأت يف ابكستان خطوات إعداد ووضع تقنيات من أجل 1950وبعدها بعشر سنوات أي يف سنة  
التمويالت اليت تراعي التعاليم اإلسالمية، واحتاج األمر لعشر سنوات أخرى لكي تظهر يف مصر بنوك  

 ين. االدخار احمللية يف أوائل السينات من القرن العشر 

ولظروف خمتلفة، مل تتمكن التجربة املصرية من االستمرار أكثر من سبع سنوات، غري أهنا وبعد عدة  
سنوات أخرى كانت جتربة مفيدة النطالق النظام املايل اإلسالمي من خالل أتسيس البنوك اإلسالمية  

فقد أتسس البنك وشركات التأمني واالستثمار سواءا يف الدول اإلسالمية أو يف الدول الغربية،   

عام   للتنمية  عام  1973اإلسالمي  اإلسالمي  وبنك ديب  اإلسالمي عام  1975م  البحرين  وبنك  م 
م وغريها من املصارف اإلسالمية، وقد دجمت بعض الدول اإلسالمية بني النظامني التقليدي 1979

 2واإلسالمي مثل: األردن، اإلمارات، البحرين ومصر. 

عام   جم1983ويف  إنشاء  مث  وبنك  م  اإلستثمارية  شركاهتا  من  وعدد  اإلسالمية  الربكة  بنوك  موعة 
 بنجالديش اإلسالمي، وبنك قطر اإلسالمي ومازال معدل البنوك اإلسالمية يتزايد إبيقاع سريع. 

إّن هذا التزايد املستمر للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية عرب فرتة تقل عن العشرين عاما يلفت النظر  
 من املالحظات لعل من أمهها:إىل عدد 

نظام   - من  بدال  واخلسارة  الربح  يف  ملشاركة  أساس  على  يقوم  اإلسالمي  املصريف  العمل  نظام 
 الفائدة. 

 
 .33-32خالد أمني عبد هللا، حسني سعيد سفيان، مرجع سبق ذكره، ص  2
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خالل   - أنه  لدرجة  واملودعني  املسامهني  من  اآلالف  عشرات  اإلسالمية  البنوك  فكرة  جذبت 
ة اليت ابشرت النشاط فعال السنوات األوىل لبدء نشاط البنوك بلغ جمموع أصول البنوك احملدود

 خالل هذه الفرتة مخسة ماليني دوالر.
استطاعت البنوك اإلسالمية تفرض نفسها نظاما موازاي للبنوك التقليدية اعرتفت به البنوك املركزية   -

 كنظام ذي طبيعة متميزة. 
 . 3املصارف الربوية كفاءة وجناح املصارف اإلسالمية ابعتبارها احلل األمثل للمشاكل اليت تواجه   -

ويف األخري نستنتج أن لظهور املصارف اإلسالمية أسباب عديدة منها حترمي الراب، حترمي اكتناز  
األموال، الغرر وغريها من األسباب اليت أدت إىل نشأهتا والتوسع يف معامالهتا ومل تقتصر على  

 اجملتمعات اإلسالمية فقط. 

 

 

 ي والبنك اإلسالمي أهم الفوارق بني البنك التقليد -2.1

  اختالف إن طبيعة وطريقة العمل املتبعة يف كال النظامني التقليدي واإلسالمي تفرض وجود أوجه   
 4وتشابه فيما بينها واجلدول التايل يلخص أوجه اإلختالف، وذلك على النحو التايل:

 املصرف التقليدي واملصرف اإلسالمي االختالف(: أوجه 1-1اجلدول رقم )

عنصر   
 املقارنة 

 املصرف اإلسالمي املصرف التقليدي 

فرديــةماديــة   النشأة نزعــة 
النقــود  فــي  لالجتـــار 

 .وتعظيم الثروة

 . أصـلشـرعيلتطهيـرالعمـالملـصرفيمنالفوائدالربويةواملخالفااتلشرعية

 
 .23، ص1988حممود األنصاري، امساعيل حسن، مسري مصطفى متويل، البنوك اإلسالمية، الكتاب الثامن، أكتوبر  3
عة اإلسالمية، دار النفائس للنشر والتوزيع، يزن خالف سامل العطيات، عبد احلميد حممود البعلي، حتول املصارف التقليدية للعمل وفق أحكام الشري 4

 .65-65-63ص 
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مؤســـسات   املفهوم أحـــــد 
النقــــدي  الــــسوق 
فــــي   تتعامــــل  التــــي 
النقـــدي   االئتمــــان 
األساســـي   وعملـــه 
والـــذي متارســـه عـــادة  
الودائع  قبـــول 
يف   الستعماهلا 

كخصم  عمليامتـصرفية  
التجاريـة   األوراق 
وشـرائها وبيعهـا ومـنح  
ذلـك  وغيـر  القـروض 
عمليـات   مـن 

 .االئتمان

قاعــديت  أســاس  علـــى  األمــوال  تتقبــل  ماليــةمــصرفية  مؤســسة 
واســـتثمارها   هبـــا  لالجتـــار  بـــالغنم  والغــــرم  ابلـــضمان  اخلـــراج 

 .ـــــــشريعة وأحكامهــــــــــا التفصيليةوفـــــــــــق مقاصـــــــد ال

ؤســــــــــــسات م طبيعةالدور 
  ماليـــــــــةوســـــــــيطةبــــــــــني

املدخرين/  
 .املودعينواملستثمرين

ميـــــــــــــــارس بــــــل  حبياديــــةالوســـــيط  دوره  يتــــسم  املهنــــــــــــــة    ال 
املــــــــــــــــصرفية والوسـاطة املاليـة بـأدوات وصـيغ متعـددة يكونفيها  

 .ابئعا ومشرتايً ً  وشريكاً 

أساس  
 التمويل

أسـاس  ي على  قوم 
اإل راضـية فالقاعـدة 

 .بـسعر فائدة

 .يقوم على أساس القاعـدة اإلنتاجيـةوفقـا ملبدأ الربح واخلسارة

مــودع ومــدخر فهــو - 
أو  ودائــن  مقــرض 
ومــدين  مقتــرض 

احلسن  - القرض  أســـــاس  علــــى  جــــاري  حــــساب  صــــــاحب 
 . واخلراج ابلضمان

 .هــــو رب مالصـــــاحب حـــساب اســــتثماري ف–
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وكالمهــا علــى أســاس 
 .الفائدة

لـــبعض  - مـــستأجر 
اخلـــدمات  

املـــصرفيةكصناديق 
 .األماانت 

 . مــشرت / بــائع فــي مجيــع أنــواع البيــوع احلالل-
 .مشارك-

احملظور 
 واجلائز 

حیظــــــرعليـــــه  -
التجـــــارة   ممارســــــة 
أن  أو  أوالــــــصناعة 
إال  البـــــضائع  ميتلــــك 

على  سدادا   له  لدين 
يبيعه   أن  على  الغري 

 . خالل مدة معينة
شــراء حیظــرعليــ- ه 

التــي  غيــر  عقــارات 
ملمارســـة   حیتـــاجإليهــا 
أو    ، أعمالـــه 
ســدادا   أنيتملكــه 
الغيــر   علــى  لــه  لــدين 
مدة   خالل  يبيعه  أن 

 .معينة

وشراء   البضائع  والــصناعةومتلك  التجــارة  ممارســة  لــه  جيــوز 
الــشركات التجاريــة فــي أســهم  ابلــضوابط   العقـارات والتعامـل 

 .الشرعية

املالية   املوارد 
 الذاتية. 

إصدار   يستطيع 
 ..أسهم ممتازة 

 . ال يـستطيع ذلـك ملـا تقـوم عليـه مـن الفائـدة الربوية



 احملاضرة السادسة املصارف االسالمية 

78 
 

املالية   املوارد 
 اخلارجية 

والقروض  الودائع 
 .على أساس الفائدة

 : حساابن لالستثمار :ال يقـرض وال يقتـرض بفائـدة ويوجــد
حــــــساب االســـــــتثمار العــــــام، وحـــــــــساب االسـتثمار اخلـاص،  
الثاين  املطلقة، ويؤسس  املضاربة  قواعد  األول علـى  ويؤسـس 

 .على قواعد املضاربة املقيدة
استخدامات 

 األموال 
مــن  األكبــر  اجلـــزء 
يـــستخدم   األمــوال 

 .فـــي اإلقراض بفائدة

م األكرب  أساس  اجلزء  علـى  يـتمتوظيفـه  األموال  ن 
 ة. صيغالتمويالإلسالمي

الوظيفة  
 الرئيسية

يقوم بـصفة أساسـية -
بقبـول  ومعتـادة 
وتقــــدمي  الودائـع 
القـــروض للغيــــر علــــى  

 . أســــاس الفائدة

فـــــي  املـــــودعني  ابعتبـــــار  مطلقـــة  مــــضاربة  فـــي  مـــــضارب 
أن جممـــــوعه البنـك  أي  وللمـضارب  مــــــال  رب  م 

)املـستثمرون العمـل  وأصـحاب  مـال  رب  هيـضاربفيكـون   م ( 
 .املضارب 

الفــرق  الربح مـــن  يتحقـــق 
الدائنـــة   الفائـــدة  بـــني 
عمليات   يف  واملدينة 

 .البنك 

والــــيت والعمـــــل،  املــــال،  مـــن:  الـــشرعية  ــضمان  حقـــق أبســـبابه 
 .وفــــــق األســــــــاليبالــــــــــــــــــشرعية

املقرتض   اخلسارة يتحملها 
ولـو   حتـى  وحـده 

ال   كانـت ألسباب 
 دخل له فيها. 

، وبقــــــدر رأس  يتحملهـا املـصرف إذا كـان رب مـال فـيمـــــــضاربة
 . دخلت حتت ضمانه يف  البيوع  وإذااملــــــال فـــــــــي املشاركات،  

صندوق  
 الزكاة 

له   - مكان  ال 
 فيه. 

