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يةواالقتصادلدراسات المالية مجلة شمال إفريقيا ل

يف جمال ذات املصداقية واجلودة العاليةاألصلية بنشر املقاالتجملة مشال إفريقيا للدراسات املالية واالقتصاديةتقوم 
لةستقبلت.إفريقياشمال باخلاصةالتمويل واالقتصاد  ، املالية و التجريبية يف جماالت التجارة الدولية األحباثا

، إدارةالنمو االقتصادي والتنمية ، سوق رأس املال ، األسواق املالية واألزمات ، بائيةالسياسات النقدية واجل
لة خمتلف الفئات منوت.األعمال واالقتصاد القياسي املايل طالب ، مؤسسات حبثية ، أكادمييني ستهدف هذه ا

لة.انعي السياساتوص دف ا ، ألننا مقتنعون من ثقافات متعددةإىل إقامة ونشر التواصل بني الباحثني كما 
.لبناء اجلسور بني احلضاراتالطرق أفضل اث مهبحبأن العلم والجدا

:دليل المؤلفين
لة- وينبغي . أخرىلةيف جمرهقد مت نشيعين أن العمل ليس حمميا حبقوق الطبع والنشر أو إرسال املقال إىل ا

جملة، ال جيوز نشرها يف اومبجرد قبوهل.هقبل تقدمياملشاركني يف املقالللمؤلف أن يضمن موافقة مجيع املؤلفني 
.دون موافقة أصحاب حقوق الطبع والنشرىخر أ

.، الفرنسية واللغة العربيةاإلجنليزية:األوراق البحثية بإحدى اللغات التاليةكتابة تتم
بالنسبة للمقاالت 14حبجم Traditioanl Arabicيف الكتابة مع خطWordاستعمال برنامج وارد-

.بالنسبة للمقاالت باللغتني الفرنسية واالجنليزية 12حبجم Times New Romanباللغة العربية و خط
املقدمة عشرون صفحة، مبا فيها ، حبيث ال تتجاوز األوراق والدراسات نهجةتكون املسامهات خمتصرة بدقة ومم

.املصادر واجلداول والرسوم التوضيحية
باختصار الغرض من البحث، فيهكلمة، يذكر 200ال يتجاوز بلغة املقاللخصمبيكون املقال مصحوبا -

.يكون باللغة االجنليزية بالنسبة للمقاالت احملررة باللغتني العربية والفرنسيةوملخص بلغة أخرى،والنتائج الرئيسية
ملزيد من ، و (Jel classification)يليه تصنيفمفتاحيةكلمات6قصى أد كحيضعمباشرة بعد امللخص
:املوقع التايلالتفاصيل يرجى زيارة

https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php
أو غريها من االنتماءات / األمساء الكاملة للمؤلفني واالنتماءات األكادميية و دوينتجيبيف صفحة العنوان -

ني خاصة املؤلف املعين رقم الفاكس وعنوان الربيد اإللكرتوين للمؤلف، رقم اهلاتف ، املهنية، العنوان الكامل 
.تغيري يف العنوانأيإبالغ الناشر عند حدوثاملؤلفنيجيب على باستقبال املراسالت من الناشر، كما

، 2.1.1، 1.1.1(1.1:كما يليجيب ترقيم األقسام الفرعية، وإىل أقسام حمددة ومرقمة بوضوحاملقالتقسيم-

.اص بهسطر منفصل خيفظهر كل عنوان يجيب أن كما. وما إىل ذلك1.2،...)
جيب أن صحيح، و والعكسقائمة املراجعيرجى التأكد من أن كل إشارة مذكورة يف النص موجودة أيضا يف -

.أجبديا ترتيبا كاملة ترتب املراجع  
:إىل الربيد اإللكرتوين التايلوالرسائل التحريريةالبحوثإرسال يتم-
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Impact Of Financial Liberalization On Economic Growth in Algeria
(1980-2013) : Emperical Evidence

) :2013- 1980(أثر التحرير المالي على النمو االقتصادي في الجزائر 
دراسة قياسية

:ملخص
- 1980دف هذه الورقة البحثية إىل دراسة تأثري التحرير املايل على النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة 

لقياس درجة حترير ) Ito and Chinn)2002من قبل تطويرهالذي مت Kaopen، باستخدام مؤشر 2013
درجة حترير النظام لكمقياسنسبة القروض املمنوحة للقطاع اخلاص إىل الناتج احمللي اإلمجايل  و حساب رأس املال، 

وباستخدام منهجية التكامل املشرتك ومنوذج تصحيح اخلطأ بينت النتائج وجود عالقة سلبية ذات داللة . املصريف
ني االئتمان املمنوح للقطاع اخلاص والنمو االقتصادي، وعالقة اجيابية غري معنوية بKaopenمعنوية بني مؤشر 
وعموما فإن سياسة التحرير املايل املتبعة من قبل اجلزائر مل يكن هلا أثر على معدالت منوها . والنمو االقتصادي

.االقتصادية ومل حتقق األهداف املرجوة منها
.Kaopenالتحرير املايل، النمو االقتصادي، االقتصاد اجلزائري، مؤشر : كلمات مفتاحية

Abstract :

This paper examined the impact of financial liberalization on economic growth in Algeria during the
period 1980-2013, using Kaopen index, which was presented by Ito and Chinn (2002) to measure the
degree of capital account liberalization, and domestic credit to private sector as a percentage of GDP
as a measure of the degree of liberalization of the banking system. by applying a cointegration
methodology and error correction model, we find that there is a negative and significant relationship
between Kaopen index and economic growth and, a positive but no significant relationship between
private credit and economic growth. generally, the financial liberalization policy in Algeria had no
effect on economic growth rates and did not achieve their desired goals.

Keywords: financial liberalization, economic growth, Algerian economy, Kaopen index.
Jel Classification: F 36, O 4, C 1
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:مقدمة .1
)Bagehot)1873تعود جذور األدبيات اليت عاجلت العالقة بني النظام املايل والنمو االقتصادي إىل أعمال 

1973ويف سنة . اللذان أكدا على أمهية النظام املايل وتطوره يف النمو االقتصادي)Schumpeter)1911و 

ا Mckinnon and Shawدعا كل من  الدول النامية إىل التخلي عن سياسات الكبح املايل وحترير قطاعا
.املالية من القيود املفروضة عليها باعتبارها وسيلة من أجل تطوير أنظمتها املالية وتعزيز منوها االقتصادي

مهمة البنوك يف وقد متيز القطاع املايل اجلزائري بعد االستقالل بسيطرة احلكومة والتسيري املركزي، حيث متثلت 
تقدمي االئتمان للمؤسسات العمومية واملشاريع اليت تراها الدولة ذات أولوية دون النظر يف إنتاجية ومردودية هذه 

وأمام األزمة النفطية اليت حلت باالقتصاد . املشاريع وإمكانية اسرتداد هذه األموال، مما أدى إىل تبذير املوارد املالية
يار  أسعار النفط وما نتج عنها من اختالالت اقتصادية كربى، كان لزاما على احلكومة اجلزائرية اجلزائري جراء ا

وكخطوة أوىل حنو حترير قطاعها املايل . إجراء إصالحات اقتصادية ومالية، بغية التحول إىل اقتصاد السوق
يف سري وتنظيم القطاع املايل واملتعلق بالنقد والقرض والذي شكل نقطة حتول 90- 10أصدرت اجلزائر القانون رقم 

اجلزائري، وقد أدخلت العديد من التعديالت على هذا القانون بغية التغلب على النقائص اليت ظهرت عليه 
.وتكييفه مبا يتماشى مع التطورات املعاصرة

دف هذه الورقة البحثية إىل تقييم اإلصالحات املعتمدة من قبل احلكومة اجلزائرية يف القطاع املايل ودراسة تأثري  و
: اإلشكاليةالتحرير املايل على النمو االقتصادي يف اجلزائر وذلك من أجل اإلجابة على

قتصادية ؟النظام المالي في الجزائر أثر على  معدالت نموها االهل كان لتحرير
من أجل اإلجابة عن اإلشكالية السابقة و التحقق من وجود عالقة بني التحرير املايل والنمو االقتصادي يف اجلزائر 

، كما سيتم االعتماد على اختبار 2013- 1980سيتم استعمال سالسل زمنية تغطي الفرتة املمتدة ما بني 
.التكامل املشرتك وتقدير منوذج تصحيح اخلطأ

:يات النظرية حول التحرير المالياألدب.2
احلل األمثل للخروج من الكبح املايل: "التحرير املايل على أنه )Mckinnon and Shaw)1973عرف 

1.لنمو االقتصادي يف الدول الناميةووسيلة بسيطة وفعالة لتسريع وترية ا

السياسة اليت تقود إىل رفع االدخار : "فعرفه على أنه )Amable , Chatelain and De Bandt)1997أما 
.2"واستخدام أمثل للموارد املالية املتاحة لالستثمار 

اللذان قدم التحرير ShawetMcKinnonوظهر مفهوم التحرير املايل يف بداية السبعينات ضمن أعمال 
عماهلم تأييدا من قبل املنظمات الدولية مبا يف املايل على أساس انه عامل اجيايب للنمو االقتصادي، وقد لقيت أ

ذلك صندوق النقد الدويل والبنك العاملي باإلضافة إىل العديد من االقتصاديني خاصة الذين ينتمون إىل مدرسة 
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Stanfordستانفورد  School . وقد بدأ الباحثان حتليلهما االقتصادي من خالل لفت االنتباه إىل سياسة الكبح
3:كانت معممة يف الدول النامية واليت متثلت أساسا يفاملايل اليت

 تقييد عمليات االقرتاض واإلقراض من خالل التحديد اإلداري ألسعار الفائدة املدينة والدائنة وسياسة
.توجيه االئتمان إىل القطاعات ذات األولوية

سات املالية األجنبية امللكية العمومية للمؤسسات املالية ووضع حواجز أمام دخول البنوك واملؤس
. ألسواق املال احمللية

الدول النامية إىل حترير أنظمتها املالية من كافة أشكال القيود ) Mckinnon and Shaw)1973حيث دعا 
املفروضة عليها وذلك من أجل التخلص من اآلثار السلبية الناجتة عنها، األمر الذي ينعكس بشكل اجيايب على 

وقد أشار كل منهما إىل أن حتقيق معدالت فائدة . والنمو االقتصادي يف األجل الطويلتطور القطاع املايل 
حقيقية سالبة ونسب مرتفعة من متطلبات االحتياطي اإلجباري املفروضة على البنوك التجارية باإلضافة إىل 

ة واملصرفية يف تعبئة سياسة توجيه االئتمان، تؤذي مجيعا إىل قطاع مايل مقيد يتميز بضعف دور الوساطة املالي
االدخار وعدم التخصيص األمثل للموارد املالية املتاحة، األمر الذي ينعكس سلبا على معدالت النمو االقتصادي 

التحرير املايل باملفهوم الذي يسمح بوضع سعر الفائدة Mckinnon and Shawوقد تناول . للدول النامية
، فحسبهما التحرير املايل يؤدي إىل رفع معدالت الفائدة احلقيقية الذي يساوي بني العرض والطلب على األموال

لتصبح موجبة مما ينعكس إجيابا على االدخار واالستثمار، أي الرفع من كفاءة األنظمة املالية لالقتصاديات النامية 
.موجبةيف تعبئة القدر الكايف من املوارد املالية واليت ستساهم حتما يف حتقيق معدالت منو اقتصادي 

4:ويتم التحرير املايل من خالل إزالة كافة القيود عن القطاع املايل واملصريف، أي

 حترير أسعار الفائدة وجعلها تتحدد يف السوق وفقا لقانون العرض والطلب على األموال املتاحة
.لإلقراض واالقرتاض

 ول للقطاع املصريف، حرية عدم تدخل الدولة يف النظام املايل، حرية الدخ(خصخصة القطاع املصريف
البنوك يف متويل املشاريع ذات املردودية العالية واليت تراها مناسبة دون األخذ بعني االعتبار أولويات 

).الدولة
 القضاء على سياسة الرقابة على االئتمان املفروضة من طرف احلكومة كعمليات ختصيص االئتمان

.القطاع الفالحيللقطاعات اليت تراها ذات أولوية مثل 
توسيع نطاق حتليلهما، على Mckinnon and Shawوقد حاول عدد من االقتصاديني يف أعقاب أعمال 

كما وجهت العديد من .1976(7(Vogel and Buserو 6)Kapur)1976(5,Galbis)1977رأسهم 
Burkett and[عر الفائدة انتقاد فرضية األثر اإلجيايب لس: االنتقادات إىل نظرية التحرير املايل أمهها Dutt

)1983(S V Wijnbergen et L Taylor، إمهال دور القطاع املايل الغري رمسي يف التطور املايل 8)1991(
.Cho])1986[(10، وعدم األخذ بعني االعتبار مشكل عدم كفاءة األسواق9
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كما حاولت جمموعة من الدراسات التجريبية التحقق من صحة فرضيات هذه النظرية من خالل استظهار نتائج 
وقياس تأثري سياسات التحرير املايل املعتمدة من قبل الدول على مستويات االدخار، االستثمار والنمو يف هذه 

توى اهلند وكوريا اجلنوبية باستخدام على مس)Gupta)1986ومن بني أول هذه الدراسات جند دراسة . الدول
، واليت بينت أنه بالرغم من وجود اختالفات معتربة يف التجربة 1981- 1960سالسل زمنية تغطي الفرتة 

واإلسرتاتيجية املتبعة يف  حترير القطاع املايل لكل دولة إال أنه يف كلتا الدولتني كان للتحرير املايل تأثري اجيايب على 
باستخدام سالسل زمنية ومقاطع عرضية لعشر دول آسيوية نامية )Fry)1988دراسة . 11ديالنمو االقتصا
، واليت بينت وجود عالقة اجيابية وذات داللة إحصائية بني أسعار الفائدة واالدخار 1972- 1962خالل الفرتة 

لنمو باستخدام سالسل الذي اخترب أثر رفع أسعار الفائدة على ا)Gelb)1989دراسة .12وبالتايل االستثمار
وبينت النتائج أن سعر الفائدة . بلدا ناميا34وعينة من 1985- 1974و 1973- 1965زمنية تغطي الفرتة 

احلقيقي يؤثر على النمو من خالل حتسني نوعية االستثمار بشكل اكرب من تأثريه على النمو من خالل رفع حجم 
موجبة يف هذه الدول ساعد على حتفيز منوها االقتصادي من االستثمارات أي أن حتقيق معدالت فائدة حقيقية 