 أحد الركائز يف تطبيق املنهج اإلقتصادي اإلسالمي. 
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مقاصد 
الشريعة 
 وأولوايهتا 

هلا   - ليس 
فيه   مكان 
حصل  وإن 
التوافق  بعض 

 فهو جزئي 

 آلية العمل وممارسة النشاطمن أهم حمددات  -

النقاط  فتتمثل معظمها يف  التقليدية،  اإلسالمية واملصارف  املصارف  بني  التشابه  ابلنسبة ألوجه  أما 
 التالية: 

 . كالمها مؤسسة مالية هتدف إىل حتقيق الربح -
 .كالمها وسيطمايل  بينطرفني -
 .للعمالء، كالصرافة واحلواالت، واحلساب اجلاري، وغريها كالمها يقدم خدمات مصرفية -
كالمها يتبعاملعايرياملهنية، واألعراف املصرفية، والقوانني السائدة فيما ال يتعارضمعاألسس القائم   -

 .5عليها، مثل االحتفاظ ابلسيولةوغريها

 
 .66يزن خالف سامل العطيات، عبد احلميد حممود البعلي، مرجع سبق ذكره، ص5
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 : خصائص وأهداف البنوك اإلسالمية  .2

 البنوك اإلسالمية وأهدافهاسنتطرق يف هذا املطلب إىل خصائص  

 :  خصائص البنوك اإلسالمية -1.2

البنوك اإلسالمية كغريها من البنوك تقوم بعملية الوساطة املالية، وتسعى لتحقيق جمموعة من األهداف 
 والغاايت غري أن هلا خصائص ومسات متيزها عن البنوك التقليدية، نستطيع أن حنددها فيما يلي: 

اإلسالمية    مااللتزا  أوال. الشريعة  أحكام  الكتاب  بتطبيق  من  إمجاعا  األساس  هذا  ويلقى   :
 والباحثني عن اختالف ختصصاهتم ابعتبار أن: 

 النظام املصريف اإلسالمي جزء من النظام االقتصادي اإلسالمي، وميثل أحد أجهزته اهلامة.  ✓
ميثل جزء من اإلسالم    –التطبيق العملي لفقه املعامالت    –أن النظام االقتصادي اإلسالمي   ✓

 بشموله للعقائد والعبارات واملعامالت واألخالق ال يتجزأ. 
  - أن االلتزام بتطبيق الشريعة اإلسالمية يتضمن جتنب النواهي ابعتبارها محاية للمنهج مثل ) الراب  ✓

إذا كانت النواهي متثل احلرام واملكروه فإن األوامر متثل الواجب الكذب...(، و   -الغش   -الغرز
واملندوب وبينهما يكون املباح، حيث يعطي املنهج اليسر الذي جيعله مناسبا لكل زمان ومكان،  

 وابلكل تكتمل عاملية املنهج. 
 . املاليةاثنيا  ابلوساطة  تفق  مالية  مؤسسة  اإلسالمي  اإلسالمي  املصرف  املصرف  يقوم   :

أبداء  اب يقوم  الشرعية، كما  املضاربة  إطار صيغة  واملستثمرين يف  املدخرين  بني  املالية  لوساطة 
ابعتباره وسيطا،   اإلسالمي  املصرف  الرئيسي  الدور  األساس  ويوضح هذا  املصرفية  اخلدمات 

والبنك عامل  6يعمل على تنمية وجذب املدخرات من كل أفراد اجملتمع ابعتبارهم أرابب أموال
،ومن مث يقوم بتوظيف األموال مع املستثمرين من خالل صيغ استثمارات إسالمية، كما  عليها

 يقوم املصرف أبداء مجيع اخلدمات املصرفية املنضبطة يف إطار العقود الشرعية.
 

 . 14ص  -2011 -ورقة تشغيلية -املصرفية االسالمية امليالد والنشأة والتطور –د. مسري رمضان الشيخ  6
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: وملا كان املصرف يقوم جبذب املدخرات وإجتماعية  املسامهة يف إحداث تنمية إقتصاديةاثلثا.
الدوافع اإلدخارية ألفراد اجملتمع الذي يعمل فيه البنك فإنه يسهم يف  من خالل دراسة ملختلف  

الرتبية االدخارية، كما أن البنك يقوم ابستثمار األموال بنفسه أو ابملشاركة مع الغري، وهو بذلك  
ال يقرض وال يقرتض، وأمنا يسهم بصورة مباشرة أو غري مباشرة يف إحداث التنمية االقتصادية  

 واالجتماعية. 
: األساس الذي تقوم عليه املصارف اإلسالمية هو املشاركة  املشاركة يف األرابح واخلسائررابعا.

يف األرابح واخلسائر، تطبيقا للقاعدة الشرعية " الغنم ابلغرم" ) الغنم يعين املكسب والغرم يعين 
يتم  اخلسارة (، فعالقة البنك مع املودعني تؤسس على أساس عقد املضاربة الشرعي، وحيث  

توظيف األموال إما مباشرة يف مشروعات متلكها البنوك اإلسالمية أو مشاركة الغري يف مشروعات  
 7صناعية أو زراعية أو جتارية، ويتم إقتسام العائد بني املودعني واملستثمرين والبنك.

 كما تتميز مبا يلي: 
 نشاط القرض احلسن وصندوق الزكاة.  ✓
 األنشطة الثقافية املصرفية. ✓
 توجيه كل جهده حنو االستثمار احلالل.  ✓
 8عدم إسهام هذه املصارف وأتثريها املباشر فيها يطرأ على النقد من تضخم.  ✓
 

 

 

 

 
 .15د. مسري رمضان الشيخ، مرجع سابق ذكره، ص  7
التسيري الدويل  العماري عبد الرزاق، دور البنوك اإلسالمية يف متويل التجارة اخلارجية ) حالة بنك اإلسالمية للتنمية (، شهادة ماجستري يف .8

 35، ص2012/ 2011للمؤسسات، جامعة تلمسان، 
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 أهداف البنوك اإلسالمية  -2.2

تسعى معظم اجملتمعات اإلسالمية إىل وجود جهاز مصريف يعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية، وهذه  
إىل   تسعى  ال  اإلسالمية  االقتصادية  البنوك  التنمية  حتقيق  إىل  هتدف  بل  فقط  الربح  وتعظيم  حتقيق 

 واالجتماعية ويف ظل حتقيق هذه الرسالة هناك العديد من األهداف ميكن تصنيفها كاآليت:

: املصرف اإلسالمي مؤسسة مصرفية إسالمية تقوم أبداء دور الوساطة املالية  األهداف املاليةأوال  
مببدأ املشاركة وابلتايل هلا العديد من األهداف املالية اليت تعكس مدى جناحها يف أداء هذا الدور 

 يف ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية، وتتمتل فيما يلي:  
 جذب الودائع وتنميتها:  ✓

م أهداف املصارف اإلسالمية، حيث ميثل الشق األول يف عملية الوساطة املالية  يعترب هذا اهلدف من أه
وترجع أمهية هذا اهلدف إال أنه يعد تطبيقا للقاعدة الشرعية بعدم تعطيل األموال واستثمارها مبا يعود  

املص يف  األموال  ملصادر  الرئيسي  املصدر  الودائع  وتعد  وأفراده  اإلسالمي  اجملتمع  على  رف ابألرابح 
 9اإلسالمي.

 إستثمار األموال:  ✓
املصرف  يف  العمل  ركيزة  يعد  حيث  اإلسالمية،  للمصارف  األساسي  اهلدف  األموال  استثمار  يعترب 
العديد من صيغ   املسامهني، وتوجد  أو  للمودعني  لتحقيق األرابح سواء  الرئيسي  اإلسالمي واملصدر 

 سالمية، الستثمار أموال املسامهني واملودعني. االستثمار الشرعية اليت ميكن استخدامها يف املصارف اإل

  

 
لدويل العماري عبد الرزاق، دور البنوك اإلسالمية يف متويل التجارة اخلارجية ) حالة بنك اإلسالمية للتنمية (، شهادة ماجستري يف التسيري ا 9

 35، ص2012/ 2011للمؤسسات، جامعة تلمسان، 
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 : حتقيق األرابح ✓
األرابح هي احملصلة عن النشاط املصريف اإلسالمي، وهي انتج عملية االستثمارات والعمليات املصرفية 
اليت تنعكس يف صورة أرابح موزعة على املودعني وعلى املسامهني، ويعد حتقيق الربح من األهداف 

 الرئيسية للمصرف اإلسالمي، وذلك حىت يستطيع املنافسة واالستمرار يف السوق املصريف.

I. تسعى املصارف اإلسالمية إىل حتقيق رضا املتعاملني معها وذلك من األهداف اخلاصة ابملتعاملني :
 خالل:
 تقدمي اخلدمات املصرفية: ✓

ظى ابهتمام املصارف اإلسالمية وابلتايل  يعترب تقدمي اخلدمات املصرفية من بني األعمال اليت جيب أن حت
تعمل على حتسني مستوى اخلدمات اليت تقدمها، جلذب أكرب عدد من املتعاملني، وهبذا تستقطب 

 أكرب عدد من املدخرات، اليت متكنها من استغالل خمتلف الفرص االستثمارية املتاحة. 

 توفري التمويل للمستثمرين: ✓
املن بتمويل املصارف اإلسالمية جزء من  التقليدية، وابلتايل هي ملزمة  للبنوك  املصرفية ومنافسا  ظومة 

أصحاب العجز، من خالل أساليب متويلية متنوعة، تتوافق وضوابط املعامالت املالية اإلسالمية وابلتايل  
 تلبية احتياجات العمالء املختلفة.