Warmanدراسة . 13خالل تأثريها على حتسني نوعية االستثمارات and Thirlwall)1994( على مستوى
وقد بينت النتائج بان االدخار املايل يرتبط بشكل اجيايب مع أسعار الفائدة . 1990- 1960املكسيك خالل الفرتة 

االستثمار يرتبط بشكل اجيايب مع زيادة عرض االئتمان من قبل النظام املصريف، وأن أي تأثري اجيايب احلقيقية وأن 
.14للتحرير املايل وارتفاع أسعار الفائدة احلقيقية على النمو االقتصادي هو ناتج من رفع إنتاجية االستثمار

بينما جند يف املقابل العديد من الدراسات اليت نفت التأثري االجيايب للتحرير املايل مؤكدة على أن هذا التأثري قد 
Demetriade and luintelيظهر سليب وخاصة يف ظل عدم توفر الشروط املناسبة، حيث بينت دراسة  

نافسي أثر بشكل سليب على العمق املايل أن حتديد أسعار الفائدة عند مستويات اقل من املستوى الت) 2001(
)Denizer et al)2007من جهتهم حاول . 199415- 1956والنمو االقتصادي يف كوريا اجلنوبية خالل الفرتة 

- 1970تقييم ما إذا كانت سياسات التحرير املايل أدت إىل زيادة كفاءة البنوك التجارية يف تركيا خالل الفرتة 

املتحصل عليها أن برامج التحرير املايل تالها اخنفاض ملحوظ يف الكفاءة وهذا بسبب ، وقد بينت النتائج1994
كما أنه . 16تزايد عدم استقرار االقتصاد الكلي لالقتصاد الرتكي بصفة عامة والقطاع املايل بصفة خاصة

Ben Naceur et، توصل 2005- 1979خالل الفرتة MENAدولة يف منطقة 11وباستخدام عينة من  al

إىل أن حترير سوق األوراق املالية ليس له تأثري على النمو االقتصادي ومنو االستثمار، بينما أثر هذا ) 2008(
وأن . هو سليب يف األجل القصري ويصبح اجيايب يف األجل الطويلالتحرير على تطور سوق األوراق املالية

املالية ووجوب التقيد بضرورة تسلسل السياسات اإلصالحات املالية احمللية جيب أن تسبق حترير سوق األوراق
املتعلقة بالتحرير حيث جيب إصالح النظام التجاري قبل التحرير الكلي حلساب رأس املال أي انه جيب إصالح 

. 17االقتصاد احمللي قبل فتحه بشكل كامل أمام املنافسة األجنبية
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2002- 1970املايل يف العراق خالل الفرتة حبث تأثري الكبح )Khalaf and Sanhita)2009كما حاوال 

وقد كشفت النتائج أن التطور املايل يف العراق  . على التطور املايل2007- 2003ونتائج التحرير املايل خالل الفرتة 
وهذا يعين أن حماولة التخلص من سلبيات الكبح املايل من 2007- 1970كان منخفض خالل كامل الفرتة 

لتحرير املايل مل متكن من رفع معدالت التطور املايل وهذا بسبب األوضاع األمنية خالل انتهاج سياسات ا
معدالت التضخم (والسياسية الغري مستقرة، غياب مناخ استثماري مالئم، والبيئة االقتصادية الكلية الغري مستقرة 

ر املايل على كفاءة اليت هدفت إىل اختبار تأثري التحري) 2010(Hermes and Nhungدراسة . 18)املرتفعة
األرجنتني، الربازيل، البريو، (بنك يف عشر اقتصاديات ناشئة 4000البنوك باستعمال البيانات السنوية ألكثر من 

وعموما فقد أظهرت . 2000- 1991خالل الفرتة ) املكسيك، اهلند، إندونيسيا، كوريا، باكستان، فلبني، تايالند
من )Abdullahi D. Ahmed)2013كما بني . 19ر املايل على كفاءة البنوكالنتائج تأثري اجيايب لربامج التحري

أن التحرير املايل يرتبط سلبا مع 2009- 1981بلدا إفريقيا يف جنوب الصحراء خالل الفرتة 21خالل دراسة يف 
%0,09منو الدخل يف املنطقة، حيث أن حترير السوق املايل خفض متوسط النمو االقتصادي السنوي بنسبة 

وذلك بسبب عدم توفر البيئة املؤسساتية املالئمة، كما انه ينبغي على دول املنطقة تعزيز التنمية املؤسساتية 
دول 6بينما وباستخدام عينة من . 20والشفافية، وإصالح احملاكم، وتعزيز حقوق الدائنني قبل حترير القطاع املايل

أن تأثري )Saoussen Ben Gamra)2009اعتربت , 2002- 1980ناشئة يف منطقة شرق آسيا خالل الفرتة 
التحرير املايل يعتمد على طبيعة ودرجة حترير القطاعات املالية، كما أن التحرير الكلي للقطاع املايل يرتبط مع منو 

.21بطيء يف حني أن التحرير اجلزئي والتدرجيي يرتبط إجيابا مع النمو االقتصادي
:التحرير المالي في الجزائر.3

بقطاع بنكي قائم على أساس اشرتاكي، سيطرة الدولة، احتكار اخلزينة متيزت السنوات األوىل من االستقالل 
ميش دور البنوك وتكليفها بدور  العمومية للمساحة املالية وهيمنتها على مجيع أوجه النشاط املايل والبنكي، و

وما نتج عنها من اختالالت يف املؤشرات 1986ونتيجة لألزمة البرتولية اليت حلت على اجلزائر سنة . إداري
دف إىل التحول إىل اقتصاد  االقتصادية الكلية كان لزاما على السلطات اجلزائرية إجراء سلسلة من اإلصالحات 

ص التشريعية والتنظيمية، من خالل إصدار وكمحاولة منها إلصالح املنظومة املصرفية بدأت بتعديل النصو السوق، 
والذي أعاد للبنوك حقها بنظام البنوك والقروض، واخلاص19/08/1986بتاريخ 12- 86قانون البنوك والقرض 

يف اإلطالع على الوضعية املالية للمؤسسات قبل املوافقة على منح القروض، وكذا حق متابعة استخدام القرض 
، والذي أعطى استقاللية للبنوك  12/01/1988املؤرخ يف 06- 88تعديله بالقانون والذي مت. وكيفية اسرتداده

واملؤسسات املالية حيث أصبح نشاطها خيضع للقواعد التجارية وملبدأ الرحبية واملردودية، كما نص على ضرورة 
.استعادة البنك املركزي صالحياته يف ضبط وتسيري السياسة النقدية

10- 90م والذي مكن من حترير القطاع املايل اجلزائري، فقد مت مبوجب قانون النقد والقرض إال أن اإلصالح األه

، والذي هدف إىل تكييف النظام املصريف اجلزائري مع متطلبات اقتصاد السوق احلر، 1990أفريل 14الصادر يف 
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ا اجلزائر بعد ختليها عن  النظام االشرتاكي، وذلك من وذلك متاشيا مع اإلصالحات االقتصادية اليت باشر
22:خالل

جعل أدوات السياسة النقدية تتماشى وفق قواعد السوق.
حترير أسعار الفائدة.
التحرير التدرجيي ملعامالت احلساب اجلاري وحساب رأس املال.
اعتماد سياسة أكثر مرونة جتاه سعر الصرف.
 البورصة ( إنشاء سوق نقدية ومالية حقيقية.(