 توفري األمان للمودعني:  ✓
ا كبريا لتحقيق عنصر األمان للمتعاملني معها كون أن جيب على املصارف اإلسالمية أن تويل إهتمام

التقليدية اليت تضمن هلم   البنوك  إليها يف املصارف اإلسالمية أكرب مقارنة مع  املخاطر اليت يتعرضون 
أصل الودائع، يف حني املصارف اإلسالمية تقوم على أساس تقاسم الربح واخلسارة إن وقعت دون أن  

ألصحاب الودائع، هلذا يعترب حتقيق عنصر األمان عامال مهما يف كسب   تقدم عائدا حمددا ومضموان
 ثقة املودعني.
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II. للمصارف اإلسالمية العديد من األهداف الداخلية اليت تسعى إىل حتقيقها األهداف الداخلية :
 وهي:
 تنمية املوارد البشرية:  ✓

تعد املوارد البشرية العنصر الرئيسي لعملية حتقيق األرابح يف املصارف اإلسالمية، حيث أن األموال ال  
تدر عائدا بنفسها دون استثمار، فال بد من توفر العنصر البشري القادر على استثمار هذه األموال  

ل العمل على تنمية مهارات  والبد أن تتوفر لدى هذا األخري اخلربة املصرفية، و ال يتم ذلك إال من خال
 أداء هذا العنصر البشري، عن طريق التدريب للوصول إىل أفضل مستوى أداء يف العمل.

 حتقيق معدل النمو: ✓
متثل املصارف عماد االقتصاد ألي دولة، وحىت تستمر املصارف اإلسالمية يف السوق املصرفية البد أن  

 طيع االستمرار واملنافسة يف السوق املصرفية.تضع يف اعتبارها حتقيق معدل منو، وذلك حىت تست

 االنتشار جغرافيا واجتماعيا: ✓
حىت تستطيع أن حتقق أهدافها السابقة البد هلا أن تغطي أكرب شرحیة من اجملتمع و ال يتم ذلك إال عن 

 طريق اإلنتشار اجلغرايف.

 ملصريف وذلك ابلطرق األتية: : البد للمصارف اإلسالمية من مواكبة التطور ااألهداف اإلبتكاريةاثلثا 
 إبتكار صيغ التمويل ✓
 إبتكار وتطوير اخلدمات املصرفية: ✓

 
جيب أن ال يقتصر نشاط املصارف اإلسالمية على ابتكار خدمات مصرفية، بل عليه أن يقوم بتطوير  

 10ية. املنتجات املصرفية احلالية اليت تقدمها البنوك التقليدية، مبا ال خيالف أحكام الشريعة اإلسالم

 
 .24-23-22مرجع سابق ذكره، ص  مقالني عليمة، بدواني بسمة،  10
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التمويل يف املصارف اإلسالمية .3 القائمة  :  صيغ  التمويل  سنتعرض يف هذا املطلب إىل صيغ 
 على املشاركات وصيغ التمويل على البيوع

 صيغ التمويل القائمة على املشاركات  -1.3

 تتمثل صيغ التمويل القائمة على املشاركات يف املضاربة، املشاركة وصيغ التمويل الفالحية. 

تقسم أنواع الشراكة يف اإلقتصاد اإلسالمي إىل ثالثة أنواع هي: اإلابحة وامللك والعقد،   :املشاركةأوال.
حيث يعرف مفهوم التمويل ابملشاركة على أنه: عقد بني اثنني أو أكثر يشرتك كل منهما حبصة من 

أن يشرتكوا مجيعا يف  املال للقيام بعمل أو نشاط معني، وقد يقوم أحدهم ابلعمل مبفرده، كما ميكن  
 العمل إذا ما مت االتفاق على ذلك.

 شروط املشاركة: ✓
وأن يكون معلوم القدر واجلـنس والـصفة وحمدداً حتديداً ينفي أن يكون رأس املال من النوقد املتداولة،   -أ

اجلهالة، وإذا كانت حصة بعض الشركاء عينية فيجب تقييمها بدقة مراعاة للعدل يف تقدير وتقييم  
 . الشركاء حصص

أن ال يكون رأس مال الشراكة ديناً يف ذمة أحد الشركاء، فالشراكة يف أموال غائبة أو دين ال   - ب 
 .تصح

 . ال يشرتط تساوي حصص الشركاء يف رأس املال، بل ميكن التفاضـل يف احلـصص بينهم - ج
 . الـشركة تبىن على الوكالةال جيوز أن ينص العقد على منع أحد الشركاء من العمل يف املشروع، ألن   -د

الشريك وكيل ومؤمتن على أموال الشراكة، جيوز له أن يقوم بكل ما تتطلبه طبيعة    يكون   نأ - ه
 .العمل

 ا. جيب حتديد مقدار الربح اخلاص بكل شريك بصورة ال لَبس فيه -و
اخلسارة يتحمل الشركاء اخلسارة كٌل بنسبة حصته يف رأس املال، فال جيوز االتفاق على حتمل   -ز

 .بنسب ال تتوافق مع حصة كل شريك 
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ذلك بعلم   اءالشركإذا طلب أحد  فـسخ عقد    جيوزإن الشركة عقد جائز وليس الزماً، وابلتايل   - ح
 . الشركاء اآلخرين

 تتعدد أنواع املشاركات اليت تقدمها املصارف اإلسالمية،وتتمثل يف األنواع التالية:  أنواع املشاركة:

 ثابتة (. املشاركة الدائمة ) ال ✓
 املشاركة املتناقصة ) املنتهية ابلتمليك (.  ✓
 11املشاركة املتغرية ) البديل الشرعي للجاري املدين (.  ✓

 املضاربة: اثنيا .
َو آَخُروَن يَضرِبُوَن يف  "  املضاربة مشتقة من الضرب والسعي طلبا للرزق، استنادا لقوله سبحانه وتعاىل:  

تَـُغوَن ِمن   رأِض يـَبـأ ، ويعرفها ابن راشد: أبن يعطي الرجل املال على أن بتجربه على جزء  12"َفضأِل اَلل ِ األأ
 معلوم أبخذه العامل من الربح أي جزء كان مما يتفقان عليه ثلثا أو ربعا أو نصفا. 

املضاربة   وصكوك  املشرتكة  املضاربة  هي:  أشكال  ثالثة  على  املضاربة  اإلسالمية  البنوك  وتستخدم 
 13نتهية ابلتمليك، والشكل التايل يوضح اخلطوات العملية للتمويل ابملضاربة: واملضاربة امل 

 اخلطوات العملية للتمويل ابملضاربة  :الشكل                      

 

 

 

 
مقارنة ، شهادة ماجستري يف العلوم املالية واملصرفية، جامعة حلب،  حممد عبد احلميد عبد احلي، إدارة املخاطر يف املصارف اإلسالمية ) دراسة 11

 .23-21، ص 2010ه/1431
 .20سورة املزمل، اآلية،  12
بنك اإلسالمية للتنمية (، شهادة ماجستري يف التسيري الدويل  العماري عبد الرزاق، دور البنوك اإلسالمية يف متويل التجارة اخلارجية ) حالة 13

 .35، ص2012/ 2011للمؤسسات، جامعة تلمسان، 

 املضارب األرابح البنك 

 رأس املال

 املشروع
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العماري عبد الرزاق، دور البنوك اإلسالمية في تمويل التجارة الخارجية ) حالة بنك اإلسالمية   املصدر:

 للتنمية ( 

    

 صيغ التمويل الفالحية:-2.3
 تتمثل صيغ التمويل الفالحية يف نوعني مها: املزارعة واملساقاة. 

 عقد املزارعة: -أ
هي أن يؤجر مالك األرض أرضه املعلومة آلخر ليزرعها زرعا معلوما ملدة معلومة فإن كانت األجر جزءا  
معلوما مما تنتجه األرض مثال كان العقد ملزما لطرفيه، ودليل ذلك من السنة حديث رواه ابن عمر  

يعملوها ويزرعوها   رضي هللا عنهما أبن الرسول صلى هللا عليه وسلم، دفع إىل أهل خري أرضها على أن
البنك   وهلم شطر مما خيرج منها، وهناك عدة تفاصيل يف هذا اجملال، وهذه صيغة تصلح  ملعامالت 

 الزراعي.

 عقد املساقاة: -ب

وهي أن يستأجر مالك غرس أو زرع شخصا إلصالح غرسه أو زرعه وتنقية من األعشاب أو سقيه  
يح وملزم و ال يفسخ إال برضاء الطرفني أو إلمهال  أبجرة معلومة جيزء مما تنتجه األرض وهي عقد صح

 أو تفريط أو جناية من العامل أو لعدم الوفاء من قبل املالك مبا شرط للعامل من أجرة.14

  

 
(، ص   29فخري حسني عزي، صيغ متويل التنمية يف اإلسالم، البنك اإلسالمي للتنمية املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، وقائع ندوة، رقم )  14

43. 
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 صيغ التمويل القائمة على البيوع: -3.3

 تتمثل صيغ التمويل القائمة على البيوع يف: السلم، االستمتاع، املراحبة، اإلجارة. 

 بيع السلم: أوال.
هو البيع الذي يتم فيه تسليم الثمن يف جملس العقد وأتجيل تسليم السلعة املوصوفة بدقة إىل وقت حمدد 
يف املستقبل مبعىن آخر هو بيع شيء موصوف مؤجل يف الذمة بثمن معجل، أي أنه شراء سلعة مؤجلة 

ويبني الشكل    15املبيع ويعجل فيه تسليم الثمن، بثمن مدفوع حاال، وهو نوع من البيوع يؤجل فيه تسليم  
 16التايل العالقة بني أطراف عملية بيع السلم:

 (:  العالقة بني أطراف عملية بيع السلم. 3-1الشكل رقم)
 

 

 

 

 

 

 

زرجم جليلة، صيغ وأساليب التمويل واالستثمار في البنوك اإلسالمية مع دراسة ميدانية لبنك    املصدر:

 البركة الجزائري 
 

 

 
ع،   8ع  3132شارع سويرت االسكندرية، ت :  30لبنوك اإلسالمية يف مواجهة األزمات املالية، دار الفكر اجلامعي أمحد شعبان حممد علي، ا 15

 .115ص 
وراه ختصص زرجم جليلة، صيغ وأساليب التمويل واالستثمار يف البنوك اإلسالمية مع دراسة ميدانية لبنك الربكة اجلزائري، مذكرة  لنيل شهادة الدكت16

 .154، ص 2007-2006ومالية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان ، نقود بنوك 

 املصرف اإلسالمي

 املشرتي ) املسلم (   البائع 

 بيع السلع  بيع السلع  

 البائع املتعامل ) املسلم إليه( املشرتي 

 تسليم السلعة
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 االستصناع: -اثنيا
هو اتفاق يتعهد فيه أحد األطراف بصناعة غري موجودة أصال، وفقا للموصفات اليت مت حتديدها  

 ويلتزم هبا الصناع مبوجب هذا اإلتفاق، مقابل دفع مثن معلوم للعينة املصنوعة
 أنواع اإلستصناع  ✓

قد أيخذ االستمتاع صورا وأشكاال متعددة، فقد يكون املصرف مستصنعا وقد يكون صانعا، وقد يع
عقد استمتاع مواز مع غريه لتنفيذ ما يطلبه منه العميل لكونه غري قادر على تنفيذ املشروع بذاته، وقد  

 17يقوم املصرف اإلسالمي بطرح سندات استصناع يف األسواق الستصناع مشروع معني.

 املراحبة:-اثلتا
إضافة ربح معلوم سواء بنسبة حمددة  املراحبة هي عملية بيع السلعة بنفس الثمن الذي مت شراؤها به مع  

 من الثمن أو مببلغ حمددة. 

 شروط بيع املراحبة:  ✓
بالثمن  دة ربح والعلمول مع زايألول معلوما للمشرتي الثاين ألن املراحبة بيع ابلثمن األأن يكون الثمن ا -أ

 .ول شرط لصحة البيع فإذاً  مل يكن معلوما فهو فاسدألا
 لصحة البيع. بعض الثمن، والعلم ابلثمن شرط أن يكون الربح معلوما ألنه - ب 
ا  أال- ج الثمن يف العقد    وال الراب فإنكان كذلك اشرتى املكيل أو جبنسه من أم  الول  مقابأليكون 

 . املوزون جبنسه مثال مبثل مل جيز أن يبيعه مراحبة
 .18فإذا كان فاسدا مل جيز كون العقد األول صحيحاأن ي -د

 
 
 
 

 
 . 26، 25حممد عبد احلميد عبد احلي، مرجع سبق ذكره، ص  17
 consulté leM، 3-2، العدد الثالث، ص 2010مارس -يصدرها معهد الدراسات املصرفية، دولة الكويت، فرباير إضاءات، نشرة ترعوية 18

02/02/2019, Morabaha_363 
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 اإلجارة: -رابعا

التأجري أبنه عقد يتيح للعميل أتجري أصل معني واالنتفاع به ملدة معينة مث متلكه بعد  يعرف  
ذلك لعدم قدرته على شراء هذا األصل، واإلجارة صيغة مستحدثة من صور التمويل يف ضوء  
عقد اإلجارة، ويف إطار صيغة متويلية تسمح ابلتسيري على الراغب يف اقتناء أصل رأس مايل ال  

 :  19الثمن فورا، وهناك ثالث أنواع من اإلجارة هيميلك جممل 
 اإلجارة املنتهية ابلتمليك. ✓
 التأجري التمويلي.  ✓

 التأجري التشغلي. ✓

 
،  17و  16، ص 2010دراسة حالة البنك  اإلسالمي للتنمية، مقال جانفي،  االقتصاديماهر عزيز، صيغ التمويل اإلسالمية وأثرها يف النشاط 19

consulté le: https://www.researchgate.net/publication/31694118طالع عليه على املوقع: ميكن اإل
06/02/2019 

https://www.researchgate.net/publication/31694118
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 : النقديةتعريف السوق   .1

 ةاألجنلوسكسونياملصطلح  أشهر ويف 3أايم حىت  7ترتاوح آجاله بني يوم و  األجل واليتهو سوق القروض قصرية 
يسمى هذا السوق ابلنقود اليومية. فالسوق النقدي هو سوق التعامل بني البنوك الذي يضمن هلا حتقيق التوازن 
اليومي بني آجال العمليات الدائنة واملدينة للمؤسسات االئتمانية حيث تقوم البنوك اٍبستثمار فوائضها لدى هذا 

 السوق النقدي ، فوضعية احتياطاهتا لدى البنك املركزي  حتصل منه على القروض الالزمة ٍاستنادا إل   كما ، السوق  
   .1األجل القصري   ذي يف أدوات االئتمان    هو سوق التعامل 

قصرية األجل غالبا، واليت تسمح   االئتمانيةسوق العمليات    كونه  ابملفهوم الواسع   النقدية  السوقكما ميكن تعريف  
املركزي والبنوك التجارية، إل جانب بعض املؤسسات املالية غري   البنكبتدخل خمتلف املؤسسات النقدية ممثلة يف  

 .2التأمني، اخلزينة العمومية، مؤسسات التوفري واالحتياط  كشركات البنكية كذلك مثل:  

وتعترب مؤسسات   على حتقيق الرحبية األمثل حلساابت البنوك،فٍان السوق النقدي يعمل  وهبذا الشكل،
اخلصم )تسمى بيوت اخلصم يف اجنلرتا(من أهم الوسطاء يف هذا السوق الذي تقوم عملياته على أساس 

الضماانت احلقيقية هلذه العمليات إمنا تكمن يف األوراق احلكومية والسندات    املتعاملني ولكنالثقة بني  
الكتلة النقدية املتداولة يف  أ  يعتربكما  التجارية ،   من خالل حتليل   االقتصادداة للسياسة النقدية وضبط حجم 

 . للقروضومتابعة حركات األصول املالية بني العارضني والطالبني 

، يؤدى ابلدرجة األول    البنوك    و ابلتايل فان السوق النقدية هو سوق االئتمان القصري االجل او سوق ما بني
إعادة متويل البنوك و حيز مهم ملمارسة السياسة النقدية خاصة يف الدول النامية اين ال توجد أسواق راس وظيفة  

 املايل متطور و يوجد هبا فقط سوق نقدية.

 

 النقدية:   السوقأمهية   .2

 
 .249ص  1986دار النهضة العربية :مصر ،، مقدمة يف النقود والبنوكحممد زكي الشافعي،  1

2 Ammour Ben HALIMA, PRATIQUE DES TECHNIQUES BANCAIRE:AVEC REFERENCE A L'ALGERIE 

,ALGER:ed DAHLAB, 1997, P.44. 
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 :   3من خالل النقاط او االبعاد التاليةالسوق النقدية بشكل أساسي    أمهية   تنعكس  

حصول املقرتض على األموال اليت حيتاجها، كما   سرعةتؤمن هذه السوق   :لاٍلقتصادابلنسبة  ✓
قصرية األجل بسرعة إل أرصدة نقدية سائلة وبذلك   املاليةيؤمن للمقرض إمكانية حتويل أصوله 

 النقدية حسب حاجات التمويل االقتصادي. السيولةتؤمن السوق النقدية 

من توظيف بعض أمواهلا كما تسمح السوق النقدي بتمويل  :ميكنها ابلنسبة للمصارف التجارية ✓
 . (Interbancaire)ابلسوق ما بني البنوك (Sous liquide) البنوك احملتاجة للسيولة

 

فان وجود سوق نقدية متكنه من التأثري على كمية وسعر األموال   :ابلنسبة للبنك املركزي ✓
 .السائلة

يولة يف االقتصاد  من خالل متكني البنوك و املؤسسات املالية من إعادة فالسوق النقدية هو أداة مهمة لتوفري الس
متويل نفسها و استثمار فوائضها ، كما يسمح للبنوك املركزية من التحكم و التأثري على الكتلة النقدية و حتديد 

 أسعار الفائدة ، او ما يسمى إبدارة السياسة النقدية . 

  

 السوق النقدي   تنظيم .3

فوائضها النقدية   وتوظيف النقدية مصدرا أساسيا تلجأ إليه البنوك التجارية هبدف إعادة جتديد سيولتها    السوق  تعترب
مالية مصرفية وغري مصرفية يسمح   مؤسساتعن طريق عرضها يف هذه السوق، يف عالقة مع أي متدخل، عموما  

 املالية.   فوائضهاهلا ابلتدخل يف السوق النقدية لتوظيف  

 –املالية    للسوق كما هو الشأن ابلنسبة    –إل عدم وجود موقع معني تنصرف إليه السوق النقدية    شارة اإل  وجتدر 
طريق الوسطاء الذين يعملون على ربط   عن حيث يتالقى فيها املقرضني واملقرتضني ذلك أن التعاون عادة ما يتم  

مكانية استخدام خمتلف وسائل االتصال السلكية ابإلضافة إل إ  النقدية الصلة بني خمتلف اجلهات املتعاملة يف السوق  
 .احلديثةوالالسلكية  

 
 .131ص   ،  م 2003هباء الدين للنشر والتوزيع، اجلزائر،  ، حممود سحنون، اإلقتصاد النقدي واملصريف3
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 :منيز بني سوقنيو  

أبسعار فائدة ، و    قصرية واليت يتم فيها احلصول على األموال املراد توظيفها آلجال        :السوق األويل ✓
  .تتحدد حسب مصدر هذه األموال ومكانة املقرتض ومسعته املالية

و أبسعار تتحدد حسب   واليت جيري فيها تداول اإلصدارات النقدية قصرية األجل،    :السوق الثانوي ✓
قانون العرض أو الطلب. أي أن السوق األويل حمله إصدارات جديدة متثل البيع األول ألدوات الدين. 