23:القانون على ما يلي وقد نص هذا 

 منح البنك املركزي استقاللية عن وزارة املالية ويكلف بتسيري السياسة النقدية بعد إجراء تعديالت إدارية
.تتماشى مع مسؤولياته اجلديدة ومسي ببنك اجلزائر

على إنشاء جملس النقد والقرض والذي تتمثل مهمته يف صياغة سياسات القرض والنقد األجنيب واإلشراف
لس حمافظ بنك اجلزائر ويضم ثالث نواب  متابعة الدين اخلارجي ووضع السياسات النقدية، ويرأس هذا ا

.للمحافظ وثالثة مندوبني عن احلكومة
 إرساء قواعد الشفافية يف العالقة بني اخلزينة العامة والنظام املايل.
 فيما خيص إمكانية احلصول على االئتمان وإعادة إرساء مبدأ توحيد املعاملة بني املؤسسات اخلاصة والعامة

.التمويل من البنك املركزي
إال أنه ومن خالل تطبيقه ظهرت عليه بعض الثغرات القانونية، ومن أجل القضاء على هذه الثغرات قامت 
السلطات اجلزائرية بإدخال العديد من التعديالت على هذا القانون من خالل إصدار جمموعة من األوامر 

الذي 2003أوت 20الصادر يف 11- 03، األمر رقم2001فيفري 27املؤرخ يف 01- 01األمر رقم : والقوانني
.2010وتعديالت 2009، 2008، 2004، تعديالت 10- 90يلغي قانون 

ومن أجل بيان أثر اإلصالحات املالية على الوضعية املالية والنقدية يف اجلزائر سنحاول عرض أهم التطورات اليت
ا املالية والنقدية بعد تطبيق سياسة التحرير املايل ا اجلزائر يف مؤشرا :  شهد

نالحظ أنه بالرغم من اإلصالحات املتبعة من قبل اجلزائر يف القطاع املايل واليت )01(من خالل اجلدول رقم 
هدفت إىل حتريره من كافة القيود اليت حتول دون تطوره ومسامهته يف النمو االقتصادي، على رأسها حترير أسعار 

يل رفع رأس املال املتاح لإلقراض، الفائدة لتصبح موجبة باعتبارها عامل جلذب الودائع وإنعاش الوساطة املالية وبالتا
، مما انعكس سلبا على معدالت تعبئة 2010- 1994إال أن معدالت الفائدة احلقيقية بقيت سالبة خالل الفرتة 

.االدخار وبالتايل االستثمار
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2014- 1994تطور معدالت الفائدة في الجزائر خالل الفترة ) : 01(الجدول رقم 

19941996199820002002200420062008201020122014

سعر الفائدة 
الحقيقي

-
10,13

-
4,05

15,10-
11,72

7,17-
3,78

-
2,30

-
6,71

-
6,99

2,258,73

هامش سعر 
الفائدة

44,52,3752,53,254,356,256,256,256,256,25

سعر الفائدة 
على الودائع

1214,59,1257,55,333,651,751,751,751,751,75

.من إعداد الباحثني انطالقا من بيانات البنك الدويل :المصدر 

2014- 1980تطور بعض المؤشرات المالية في الجزائر خالل الفترة ) : 01(الشكل البياني رقم 

من إعداد الباحثني انطالقا من بيانات البنك الدويل:المصدر 
GDPنالحظ أنه بالنسبة حلجم االئتمان املمنوح للقطاع اخلاص نسبة إىل ) 01(من خالل الشكل البياين رقم 

)privy( فقد بقي ضعيف بالرغم من إلغاء سياسة توجيه االئتمان حيث مل تتجاوز هذه النسبة يف املتوسط
استمرار سيطرة الدولة على والسبب يف ذلك يعود بالدرجة األوىل إىل2014- 1990خالل الفرتة 14,10%

فقد شهدت هذه النسبة اخنفاض بعد األزمنة النفطية نتيجة إتباع M2أما بالنسبة لعرض النقود .القطاع البنكي
يار أسعار النفط يف األسواق العاملية، لتشهد فيما بعد  اجلزائر سياسة انكماشية نظرا الخنفاض مداخيلها جراء ا

مليار 250نتيجة تطبيق برنامج اإلنعاش االقتصادي الذي خصص له حوايل 2002ارتفاع طفيف خالل سنة 
ارتفاع يف العرض النقدي وهذا نتيجة زيادة اإلنفاق احلكومي تزامنا مع 2014- 2000دج، وعموما عرفت الفرتة 
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مان البنكي على نفس األمر بالنسبة لنسبة االئت. ارتفاع أسعار احملروقات يف األسواق العاملية خالل هذه الفرتة
الودائع البنكية والذي يقيس نسبة استخدام البنك للودائع املعبئة يف اإلقراض واليت شهدت اخنفاض كبري ومل 

مما يعكس ضعف االعتماد على الودائع يف اإلقراض و 2014- 1990خالل الفرتة % 34,67تتجاوز يف املتوسط 
.متويل االستثمار

:الدراسة القياسية .4
من أجل دراسة أثر التحرير املايل على النمو االقتصادي يف اجلزائر سوف نعتمد على جمموعة من السالسل الزمنية 

:كما سيتم االعتماد على النموذج التايل.  2013-1980اليت تغطي الفرتة 

:حيث
KAOPEN مؤشر مت ابتكاره من قبلIto and Chinn)2002 (اللقياس درجة حترير حساب رأس امل.
PRIVY : يقيس درجة حترير النظام (ميثل نسبة القروض املمنوحة للقطاع اخلاص إىل الناتج احمللي اإلمجايل

).املصريف
Trade :يقيس االنفتاح التجاري مقاسا بنسبة الصادرات والواردات إىل إمجايل الناتج احمللي.
M2:عرض النقود .
Inv :إمجايل االستثمار احمللي إىل الناتج احمللي اإلمجايل.
INF :مقاس باملستوى العام لألسعارمعدل التضخم السنوي .
EXC :سعر الصرف احلقيقي للدينار مقابل الدوالر األمريكي .
RGDPP :ميثل املتغري التابع املقاس بنصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي.
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M
2

K
A

O
PEN

R
G

D
PP

-0.593412

-1.368097

-1.462200

-1.695734

-0.964656

-1.348993

-1.831660

-0.426217

t-Statistic

0.8588

0.5857

0.5399

0.4240

0.7541

0.5948

0.3592

0.8928

االحتمال

بالقاطع

n0 n0 n0 n0 n0 n0 n0 n0

-0.899323

-2.549628

-1.753461

-1.974072

-1.035468

-1.322790

-1.630727

-0.639747

t-Statistic

0.9442

0.3041

0.7041

0.5935

0.9248

0.8644

0.7586

0.9695

االحتمال

القاطع و
االتجاه

n0 n0 n0 n0 n0 n0 n0 n0

0.775277

-0.298361

-0.027200

-1.267308

-1.203845

-0.152410

-1.376718

0.940356

t-Statistic

0.8760

0.5706

0.6664

0.1846

0.2046

0.6235

0.1534

0.9037

االحتمال

بدون

n0 n0 n0 n0 n0 n0 n0 n0
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الفرق األول

d(EX
C

)

d(TR
A

D
E)

d(IN
V

)

d(IN
F)

d(PR
IV

Y
)

d(M
2)

d(K
A

O
PEN

)

d(R
G

D
PP)

-3.533165

-4.454020

-5.177756

-5.117037

-4.038485

-4.215886

-5.656854

-3.221506

t-Statistic

0.0134

0.0013

0.0002

0.0002

0.0038

0.0024

0.0000

0.0279

االحتمال

بالقاطع

**

***

***

***

***

***

***

**

-3.492468

-4.468212

-5.889163

-5.032135

-4.008770

-4.149224

-5.765231

-3.398058

t-Statistic

0.0573

0.0063

0.0002

0.0015

0.0186

0.0134

0.0002

0.0694

االحتمال

القاطع 
واالتجاه

* ***

***

***

** **

*** *

-3.002737

-4.528614

-5.626110

-5.188372

-4.034435

-4.282565

-5.567764

-3.069390

t-Statistic

0.0039

0.0000

0.0000

0.0000

0.0002

0.0001

0.0000

0.0033

االحتمال

بدون

***

***

***

***

***

***

***

***
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، كما مت احلصول 24من موقع الباحثني على االنرتنيت Kaopenوقد مت احلصول على البيانات اخلاصة باملؤشر 
، Unctad25على البيانات اخلاصة بنصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي من موقع منظمة األونكتاد 

.26أما باقي املؤشرات فتم احلصول عليها قاعدة بيانات البنك الدويل

:PPو ADFاختبار جذر الوحدة باستخدام اختبار .أ
واختبار ADFالسالسل الزمنية سنعتمد يف دراستنا على اختبارين، اختبار من أجل دراسة استقرارية أو سكون

PP.
)Augmented Dickey-fuller(ADFنتائج اختبارات ): 03(الجدول رقم 
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في المستوي

EX
C

TR
A

D
E

IN
V

IN
F

PR
IV

Y

M
2

K
A

O
PEN

R
G

D
PP

-0.593412

-1.368097

-1.462200

-1.695734

-0.964656

-1.348993

-1.831660

-0.426217

t-Statistic

0.8588

0.5857

0.5399

0.4240

0.7541

0.5948

0.3592

0.8928

االحتمال

بالقاطع

n0 n0 n0 n0 n0 n0 n0 n0

-0.899323

-2.549628

-1.753461

-1.974072

-1.035468

-1.322790

-1.630727

-0.639747

t-Statistic

0.9442

0.3041

0.7041

0.5935

0.9248

0.8644

0.7586

0.9695

االحتمال

القاطع و
االتجاه

n0 n0 n0 n0 n0 n0 n0 n0

0.775277

-0.298361

-0.027200

-1.267308

-1.203845

-0.152410

-1.376718

0.940356

t-Statistic

0.8760

0.5706

0.6664

0.1846

0.2046

0.6235

0.1534

0.9037

االحتمال

بدون

n0 n0 n0 n0 n0 n0 n0 n0
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الفرق األول

d(EX
C

)

d(TR
A

D
E)

d(IN
V

)

d(IN
F)

d(PR
IV

Y
)

d(M
2)

d(K
A

O
PEN

)

d(R
G

D
PP)

-3.533165

-4.454020

-5.177756

-5.117037

-4.038485

-4.215886

-5.656854

-3.221506

t-Statistic

0.0134

0.0013

0.0002

0.0002

0.0038

0.0024

0.0000

0.0279

االحتمال ب
القاطع

**

***

***

***

***

***

***

**

-3.492468

-4.468212

-5.889163

-5.032135

-4.008770

-4.149224

-5.765231

-3.398058

t-Statistic

0.0573

0.0063

0.0002

0.0015

0.0186

0.0134

0.0002

0.0694

االحتمال

القاطع 
واالتجاه

* ***

***

***

** **

*** *

-3.002737

-4.528614

-5.626110

-5.188372

-4.034435

-4.282565

-5.567764

-3.069390

t-Statistic

0.0039

0.0000

0.0000

0.0000

0.0002

0.0001

0.0000

0.0033

االحتمال

بدون

***

***

***

***

***

***

***

***
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)Phillips-Perron(PPنتائج اختبارات ): 04(الجدول رقم 

في 
المستوي

R
G

D
PP

K
A

O
PEN

M
2

PR
IV

Y

IN
F

IN
V

TR
A

D
E

EX
C

بالقاطع

t-Statistic-
0.292800-
1.823639-
1.531102-
1.189743-
1.808558-
1.515280-
1.368097-
0.715698

االحتمال

0.9156

0.3630

0.5057

0.6670

0.3700

0.5136

0.5857

0.8291

n0n0n0n0n0n0n0n0

القاطع و
االتجاه

t-
Statistic-
1.020614-
1.642700-
1.524649-
1.506648-
2.093255-
1.399953-
2.502238-
1.487318

االحتمال

0.9272

0.7536

0.8003

0.8069

0.5304

0.8423

0.3251

0.8137

n0n0n0n0n0n0n0n0

بدون

t-Statistic

1.015773-
1.415537-
0.152410-
1.220790-
1.314168

0.065419-
0.313217

1.028453

االحتمال

0.9149

0.1433

0.6235

0.1992

0.1707

0.6967

0.5650

0.9166

n0n0n0n0n0n0n0n0
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الفرق األول

d(R
G

D
PP)

d(K
A

O
PEN

)

d(M
2)

d(PR
IV

Y
)

d(IN
F)

d(IN
V

)

d(TR
A

D
E)

d(EX
C

)

بالقاطع

t-Statistic-
3.290568-
5.657434-
4.169888-
4.017099-
5.134912-
5.601740-
4.365606-
3.450338

االحتمال

0.0238

0.0000

0.0027

0.0040

0.0002

0.0001

0.0016

0.0164

**

***

***

***

***

***

***

**

القاطع و
االتجاه

t-Statistic-
3.384767-
5.838405-
4.095022-
3.971504-
5.052316-
13.39292-
4.362696-
3.401632

االحتمال

0.0713

0.0002

0.0152

0.0202

0.0015

0.0000

0.0081

0.0689

****

****

***

***

****

بدون

t-Statistic-
3.105797-
5.567764-
4.237307-
4.020574-
5.204097-
5.685579-
4.445752-
2.868629

االحتمال

0.0029

0.0000

0.0001

0.0002

0.0000

0.0000

0.0001

0.0055

***

***

***

***

***

***

***

***
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و )03(املبينة يف اجلدولني رقم PPو ADFمن خالل نتائج اختبارات جذر الوحدة باستخدام اختباري 
أكرب من القيمة احملسوبة بالنسبة لكافة % 10و %5، %1، جند أن القيم احلرجة عند مستويات املعنوية )04(

ا غري متغريات الدراسة وعليه نقبل الفرضية العدمية اليت تنص على أن السال سل حتتوي على جذر وحدة أي أ
مستقرة عند املستوى، ولكن بعد أخد الفرق األول وباالعتماد على نفس االختبارين السابقني، تبني أن القيم 
احملسوبة أكرب من القيم اجلدولية لكافة املتغريات، مما يعين قبول الفرضية البديلة اليت تنص على عدم وجود جذر 

.%10و%5، %1أخد الفرق األول، حيث أن أغلب النتائج ظهرت معنوية عند كل من وحدة بالسالسل بعد
قبل اختبار التكامل املشرتك بني املتغريات سنقوم أوال بدراسة :اختبار استقرارية البواقي.ب

)PPوADF(استقرارية سلسلة البواقي باستخدام نفس االختبارين السابقني 

)PPو ADF(اختبار استقراية سلسلة البواقي باستخدام اختباري ): 05(الجدول رقم 

، %1نالحظ أن القيم احملسوبة أكرب من القيم اجلدولية  عند مستويات معنوية )05(من خالل اجلدول رقم 
، أي رفض الفرضية العدمية اليت تنص على وجود جذور وحدة مما يعين أن سلسلة البواقي مستقرة %10و 5%

.لسالسل الزمنية لكافة متغريات الدراسةوبالتايل ميكننا اآلن القيام بباقي االختبارات على ا. عند الفرق األول
):الفجوة الزمنية المثلى(اختيار التأخر الزمني األمثل .ج

قبل تطبيق اختبارات التكامل املشرتك سنقوم أوال بتحديد فرتة اإلبطاء املثلى وذلك باستخدام مخسة معايري خمتلفة 
، معيار )SC ،1978(Schwarz، معيار املعلومات )Akaike)AIC ،1973معيار املعلومات : وهي

Final، معيار خطأ التوقع النهائي )Hannan and Quinn)HQ ،1979املعلومات  prediction error

)FPE( املقرتح من قبلAkaike)1969( ومعيارLR .