ته حمله إصدارات مستعملة يتم تداوهلا بني مشرتيها األول ومشرتين آخرين. وألمهي  بينما السوق الثانوي،
يقصد عادة ابلسوق النقدي السوق الثانوي للنقد. ويتكون السوق الثانوي من سوقني فرعيني على 

 األجل.   حسب نوع العمليات اليت تتم يف كل منهما ومها:سوق اخلصم وسوق القروض القصرية 

 :  املتدخلون يف سوق اخلصم .4

 ميكن تلخص املتدخلون يف السوق النقدية فيما يلي : 

أموال الدولة(لقبض )مهمتها إدارة األموال العامة  مؤسسة عامة اتبعة لوزارة املالية،هي      :اخلزينة ✓
  و  وتقوم بدور املصرف،  كما أهنا تشرف على إدارة ديون الدولة،   ودفع نفقات امليزانية،  الضرائب،

الربيدية.  ذلك للحصول على ودائع املدخرين عن طريق احلساابت املفتوحة يف مراكز الصكوك  
  .على قروض من املواطنني للحصول ،وتصدر السندات ألجل قصري ومتوسط

املالية  :البنوك ✓ واملؤسسات  التجارية  والبنوك  املركزي  البنك  إطارها  يف   .يدخل 

 البنوك التجارية:هي مؤسسات مالية مصرفية طبيعة عملها هو التعامل يف ااٍلئتمان قصري األجل،و
الضرورية   القروض  وقروض  توفري  التجارية  القروض  يف  التعامل  أي  العامل  املال  رأس  لتمويل 

 .االستغالل

املتداولة يف    املاليةهناك جمموعة من األدوات :  األدوات املالية املتداولة يف السوق النقدية .5
، و ميكن  عرضها فيمايلي   السوق النقدية و اليت تتميز مجيعها يف كوهنا أدوات قصرية املدى

: 

 



 احملاضرة السابعة السوق النقدية 

94 
 

 أوال األوراق التجارية : 

وهي مصدرا   التجاريةأنواع األوراق اخلاصة ذات األجل القصري وتستخدم هذه األخرية يف العمليات    خمتلف  متثل
 : هيهاما لتمويل جزء من رأس املال العامل يف االقتصاد وأهم أنواعها  

يتعهد فيه املدين أبن يدفع مبلغ معينا، مسجال يف  صك وهوألمر أو السند اإلذين:  السند ✓
لشخص آخر هو الدائن   -األجل عادة على ثالثة أشهر  هذاال يزيد    –  السند يف اتريخ معني 

 .(4) أو حلامل السند بصفة قانونية

يتم من خالل تظهريه  أن   كما  استعمال السند كأداة أو وسيلة لسداد   يتيح  الذي انتقال السند من دائن آلخر 
بكتابة عبارة على ظهر السند تفيد بنقل حقه فيه إل دائن آخر, أما   الدائنااللتزامات يف االقتصاد, وذلك بقيام  

 . *()االستحقاقيف السند فإنه ملزم قانوان بدفع مبلغ السند ألي شخص يقدمه له بتاريخ    للمدينابلنسبة  

التجارية    األوراق أشهر    –إيطايل    أصل والكلمة     –  الكمبيالة   وتعترب:    ة أو السفتج  الكمبيالة ✓
, وبذلك فإن أشخاصعلى االطالق وليست الكمبيالة سوى سند إذين يتداخل فيه ثالثة  

عبارة عن أمر يوجهه املدين الساحب   تكون  ،–ويطلق عليها سند السحب    –صيغة السفتجة  
le tireur   مدينه املسحوب عليه    إلle tire  يدفع مبلغ معني من املال إل الدائن    أبن

أن السند ألمر يستعمل عادة يف سداد دين   كما معني،    بتاريخ    le beneficiareاملستفيد  
 تتيح سداد دينني معا   فإهنا واحد )بني الدائن واملدين( أما السفتجة  

أن يشك يف   املستفيديزيد عن ثالثة أشهر، غري أن من حق    أن أجل استحقاق الكمبيالة قصري ال  املالحظ   ومن 
بتعهده، ويف هذه احلالة من حقه   وفائهصحة وجود ذمة املسحوب عليه لصاحل الساحب أو أن يشك يف إمكانية  

هذا األخري بعملية القبول بعد أن يكتب كلمة: مقبول ويؤرخ   فيقوم أن يطلب من املسحوب عليه أتكيد التزامه،  
 مقبوال.  القرضهكذا يصبح  ويوقع و 

 
 .306، ص 1981األسكندرية ، داراحلداثة، ، فتح هللا ولعلوا، االقتصاد السياسي: توزيع املداخيل والنقود واإلئتمان  4
لدائن أن فإذا تقدم الدائن األخري يف السند من املدين فيه بتاريخ االستحقاق للحصول على قيمة السند ورفض املدين سداد املبلغ فإنه حيق هلذا ا (*)

 يرجع إل كل املوقعني السابقني على السند )الدائنني اآلخرين( ويطالبهم بسداد مبلغ السند. 
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آخر ليضمن   شخصاملستفيد من صحة وجود الذمة بني الساحب واملسحوب فيقدم الورقة التجارية إل    يشك  وقد
 .l'avalله حقوقه، أي يتعهد له بضماهنا وتسمى هذه العملية ابلضمان االحتياطي  

تظهري األوراق التجارية   تعدد إبمكانه تظهري الكمبيالة واستخدامها يف العمليات التجارية، واملعروف أنه كلما    أن  كما 
فكأهنا   –ن هذه التوقيعات ضمانة كبرية هلا  هبا، أل   األفرادوكثرت فيها التوقيعات كلما اكتسبت قوة وزادت ثقة  

 عامة .   إبراءأصبحت نقودا متلك قوة 

يسلم للشخص الذي أودع سلعة يف أحد املخازن العامة وهو ذو قسمني،    سند   وهوسند الرهن )التخزين(:   ✓
 لذلك    الشخص هلذه السلع وقسم ميكن أن يصبح وثيقة رهن أو بيع مبجرد تظهريه  ملكية قسم يثبت  

فصاحب السند ميكن   بذلك مثل الورقة التجارية،  وهو  recepisse warrantيسمى هذا السند أيضا  
 املودعة مقابل تسليمه القسم الثاين بعد أن يظهره ابسم املقرض، حبيث تعترب السلع    قرضله أن حيصل على  

، لكنه خيتلف عنه عموما يشبه السند ألمر يف صيغته  وهو   ،يف املخزن العام مرهونة مقابل ذلك القرض
 حماصيل زراعية (، ويف كثري من الدول تقام   تكونبكونه مضموان بسلع )غالبا ما  

أن يودعها فيها لفرتة معينة مقابل أجر أو عمولة متفق عليها،   السلع مستودعات أو خمازن عامة ميكن لصاحب  
 إيصال عادة بسند الرهن، وبذلك فإن    من إدارة املخزن يثبت عملية اإليداع ويكون مرفقا  إيصالوحيصل أيضا على  

حيث أن مالكها ال يستطيع إسرتادها   – الرهن متثل السلعة املودعة    وسند   recepisse d'entrepôtاإليداع
 إبظهار اإليصال وسند الرهن.  إال 

عن إيصال ملكيتها وسند   يتنازلفإنه    –أراد صاحب السلع )حامل اإليصال والسند( أن يقوم ببيعها للغري    وإذا
السلع للمشرتي كما أن حامل اإليصال وسند الرهن   ملكيةرهنها من خالل تظهريها، بذلك تتم عملية البيع وتنتقل  

الذي يستطيع بدوره أن يظهره لدائنيه )سداد لقيمة   –تظهريه لصاحل الدائن    بواسطةيستطيع أن يقرتض من الغري  
 .  (5) أحكام هذا األخري  نفسإن سند الرهن قابل للتظهري كالسند ألمر وتطبق عليه  أو وفاء لدين(، وبذلك ف  البضاعة

عن املؤسسات أو عن البنوك   صادر سند الصندوق هو سند إذين كذلك، وهو حمرر    إن:    سند الصندوق ✓
ني عند قامت إبصداره بدفع قيمة السند إل املكتتب  اليت ليكتتب به األفراد، وفيه يلتزم البنك أو املؤسسة  

 
،ديوان املطبوعات اجلامعية،   1لية، األسوووووووواق النقدية واملالية: البورصوووووووات ومشوووووووكالهتا يف العا  النقدي واملايل،  مروان عطون، األسوووووووواق النقدية واملا 5

 .38.، ص 1993اجلزائر، 
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إبصدار سندات الصندوق كلما كانت حباجة إل موارد ألجل   واملؤسسات أجل االستحقاق، وتقوم البنوك  
 سند الصندوق تكون حمدودة.  استحقاق قريب ذلك أن مدة  

املستعملة يف السوق النقدية، وهي عبارة عن سندات تقدم من   األدواتمن أهم    تعدالقبوالت املصرفية:   ✓
سبيل القبول الذي يكون بتوقيع البنك على هذا السند املسحوب علي عميله دليال   علىالعميل إل البنك  

هذا التوقيع   ويعدعل استعداده لدفع قيمتها عند االستحقاق للعميل نفسه أو لفائدة شخص اثلث،    كافيا
على قبول الورقة من البنك   املخاطرلورقة، وحيصل البنك مقابل ذلك على عمولة، كما أن  مبثابة ضمان ل

 .وتقوم البنوك الكبرية بشراء السندات  منخفضةتكون منخفضة نسبيا ولذلك تكون الفائدة املدفوعة  

جمال   يفخدامها   االول من السهل بيعها يف السوق الثانوية ويتم است  الدرجةاليت تقبلها واليت أصبحت ورقة من  
سحب السندات املقبولة من البنوك مبخاطر أدىن من تلك اليت تسحب   املصدرين التجارة اخلارجية غالبا اذ يفضل  