الفرق األولفي المستوى
PPاختبار ADFاختبار PPاختبار ADFاختبار

بالقاطع

t-Statistic-3.086407-2.597204-5.371452-6.432597

0.03740.10370.00010.0000االحتمال

**n0******

القاطع و
االتجاه

t-Statistic-3.091165-2.599532-5.245978-6.264529

0.12490.28290.00110.0001االحتمال

n0n0******

بدون

t-Statistic
-3.141259-2.682465-5.470910-6.485321

0.00260.00890.00000.0000االحتمال

************
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اختبار فترة اإلبطاء األمثل): 06(الجدول رقم 

LRFPEAICSCHQاإلبطاء

0NA4.81e+1354.2081554.5745854.32961
1362.9605*4.17e+0842.4272645.72516*43.52042*
273.336263.99e+08*41.53817*47.7675543.60303
.تشري إىل فرتة اإلبطاء املختارة بواسطة املعيار *

، بينما أكد 1أن فرتة اإلبطاء املثلى تساوي الواحد )HQو LR ،SC(وقد أكدت نتائج أغلبية املعايري 
.وعليه سنعتمد يف دراستنا على فرتة إبطاء واحدة. 2أن فرتة اإلبطاء املثلى تساوي FPEو AICاختباري 

:)Johansen cointegration test(اختبارات التكامل المشترك.د
أكرب من القيم احلرجة عند Trace Statisticنالحظ أن قيم إحصائية األثر )07(من خالل اجلدول رقم 

وبالتايل يتم رفض الفرضية اليت تنص على عدم وجود عالقة للتكامل املشرتك وباحتمال %5مستوى معنوية 
نفس األمر بالنسبة للفرضية اليت تنص على وجود . مما يؤكد على رفض الفرضية العدمية%5أي أقل من 0.000

فرضية اليت تنص على وجود عالقتني للتكامل املشرتك على األكثر عالقة تكامل مشرتك واحدة على األكثر وال
والفرضية اليت تنص على وجود ثالث عالقات للتكامل املشرتك على األكثر حيث جاءت قيم إحصائية األثر 

أما . على التوايل0.0404و 0.0016، 0.0000وباحتمال %5أكرب من القيم احلرجة عند مستوى معنوية 
باقي الفرضيات فإنه مت قبوهلا نظرا ألن قيمة إحصائية األثر كانت أقل من القيم احلرجة املقابلة هلا، كما أن نسب 

وعليه فإن اختبار جوهانسن للتكامل املشرتك بني وجود أربع عالقات للتكامل . %5احتماهلا كانت أكرب من
.تغري التابع يف النموذج وبالتايل ميكن متثيل منوذج تصحيح اخلطأاملشرتك بني املتغريات املستقلة وامل
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نتائج اختبارات التكامل المشترك جوهانسن): 07(الجدول رقم 

فرضيات عدد 
المتجهات 

المتكاملة

القيم الحرجة عند إحصائية األثرجذور أيقن
مستوى معنوية 

5%

⃰⃰االحتمال 

0.886303239.3953159.52970.0000⃰ال شيء  
1⃰0.826346169.8204125.61540.0000على األكثر 
2⃰0.737738113.798495.753660.0016على األكثر 
3⃰0.63163870.9691769.818890.0404على األكثر 
40.40712939.0111447.856130.2598على األكثر 
50.34224222.2822529.797070.2831على األكثر
60.2406838.87684815.494710.3769على األكثر 
70.0020640.0661063.8414660.7971على األكثر 

% .5عالقات للتكامل املشرتك عند مستوى معنوية 4يشري اختبار األثر إىل وجود 
% .5تشري إىل رفض الفرضية العدمية عند مستوى معنوية ⃰
.) MacKinnon-Haug-Michelis)1999القيم املعيارية ⃰⃰

:تقدير النموذج باستخدام طريقة المربعات الصغرى .ه
:)02(بطريقة املربعات الصغرى حتصلنا على املعادلة رقم )01(عند تقدير املعادلة رقم 

نالحظ أن كل من االئتمان املمنوح للقطاع اخلاص )02(واملعادلة رقم )08(اجلدول رقممن خالل نتائج 
privy وعرض النقود ،M2 االنفتاح التجاري ،Trade االستثمار ،INV التضخم ،INF سعر الصرف ،
EXC يرتبطون ويؤثرون بشكل اجيايب على النمو االقتصادي، بينما يرتبط مؤشرKaopenبعالقة سلبية مع

بينما باقي ،%5جاءت معنوية وأقل منEXCو M2 ،Tradeإال أن فقط معلمة . النمو االقتصادي
.املعلمات مل تكن معنوية
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، أي أن القيم احملسوبة أكرب من %10و%5، %1كما ظهرت قيمة إحصائية فيشر أقل من مستويات املعنوية 
القيم اجلدولية وبالتايل نقبل الفرض البديل الذي ينص على أن النموذج مناسب أي معنوية النموذج ككل وأن 

ا تكون معنوية  -Rكما تظهر أن قيمة معامل التحديد . مجيع املتغريات املدرجة يف النموذج ملا تكون جمتمعة فإ

squared  من التغريات يف املتغري التابع املقاس بنصيب الفرد من إمجايل %88أي تقريبا 0.878354قدرت بـ
-كما أن قيمة إحصائية داربن .الناتج احمللي احلقيقي تفسرها التغريات يف متغريات النموذج املستقلة جمتمعة

.ليس زائفاوهي أكرب من قيمة معامل التحديد مما يدل على االحندار0.934594قدرت بـ ) DW(واتسون 
نتائج التقدير بطريقة المربعات الصغرى) : 08(الجدول رقم 

االحتمالtإحصائية الخطأ المعياريالمعامل
730.4888302.39762.4156560.0230الثابت

Kaopen-39.57887123.2156-0.3212160.7506
Privy2.7816922.9223900.9518550.3499
M211.644613.5377143.2915640.0029

Trade8.5887323.4182712.5125950.0185
Inv12.034286.6828141.8007800.0833
Inf0.9257034.4004250.2103670.8350
Exc6.5451682.4080282.7180610.0115