 .   أنفسهم املستوردينعلى  

جمموعة األوراق التجارية القابلة إلعادة اخلصم   تضم جتارية"    حمفظة القول فإن لكل البنوك التجارية "  وخالصة  
تشرتط   التشريعات التجارية أمهية قصوى ألن حمتواها يدل على مستوى نشاط البنك، كما أن بعض    احملفظةوهلذه  

التجارية لكي تصبح ورقة بنكية، أي لكي   الورقة  البنك املركزي إعادة خصمها   يقبلوجود بعض اخلصائص يف 
 ط عادة يف النقاط التالية: هذه الشرو   وتتلخص

 أن تشمل األوراق التجارية ثالث توقيعات على األقل لضمان قيمتها.   جيب  -

 (. التشريعاتيوم حسب بعض    120يوم أو    90أن ال تزيد مدة استحقاقها عن فرتة معينة )  جيب  -

 سندات اخلزينة العامة وأمهيتها: اثنيا  

عن أوراق   عبارةعن اخلزينة العامة، وهي    –أوال األوراق العامة ذات األجل القصري  –سندات اخلزينة العامة    تصدر
عوض أن يكون مصدرها إحدى   العامة  اخلزينة  ال ختتلف عن سندات الصندوق اخلاصة إال ابعتبار أن مصدرها هو

 :6البنوك أو املؤسسات وهي تنقسم إل 

 

 
 .311فتح هللا ولعلوا، مرجع سابق، ص  6
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وميكن أن تكتتب فيها جمموع   العامة عبارة عن أوراق مطبوعة تصدرها اخلزينة    وهي   : املطبوعـة  الـسندات  ✓
من صناديق اخلزينة العامة مقابل قرض مينحه للدولة،   السند املؤسسات املالية واملصرفية، بتسلم املكتتب  

 ترتاوح ما بني ستة شهور ومخس سنوات ترجع له اخلزينة    اليتوعند هناية مدة االستحقاق  

 ي قدمه إليها. ذلك فائدة على القرض الذ   إلدينه كما متنحه ابإلضافة  

استخدام    وهكذا  العامة على  اخلزينة  االكتتاب يف   مدخرات تعمل  املؤسسات عن طريق  أو  املشروعات 
املدخرين، وتنافس بذلك املؤسسات املالية والبنكية املوجودة، واليت تقوم هي   جلب السندات احلكومية، وتسعى إل  

 جبمع املدخرات املتاحة ابلبالد.   بدورها 

اخلزينة العامة يف السندات  شهادات وتتمثل وسندات اخلزينة ابحلساب اجلاري:  العامةنة شهادات اخلزي ✓
فيها يف إطار السياسة البنكية، ذلك أن التشريع   لتكتتباحلكومية املوجهة إل البنوك واملؤسسات املالية  

ابالحتفاظ بقدر معني من هذه السندات وإيداعها يف احلساابت اجلارية،   البنكيةالبنكي يلزم كل املؤسسات  
 سنداتأن القانون جيرب البنوك يف بعض األحيان ابستعمال جزء من موجوداهتا لالكتتاب يف    ذلكومعىن  

 اخلزينة العامة. 

دين تصدرها احلكومة آلجال ترتاوح بني ثالثة وستة أشهر تقوم بطرحها يف السوق   سندات   هي   اخلزينة  اتوشهاد
العاملني يف سوق    عادة الشهادات مجيع  املركزي، ويتقدم خلصم هذه  البنك  هذه   تداول  ويتم،    النقد عن طريق 

أقل من السعر الرمسي الذي تصدر   بسعر  السندات عن طريق بيعها يف املزاد العلين ابستعمال مبدأ اخلصم أي تباع
حائزها، حيث تدفع قيمتها االمسية كاملة عند اتريخ االستحقاق،   عليهابه، وقيمة هذا اخلصم متثل الفائدة اليت حيصل  

 صاحلة أيضا إلعادة اخلصم لدى البنك املركزي يف أي وقت.   السنداتكما تكون هذه  

حل أجل   اليت يف كل شهر، حبيث يتم ابإلصدارات اجلديدة تعويض اإلصدارات    األذونيتم إصدار هذه    ما  وعادة 
أو نقصان حسب ما إذا كانت   زايدة استحقاقها، وقد ختتلف قيمة إمجايل املصدر منها عن قيمة إمجايل املستحق  

 جانب من السندات القائمة.   تصفيةة يف حاجة إل أموال إضافية أو ترغب يف  احلكوم

إل مقادير   ابإلضافة اخلزينة ابحلساب اجلاري فهي سندات حكومية تستطيع البنوك أن تكتتب فيها    سندات   أما 
 السندات اإلجبارية اليت أشران إليها.
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ابلذمم  تكون   عموما يسمى  ما  العامة  اخلزينة  سندات  اليت   أي  dettes flottantesالعائمة    خمتلف  الذمم 
 السندات احلكومية يف   إصداريستوجب استخالصها يف أجل قريب، وميكن حصر أمهية  

 الوصول إل عدة أهداف نذكر منها:   

مالية للخزينة   مواردعجز امليزانية وتغطية بعض النفقات احلكومية ابعتبار أن مقابل السندات يكون    سد  -
 العامة. 

واملؤسسات   األفراديف السيولة املتداولة يف السوق، ذلك أن إصدار السندات احلكومية واكتتاب    التحكم -
على حماربة التضخم يف حالة   يساعدفيها ميكن الدولة من التقليل من السيولة الفائضة، الشيء الذي قد  

 وجوده. 

واملش  تشجيع  - األفراد  استهالكات  من  تقلل  أن  الدولة  تستطيع  حبيث  إل   إذاروعات  االدخار:  وجهتهم 
 االكتتاب يف سنداهتا الشيء الذي يؤدي إل رفع حجم االدخار الوطين. 

على استعمال مواردها   إجبارهاالبنوك، فتتمكن الدولة من توجيه سياسات البنوك وأتطريها عن طريق    مراقبة -
 .7املالية يف سندات اخلزينة ابحلساب اجلاري 

 

 

 

 

 
 . 313فتح هللا ولعلو، مرجع سابق، ص 7
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م مث إىل ابريس واىل 11639م يف بلجيكا وانتقل إىل مدينة ليون يف فرنسا عام  1339مت إنشاء أول سوق مايل يف  
بعد حركة الكشوفات اجلغرافية واكتشاف   1890أمسرتدام ولندن يف القرن السابع عشر وانتظمت األسواق حبدود عام  

الصناعية اليت كان هلا األثر يف تطور الفكر االقتصادي واألسواق املالية ، حيث أمريكا الشمالية واجلنوبية وكذلك الثورة  
االستثمار الكبري يف شراء األسهم ابلشركات املتخصصة يف بناء السكك احلديدية وأثره ارتفعت القيمة اإلمجالية للسوق 

 1كز حبجم األموال املتداولة يف السوق . م مث احتلت البورصة يف لندن ونيويورك وطوكيو املر   1880املايل يف ابريس عام  
واألدوات  املختلفة  اإلنتاجية  القطاعات  يف  التنوع  تعكس  ومرآة  االقتصادي  للتطور  مقياسا  اآلن  املالية  األسواق  تعد 

 االستثمارات املتاحة . 

 مفهوم األسواق المالية   .1

 السوق املايل ابختالف مهامه ونشاطاته ونذكر من بني التعاريف :   ف تعددت تعاري       
يف اللغة العامة يقصد ابلسوق املكان اجلغرايف الذي يلتقي فيه البائعون واملشرتون وتبادل فيه السلع واخلدمات ، ويف احلاضر 

 2. مل يعد هناك أمهية للمكان وأصبحت السوق حتدد ابلنظر إىل السلعة اليت تتداول فيها  
كما عرفه احد كتاب أسواق رأس املالية أبهنا : املكان الذي يلتقي فيه البائع واملشرتي ألموال املالية من خالل إجراءات 
قانونية وإدارية ومالية ، سواء كان البائع أو املشرتي مدخرا أو مستثمرا لألموال وحيقق الصلة بينهما وسيط يساعد على 

 3ل استثمارية أو متويل هذه األصول النقدية مرة أخرى . متويل املدخرات النقدية ألصو 
هي اآللية )األسلوب واإلجراءات(   MARKETوهو أيضا لفظ جيوز فيه استعمال صيغة املؤنث وصيغة املذكر والسوق  

 4اليت يتم بواسطتها بيع وشراء ومبادلة السلع واخلدمات أو األصول املالية )األسهم والسندات وما شاهبها(. 
كما هو اجملال الذي يتم فيه االلتقاء بني الوحدات ذات الفائض )املدخرات ( وترغب يف إقراضه الوحدات االقتصادية 

 5ذات العجز املايل ) املقرتضني ومن ينشا وتتداول داخل إطاره التنظيمي األصول املالية. 
بادل من خالهلا أو بواسطتها هي أيضا عبارة عن أسلوب أو أداة يت  FINENCIAL MARKETاألسواق املالية

ابئع األوراق املالية واملشرتي هلذه األوراق مقابل النقد وتساهم هذه األداة يف حتويل األموال بكفاءة بني القطاعات االقتصادية 
 

  1 - د. دير كامل الشيب،األسواق املالية والنقدية ،دار امليسرة للنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل 2012م-1433هعمان ص35-34
  2 -مشعون مشعون،الرايضيات االقتصادية ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر،1994ص241

  3 -  د.أمني عبد العزيز، األسواق املالية ،دار قباء احلديثة للنشر والتوزيع ،ب ط،القاهرة -مصر- 2007ص13
  4-  د-  صالح الدين شريط،مبادئ األسواق املالية ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،الطبعة العربية األوىل ،رام هللا، 2014ص17

  5- بن زاير مبارك، إشكالية أتثري املالية السلوكية على كفاءة األسواق املالية ،مذكرة الدكتوراه أبو بكر بلقا يد ، تلمسان ،2015-2016،ص05
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ع من وحدات الفائض إىل تلك اليت تعاين العجز وهذا معناه أن السوق املايل موجود أينما توجد وسيلة التبادل بني البائ
 6واملشرتي بغض النظر عن تقيد عملية البيع والشراء ابللقاء املباشر بواسطة اهلاتف ، االنرتنت أو الفاكس ....اخل . 