0.878354معامل التحديد

0.000000إحصائية فيشر

إحصائية داربن واتسون 
DW

0.934594

:)Error Correction Model(بناء نموذج تصحيح الخطأ.و
إلـى ECTويشـري حـد تصـحيح اخلطـأ . )ECM(بعد اختبار جوهانسن ننتقل إىل صياغة منوذج تصحيح اخلطأ 

speedسـرعة التكيـف  of adjustmentإىل مقدار التغري يف "أي يشري . مـن األجـل القصري إىل األجل الطويل
املتغري التابع نتيجة الحنراف قيمة املتغري املستقل يف األجل القصري عن قيمته التوازنية يف األجل الطويل مبقدار 

".وحدة واحدة
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%1وهي تقل عن 0.0003يتضح أن معنوية معلمة حد تصحيح اخلطأ مساوية لـ )09(من خالل اجلدول رقم 

مما يدل على معنويتها وأن هنالك عالقة طويلة األجل بني كل من النمو االقتصادي واملتغريات %10و5%، 
مما وهي قيمة سالبة 0.344911-املستقلة الداخلة يف النموذج، كما قدرت قيمة معلمة حد تصحيح اخلطأ بـ 

سنويا، %34,49يعين أن حد تصحيح اخلطأ يقوم بتصحيح اختالل النظام وأن سرعة تعديل االختالل هي 
وتعترب سلبية إشارة معلمة حد تصحيح اخلطأ أمر جيد إذ تؤكد على معنوية العالقة طويلة األجل بني النمو 

%10و%5، % 1ويات املعنويةكما أن إحصائية فيشر هي أقل من مست.االقتصادي وباقي متغريات النموذج

وهي أقل من قيمة داربن 0.675729وتظهر قيمة معامل التحديد مساوية لـ . مما يدل على معنوية النموذج ككل
. مما يدل على أن النموذج ككل معنوي وغري زائف1.652047اليت قدرت بـ )DW(واتسون 

)ECM(تقدير نموذج تصحيح الخطأ ): 09(الجدول رقم 

االحتمالtإحصائية الخطأ المعياريالمعاملالمتغير
31.909969.2762473.4399650.0021الثابت

Kaopen-236.493670.15053-3.3712310.0025تفاضل 
M23.4282191.6958542.0215300.0545تفاضل 
Privy0.8240701.1642610.7078050.4859تفاضل 
Trade5.4138501.9402172.7903330.0102تفاضل 

Inf-1.3089261.754737-0.7459380.4629تفاضل
Inv3.7040232.7950381.3252140.1976تفاضل 
Exc-3.7703211.969767-1.9140940.0676تفاضل 

معلمة حد تصحيح 
4.2055510.0003-0.3449110.082013-الخطأ

0.675729معامل التحديد

0.000212فيشرإحصائية 

إحصائية داربن واتسون 
DW

1.652047

والنمو Kaopenوقد بينت النتائج عالقة سلبية ذات داللة معنوية بني حترير حساب رأس املال املمثل مبؤشر 
واالئتمان املمنوح للقطاع اخلاص والنمو M2االقتصادي، وعالقة اجيابية غري معنوية بني كل من الكتلة النقدية 

االقتصادي، هذه النتائج السلبية بني حترير القطاع املايل والنمو االقتصادي تدل على أن اإلصالحات اليت 
ا اجلزائر يف القطاع املايل وتطبيق سياسة التحرير املايل مل تنجح ومل تعطي النتائج املتوقعة وهذا ناتج  اعتمد
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دية وعن طبيعة االقتصاد اجلزائري بالدرجة األوىل عن انعدام التخصيص األمثل للموارد املالية حنو االستثمارات ا
Tradeكما ارتبط االنفتاح التجاري .الريعي، باإلضافة إىل سوء تسيري القطاع املايل واستمرار سيطرة الدولة عليه

منها متثل %90رتفاع حجم الصادرات اليت أكثر من بعالقة اجيابية ومعنوية مع النمو االقتصادي، مما يعين أن ا
. صادرات النفط أثر بشكل اجيايب على النمو االقتصادي وهذا ناتج عن ارتفاع أسعار النفط يف األسواق العاملية

هذا األثر االجيايب لالنفتاح التجاري على النمو االقتصادي ينبغي تعزيزه من خالل زيادة عدد الصادرات والعمل 
.نويعهاعلى ت

:الخاتمة .5
من خالل هذه الورقة البحثية حاولنا دراسة تأثري التحرير املايل على النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة 

عموما، ميكن القول أن . باالعتماد على اختبارات التكامل املشرتك وتقدير منوذج تصحيح اخلطأ2013- 1980
اللذان قدما سياسة التحرير )Mckinnon and Shaw)1973نتائج الدراسة مل تعطي دعم قوي لفرضيات 

املايل كحل للدول النامية للخروج من حالة التخلف االقتصادي الذي كانت تعاين منه وتعزيز النمو االقتصادي يف 
ا اجلزائر واهلادفة إىل حترير القطاع املايل من القيود املفروضة . هذه الدول عليه حيث أن اإلصالحات اليت اعتمد

مل تنعكس بشكل اجيايب على النمو االقتصادي، وهذا راجع بالدرجة األوىل إىل طبيعة االقتصاد اجلزائري الذي 
يعتمد على املوارد النفطية لدعم النمو االقتصادي، وإىل أن القطاع املايل اجلزائري الزال خيضع إىل سيطرة احلكومة 

.اجلزائرية
عاين من فقدان الثقة يف املنظومة البنكية، بسبب غياب املؤسسات القادرة على من ناحية أخرى ال تزال اجلزائر ت

محاية حقوق املستثمرين ومحاية حقوق امللكية، وهلذا ينبغي على احلكومة اجلزائرية العمل على تعزيز السياسات 
قوق املستثمرين من أجل اهلادفة إىل حتسني نوعية املؤسسات والبيئة القانونية اليت تضمن إنفاذ العقود ومحاية ح

كما ينبغي تسهيل عملية وصول األفراد إىل االئتمان البنكي من خالل زيادة عدد الفروع البنكية . تعزيز ثقتهم
من . والتقليل من اإلجراءات والضمانات املطلوبة واملدة الزمنية الالزمة للحصول على القرض وبأسعار مناسبة

ائرية إعادة إحياء السوق املايل الذي الزال يعاين من اإلمهال والتهميش من ناحية أخرى ينبغي على احلكومة اجلز 
.أجل القيام بدوره كمحفز أساسي للنمو االقتصادي نظرا ألمهيته يف تعبئة وختصيص االدخار
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:الملحق
الخصائص اإلحصائية لمتغيرات الدراسة): 10(الجدول رقم 

EXC INF INV KAOPEN M2 OPEN PRIVY REGDPP

43.58850 9.666461 32.72620 -1.352655 57.94057 57.11222 28.12439 2715.554 الوسط الحسابي

56.22814 5.939354 31.28248 -1.187658 59.43375 56.94858 13.72401 2661.290 الوسيط

79.68190 31.66966 46.87646 -1.187658 83.82403 76.68452 69.31185 3233.966 الحّد األعلى

3.837450 0.339163 22.44697 -1.888895 33.00584 32.68458 3.907417 2271.363 الحّد األدنى 

31.15989 8.678275 5.529278 0.301926 12.96521 11.09719 25.45704 292.1725
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An attempt to estimate the demand for money in Algeria
during the period 1970-2014

محاولة لتقدير دالة  الطلب على النقود في الجزائر
2014–1970خالل الفترة 

جمعي سميرة
تلمسان–و بكر بلقايد جامعة أب

مناقر نور الدين
تلمسان–جامعة أبو بكر بلقايد 
قارة ابراهيم
تلمسان–جامعة أبو بكر بلقايد 