كما أن السوق املالية هي وسيلة يبقى فيها شرط املكان ويلتقي خالهلا )املشرتون و البائعون الوسطاء واملتعاملون اآلخرون 
تمة ابألدوات الرأمسالية والنقدية أو ابلصرف األجنيب بغرض تداول توثيق وتعزيز األصول من ذوي االهتمامات أو امله     (

املختلفة )احلقيقية املالية وقصرية األجل اعتمادا على قوانني وأنظمة وتعليمات حمددة واىل حد ما عادات وتقاليد وأغراض 
 7معتمدة دوليا وحمليا . 

 لص أن السوق املايل هو جمال يلتقي فيه البائعون واملشرتون من خالل التعاريف السابقة ميكن أن نستخ
 أو هو مكان جيتمع فيه طرفني للتبادل عن طريق البيع والشراء )السندات واألسهم وغريها (. 

بينهما   التفرقةفقد تّدق  ،بينه و بني السوق النقدية  الفرق     بشكل أوضح من خالل حتديد السوق املايل و ميكن توضيح   
وميكن إجياز هذا الفرق فيما   ، يف كليهما  املتعاملة بسبب تشابك العالقات وارتباط الوظائف، وتشابه بعض املؤسسات  

 :(8)يلي
ومن هنا   األجل، يف االئتمان قصري األجل، أما السوق املايل فهو يتعامل يف االئتمان طويل    النقديةالسوق    تتعامل ✓

 كان سعر الفائدة يف السوق املايل أعلي منه يف السوق النقدي. 
تقدمي االئتمان   يفيف ممارسة عملياهتا على الفوائض النقدية لديها، أما السوق املالية فيعتمد   النقديةالسوق    تعتمد  ✓

 تصدرها يف صورة سندات وأسهم.  واليترأمسال البنوك وعلى القروض اليت تعقدها يف السوق لنفسها    على
وسريعة ومكيفة   سهلةللسوق النقدية يف مواجهة عسر يف السيولة النقدية حني تكون فيها اإلجرآت    املقرضون  يلجأ ✓

على األموال من أجل االستثمار يف راس  حيصلون حسب طبيعة التمويل، يف حني أن املقرتضني من السوق املالية  
 املال الثابت. 

من كمبياالت وسندات أذنية وغريها أما السوق املايل فيتعامل   التجارية السوق النقدية فيما يسمى ابألوراق    يتعامل ✓
 أسهم وسندات. من املاليةيف األوراق  

أما السوق املالية فهي تزودها برأس ماهلا الالزم للتأسيس أو   العامل،السوق النقدية املشروعات برأس ماهلا    تزود ✓
 التجديد. 

 
 37د. دير كامل الشيب، مرجع سبق ذكره ص 6

7العجاج فاطمة الزهراء، إشكالية دور املعلومات  يف حتقيق كفاءة األسواق املالية للدول العربية ، مذكرة الدكتوراه ابوبكر بلقايد ، تلمسان ،2015-
11ص0162   

 .149، ص 1993عادل أمحد حشيش، اقتصادايت النقود والبنوك، الدار اجلامعية، بريوت، 8
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النقدية هي سوق    أخريا   و ✓ القول أبن السوق  اليت يرغب   االدخار ميكن  السائلة  اليت حترك األموال  أي السوق 
 االستثمار املايل فهو سوق استثمار أي السوق الذي حيرك األموال اليت تسعى وراء    السوقأصحاهبا يف ادخارها، أما  

 سواء يف البنوك أو يف البورصة. 

 تقسيمات السوق املال  .2
توجد أسواق عديدة يتم من خالهلا تداول األوراق املالية والنقود وميكن تقسيم األسواق املالية من عدة زوااي من أمهها    

 :تقسيم السوق املايل إىل أسواق النقد وأسواق رأس املال . 
مال ويتكون هذا :هو السوق الذي يتم فيه تداول األوراق املالية اليت تصدرها منظمات األعأسواق رأس املال  -1.2

 السوق من شكلني مها :األسواق احلاضرة واألسواق اآلجلة . 
  األسواق احلاضرة : أوال.

 SECURITYوهي تتعامل يف أوراق مالية طويلة األجل )أسهم سندات ( وأحياان يطلق عليها أسواق األوراق املالية  
MARKETS 

ويتم تسليم  9وهنا تنتقل ملكية الورقة للمشرتي فورا عند إمتام الصفقة وذلك بعد أن يدفع قيمة الورقة أو جزء منها .   
حيث أن هذه األسواق احلاضرة تنقسم حبد 10األوراق املتداولة  فيها فورا  )أي خالل ثالثة أايم( من اتريخ إبــــرام  الصفقة 

 أسواق غري منظمة ذاهتا إىل قسمني أسواق منظمة و 
 ORGANIZE DE CAPITAL MARKET S :  األسواق املنظمة  ✓

ومتثل البورصات اليت تتميز بوجود مكان معني يلتقي فيه املتعاملون ابلبيع والشراء وحيكم التعامل فيها القوانني واإلجراءات 
رمسية ويشرف على عملها هيئات متخصصة وتتداول فيها عادة األوراق املالية املسجلة فيها واملستوفية ملتطلباهتا واليت تتعدد 

 11الطلب . أسعارها من خالل العرض و 
 UNORGANIZED MARKET:    األسواق غري املنظمة ✓

ويستخدم اصطالح األسواق غري املنظمة على املعامالت اليت جتري خارج السوق املنظم أي )البورصة (فليس هناك مكان 
طوات حمدد إلجراء التعامل ويقوم ابلتعامل ابلسمسرة حيث تتم من خالل شبكة من االتصاالت القوية اليت تتمثل يف خ
 12تليفونية أو أطراف احلاسب األوىل وغريها من وسائل االتصال السريعة اليت تربط بني السماسرة وجتارة املستثمرين . 

 

 31،ص2006رمسية زكي قرايقص ، السيدة عبد الفتاح ، األسواق املالية ن الدار اجلامعية اإلسكندرية )مصر(  عبد الغفار حنفي ، 9 
 32ص 2009د.امحد عبد النيب، األسواق املالية ، دار زمزم  الناشرون واملوزعون،ط أ، األردن ،  10
 35ص 2014أ عمان ، عبد الكرمي امحد قندوز، مشتقات املالية ، الوراق للنشر والتوزيع ، ط. 11
 59د.عبد الغفار احلنفي، مرجع سبق ذكره ص 12
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 كما ان هذه السوق حبد ذاته ينقسم إىل سوقني سوق اثلث وسوق رابع 
مساسرة غري أعضاء يف األسواق   : وهي أسواق غري منظمة تقوم بعمليات البيع والشراء الكبرية من خالل  السوق الثالث-أ

الثانوية حلساب غريهم من املستثمرين بتكاليف منخفضة نسبيا وتضم بيوت السمسرة واملتعاملني يف األوراق املالية املنظمة 
 مع االستعداد للبيع والشراء أبي كمية ويف أي وقت وعادة ما تكون الصفقات بني شركاء االستثمار نفسها . 

وهي أسواق أيضا غري منظمة وتقوم بعمليات البيع والشراء الكبرية عن طريق التعامل املباشر بني   السوق الرابع :-ب
املستثمرين وليس من خالل السماسرة ويتم التعامل فيها بني املستثمرين على كافة األوراق املالية ومتتاز ابخنفاض التكاليف 

 13وابلبساطة يف اإلجراءات .
:تعرف هذه األسواق على أهنا تلك األسواق اليت يتم فيها االتفاق على السعر واألصل املباع أو    ة املستقبلياألسواق  -اثنيا

املشرتى حاال على أن يتم التسليم الحقا وتستخدم هذه األسواق حلماية املستثمرين من تقلبات األسعار املستقبلية وحتقيق 
ويتم يف هذه   14د اخليارات والعقود املستقبلية وحتقيق وعقود املبادالت .  األرابح الرأمسالية وتنقسم هذه األسواق إىل عقو 

 15األسواق االتفاق على شروط الصفقة يف توقيت معني على أن تتم عملية السليم وإقفال الصفة يف وقت الحق . 
 :يو يتم تداول فيها جمموعة من األوراق املالية تتمثل فيمايل

متثل اخليارات يف عقد بني طرفني احدمها مشرتي اخليار واألخر ابئع أو حمرر اخليار ،ومبوجبه يكون   عقود اخليارات : ✓
للطرف األول أي املشرتي احلق يف أن يشرتي )إذا ما رغب( من الطرف الثاين أصال معينا بسعر معني ويف اتريخ معني 

ول )املشرتي (بدفع عالوة أو مكافئة معينة للطرف أو خالل فرتة زمنية حسب االتفاق وذلك مقابل أن يقوم الطرف األ
 الثاين.

العقود املستقبلية: ميكن تعريف العقد املستقبلي على انه التزام قانوين متبادل بني طرفني يفرض على احدمها أن يسلم  ✓
وزمان   اآلخر )أو يستلم منه( وبواسطة طرف اثلث )الوسيط(  كمية حمددة من أصل أو سلعة معينة يف مكان حمدد 

   16حمدد ومبوجب سعر حمدد. 

 
 2008،58- عمان  – فيصل حممود الشواورة ،االستثمار يف بورصة األوراق املالية ، دار وائل للنشر والتوزيع ،  الطبعة األوىل األردن  13
، جامعة   ية األسواق ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيريالداوي خرية ،تقييم كفاءة وأداء األسواق املالية ، مذكرة ماجستري ختصص مال13

  19ص 2011،2012قاصدي مرابح ، ورقلة 
 33د. حممد امحد عبد النيب مرجع سبق ذكره  ص 15
  2004عمان –إدارة االستثمارات ، اإلطار النظري والتطبيقات العملية ، دار وائل للنشر والتوزيع ، الطبعة الثالثة ،األردن  د. حممد مطر ، 15
  306،ص298ص
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اتفاق تعاقدي يتم بواسطة وسيط بني الطرفني أو أكثر لتبادل االلتزامات أو احلقوق،و   عقود املبادالت أو املقايضة:  ✓
يتعهدان مبوجبه إما على مقايضة الدفعات اليت ترتتب على التزامات كان قد قطعها كل منهما لطرف آخر و ذلك 

املقبوضات اليت ترتتب لكل   يقايضه أي منهما األصلي جتاه الطرف الثالث غري املشمول ابلعقد،أو  دون إخالل ابلتزام  
 17منهما على أصول ميتلكها و ذلك إخالل حبق منهما لتلك األصول 

 أمهية األسواق املالية .3
تعترب األسواق املالية من األدوات التمويلية لدى الكثري من الدول لذلك جعلتها يف قمة اهلرم املايل لديها،و ملواجهة التطورات 
و التغريات اليت يعرفها العامل،و هذا الدور ميكن أن تلعبه هذه األسواق يف حتقيق التنمية االقتصادية و اعتبارها كقاعدة 

 كما ميكن ذكر بعض منها يف نقاط:    18ل لذا كان البد من إعطائها األمهية البالغة أساسية من قواعد التموي
 جتميع مدخرات األفراد لتنشط جماالت االستثمار العام و اخلاص و تنشيط االقتصاد العمومي ككل  ✓
 إجياد منافذ شرعية للمدخالت لنقل ممتلكاهتم لغريهم  ✓
 طويلة تكوين تراكم رأمسايل آلجال قصرية أو  ✓
 حتقيق صاحل البائع و املشرتي للحصول على الكمية احلقيقية لألوراق املالية  ✓
 19االحتفاظ ابملدخرات القائمة بتوفري منافسة االستثمار الشرعية ✓
 يلعب دورا رئيسيا يف ختطيط السياسة النقدية و يؤثر يف دور البنك املركزي يف تغيري سعر الفائدة  ✓
جتديد األسعار األوراق املالية املتداولة،و من هنا فان ذلك يساعد على توجيه   وجود سوق مايل ساعد يف عدالة ✓

 االستثمار حنو القطاعات األكثر جناحا 
  20يساعد وجود السوق املايل على تنظيم و مراقبة اإلصدارات لألوراق املالية ✓

 : خصائص األسواق املالية .4
 :   21لألسواق املالية خصائص ميكن إجيازها فيما يلي 

 

 316د حممد مطر،مرجع سبق ذكره ص 17 
إىل األسواق املالية دار األايم للنشر و التوزيع،الطبعة  د.رائد عبد اخلالق عبد هللا العبيدي،مدخل-د.خالد امحد فرحان املشهداين21

  94ص2013العربية،
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كفاءة التشغيل أي قدرة السوق على حتويل األموال ملن حيتاجون إليها،و أبقل كلفة ممكنة ينشا من املعامالت،و تضم  ✓
تكلفة املعامالت الوساطة املالية،و تكلفة حتويل الورقة املالية،لذا فان جناح السوق املايل يتوقف إىل درجة كبرية على 

 تقليل التكلفة 
املهمة األساسية لألسواق املالية هي حتويل فائض األموال )ممن لديهم الفائض( إىل من   كفاءة ختصص املوارد أي أن  ✓

 حيتاج إىل هذه املوارد
توفري السيولة أن األسهم و السندات ليس هلا اتريخ استحقاق،و حلاملها حق إعادهتا إىل الشركة املصدرة ابلرغم من  ✓

احلالة هي امللجأ الوحيد الذي ميكن للمستثمر من بيع أوراقه   حيث أن السوق يف هذه  أن هلا أجال استحقاق خمتلفة، 
 و حتويلها إىل سيولة)نقود( 

السوق هو أهم مصدر املعلومات عن االستثمارات املتداولة و ال سيما األسعار و حجم العرض و   توفري املعلومات:  ✓
 الطلب، و حركة التكامل اليومي و التفصيلي 

جيب أن تستجيب بسرعة ألي تغريات أو إحداث و هي تؤثر يف األسعار األسهم و السندات و   سرعة االستجابة:  ✓
 .لذا يطلق عليها بكفاءة السوق 

 . حتديد عمليات التداول لألسهم املصدرة من الشركات و اليت حيتفظ هبا حاملوها ✓
 .22يتم التداول املعامالت الشرائية و البيعية بني جمموعة الوسطاء ✓

 . يرتبط سوق رأس املال ابألوراق املالية طويلة األجل   ✓
 . له دور فعال يف متويل املشروعات اإلنتاجية طويلة األجل ✓
 .   سوق رأس املال أكثر تنظيما من األسواق األخرى الن املتعاملني من الوكالء املختصني  ✓
 . االستثمار يف األسواق املال أكثر خماطرة من السوق و اقل سيولة أيضا  ✓
  .    23وائد مرتفعة نسبيا لألسواق يف رأس املال مقارنة مع االستثمار يف األسواق األخرى الع ✓

 

 

 

 

 
 16د.امني عبد العزيز سبق ذكره ص 22
 19ص ه 1439م.2009البكري،األسواق املالية و الدولية،دار املستقبل للنشر و التوزيع.ط.ا.عمان د.وليد صايف،د.انس  23
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 : وظائف األسواق املالية .5
 هناك وظائف تقوم هبا األسواق املالية يف هذا اجملال االقتصادي املهم و هي كما يلي: 

املسامهة يف تعظيم الثورة املتمثلة يف القيمة الرأمسالية لألوراق املالية و ارتفاع قيمة األسهم،و توفري أشكال متعددة  ✓
على  احلصول  و  تداوهلا  تسهيل  و  املشرتين  إىل مجهور  إاتحتها  و  االستثمارية  اجملاالت  و  املالية  األدوات  من 

 السيولة،مما يقلل من درجة املخاطر 
لومات اخلاصة ابالستثمارات و ختصيص املوارد للمشاريع ذات اجلودة االقتصادية العالية،و املسامهة يف توفري املع ✓

 زايدة معدل منو النتائج من خالل الدور الفعال يف جمال االدخار و االستثمار 
الفائض و   املسؤولية عن نقل رؤوس األموال من القطاعات الفائضة إىل القطاعات العجز و املوائمة بني وحدات ✓

وحدات العجز من خالل تسهيل مهمة الدخول إىل األسواق لتجميع املدخرات من خمتلف الشرائح و القطاعات 
و حتويلها إىل وحدات العجز هبدف املسامهة يف ارتفاع معدالت النمو االقتصادي و زايدة االستثمار مث اإلنتاج و 

 24. حدات ذات اجلودة االقتصادية املرتفعةاالستغالل األمثل للموارد املتاحة و االرتقاء ابلو 
تشجيع االدخار األفراد و املؤسسات على االدخار،و ذلك عن طريق سهولة حتويل مدخراهتم إىل استثمارات يف  ✓

األسهم و السندات و غريها من أدوات التعامل يف األسواق املالية للحصول على مردود مالئم على مستوى خماطر 
 مالئم

 لى السيولة ألن األسواق املالية )األسهم و السندات و ما شابه( إىل نقد عند احلاجة إليه تسهيل احلصول ع ✓
تسهيل احلصول على االئتمان ابفرتاض النقود مقابل وعد ابلوفاء يف املستقبل حيث تتيح األسواق املالية أدوات  ✓

   25متعددة الئتمان و احلصول عليه ملن يطلبه ممن تتوفر فيهم شروط احلصول عليه 
إضفاء صفة السيولة و املرونة العالية لألصول املالية و اليت يصعب تسهيلها يف حالة غياب هذه األسواق و هي  ✓

تعترب أهم وظيفة تؤديها السوق بعد وظيفة توجيه الفوائض و تعبئة املدخرات إذ تساهم سيولة السوق املايل يف 
ينعكس   مما  توسيعها  و  األجل  طويلة  االستثمارات  النمو تدعيم  و  لإلفراد  املعيشي  املستوى  على  ابإلجياب 

 االقتصادي 
 تساهم األسواق املالية بتخفيض كلفة املعلومات و تكلفة البحث عن الصفقة  ✓

 
 41مرجع سابق ص يبدريد كامل الش 24
 20د.صالح الدين الشريف مرجع سابق ص 25
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 26توسيع قاعدة اخليارات ألصحاب املدخالت و الثروات ✓
إاتحة الفرص أمام الشركات اليت تتداول أوراقها املالية يف السوق املايل من بيع و شراء يف هذه األوراق و انتقال  ✓

ملكيتها من مشرت آلخر دون حاجة لبيع حق امللكية أو التأثري على حقوق امللكية يف الشركات املقيدة ابلسوق 
 . املايل

و املؤسسات املالية و شركات األعمال و اخلدمات و لذلك ميثل مرحلة   ميثل السوق املايل وسيطا ماليا بني األفراد ✓
 . من مراحل منو النظام املصريف  

يف ضوء املوقف املايل و رحبية الشركات و األحوال   السندات و األسهم  حيدد أسعار مناسبة لألوراق املالية مثل: ✓
 . االقتصادية اخلاصة ابلصناعة و الدولة

تغيري األرقام القياسية لألسعار األوراق املالية املتداولة يف السوق املايل من التغيريات املهمة للتنبؤ ابحلالة االقتصادية   ✓
 27يف الدولة 

 

 
 21العجاج فاطمة الزهراء مرجع سابق ص 26
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