:الملخص 
–1970( تبحث هذه الورقة جتريبيا يف استقرارية دالة الطلبة على النقود بالنسبة لالقتصاد اجلزائري خالل الفرتة 

CUSUM، حيث مت استخدام اختبار ) 2014 , CUSUMSQ باإلضافة و اختبار التحول اهليكلي يف
باإلضافة اىل اختبار التكامل املشرتك إلظهار ان الطلب على النقود يف اجلزائر يتكامل تكامال Chowالنموذج لــ 

النقود غري مستقرة عند مستوى متزامنا مع حمدداته ، نتائج اختبارات االستقرارية أكدت لنا أن دالة الطلب على
%5معنوية 

CUSUMSQ، اختبار CUSUMالطلب على النقود، التكامل املشرتك، اختبار : الكلمات المفتاحية

.اجلزائر
Abstract :

This paper investiguates empirically the money demand stability for Alegria over the period ( 1970 –
2014 ), in thispaperweemploy CUSUM , CUSUMSQ and chowbreakpoint test  in
conjuctionwithcointegrationanalysis to show that M2 are cointegratedwiththeirdeterminants  , the
results of stability tests revealthat M2 money demand in Alegria is not stable at 5 % level of
significance .
Keyword : money demand ,Cointegration  , CUSUM test , CUSUMSQ test , Alegria

JEL Classification: E41, C 1
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مقدمة
,لقد ظل  النقد و السياسة النقدية من اهم جماالت السياسة االقتصادية الكلية املتمثلة يف التوازن اخلارجي

واالستقرار النقدي و من مت االستقرار االقتصادي الذي ال ميكن ان يتحقق يف ظل ,و النمو االقتصادي التشغيل
هلذا اصبحت النقود و ,غياب سياسة نقدية فعالة قادرة على ضمان توازن مستمر بني عرض النقدو الطلب عليه

حكم فيه يعين التحكم يف دقة توجيه االقتصاد  و الطلب عليها ميثل عصب احلياة يف  اي اقتصاد يف العامل و الت
يرجع ذلك اىل ما للنقد من تأثريات بالغة و معقدة على احلياة االقتصادية مما يقتضي عدم تركه للعشوائية و 

.التخمني و بالتايل ضرورة التنبؤ باجتاهاته املستقبلية
املدرسة الكينزية و :مدرستني اساسيتنيجند عدة نظريات تناولت موضوع الطلب على النقود ترجع عادة اىل

بينما يطبق اتباع ,املدرسة النقدية حبيث يركز اتباع املدرسة االوىل على شرح الدوافع اليت ختلق الطلب على النقد
و من هذا املنطلق .املدرسة الثانية من جهة اخرى النظرية العامة الطلب و التوازن الكلي على الطلب على النقود 

خالل هذه الدراسة البحث يف حالة الطلب على النقود اي كمية النقود اليت يرغب االفراد و املؤسسات سيتم من
االشكالية و عليه ميكن بناء .احلصول عليها و كذلك عن اهم و ابرز احملددات و العوامل االساسية هلذه الدالة 

:التالية
استقراريتها في االجل الطويل؟محددات الطلب على النقود في الجزائر؟ و ما مدى ما هي

أهمية الدراسة
تربز امهية معرفة اهم املتغريات اليت تؤثر يف دالة الطلب على النقود و حماولة اجياد منوذج للطلب على النقود يساعد 

ومن ,على رسم سياسات نقدية مستقبلية و فعالة ملواجهة االختالل يف التوازنات االقتصادية يف اجلزائر من جهة
جهة اخرى و نظرا لنقص الدراسات امليدانية القياسية يف هذا امليدان و املتعلقة باالقتصاد اجلزائري فمن شان هذه 
الدراسة ان تكون مسامهة تساعد على تعميق البحث و الدراسة املتعلقة بالنقد و السياسة النقدية بوجه عام و 

.دالة الطلب على النقودبوجه خاص
أهداف الدراسة

.حتديد اهم العوامل اليت تؤثر يف الطلب على النقود يف اجلزائر-
.تقدير منوذج للطلب على النقود يتماشى و خصائص االقتصاد اجلزائري-
.اختبار مدى استقرار دالة الطلب على النقود-

التأصيل النظري حول النظريات و النماذج النقدية:أوال
نظريات الطلب على النقود.1

و اختلف فيما ) و احلديثة,الكنيزية,النظرية الكالسيكية(نظريات موضوع الطلب على النقود لقد تناولت عدة 
بينها يف طريقة التحليل و يف املتغريات املأخوذة بعني االعتبار و هذا راجع اىل اختالف السياسات النقدية 
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لعوامل احملددة للمستوى العام فالنظرية الكالسيكية او ما يعرف بنظرية كمية النقود اهتمت با,بالدرجة االوىل
لألسعار حبيث يؤمن الكالسيك بوجود عالقة مباشرة اليت تربط بني كمية النقود و مستوى االسعار و انشغلوا عن 

:فقد عرفت هذه النظرية صيغتان,التشغيل و الدخل,العوامل اليت تتحكم يف االنتاج
و اليت اعتربت ان عرض النقد يرتبط بعالقة تناسبية مع املستوى العام Fisherاالوىل و هي معادلة التبادل ل
MV=PT,لألسعار حسب املعادلة التالية اما الصيغة الثانية فهي معادلة االرصدة النقدية املنبثقة عن مدرسة :

Cambridgeاملتمثلة يف,Md=PT تفاظ حبيث اساس هذه املعادلة يقوم على العالقة بني الرغبة يف االح:
مع العلم ان النظرية الكالسيكية اهتمت بالدخل  ,بأرصدة نقدية من جهة و الدخل النقدي من جهة اخرى

.)8,14ص,2004,بلعزوز(.كاهم حمدد للطلب على  النقود
ظهرت النظرية الكينزية اليت يركز اتباعها على شرح الدوافع اليت ختلق الطلب على النقود حبيث ,بعد هذه النظرية

كينز بان الطلب على النقود يكون لثالثة دوافع و هي دافع املعامالت و دافع االحتياط كدوال يف الدخل فسر  
حبيث هذه النظرية اعطت دورا هاما لسعر الفائدة يف حتديد ,و دافع املضاربة كدالة يف سعر الفائدةyاحلقيقي 

Md/P=f(y,r):د عند كينز الصيغة التاليةالطلب على النقود و على هذا االساس تأخذ دالة الطلب على النقو 

حيث يرتبط الطلب على النقود بعالقة طردية مع الدخل احلقيقي يف حني برتبط بعالقة عكسية مع سعر 
). 71ص ,2008,نجا,السريتي(.الفائدة

للقيمة فالطلب للطلب على النقود ان النقود هي خمزن ) النظرية الكمية احلديثة(يف حني اعترب فريدمان يف نظريته 
حبيث يرى ان دوافع الطلب على النقود تتطلب دراسة و حتليل مفهوم الثروة ,عليها هو كالطلب على السلع املعمرة

واالسعار و العوائد من االشكال البديلة االخرى لالحتفاظ بالثروة يف صورة سيولة و االذواق او ما يطلق عليها 
ا تعترب  .اعادة احياء النظرية الكالسيكية اصطالح ترتيب االفضلياتكما ا

ان فريدمان مل حيلل الدوافع اخلاصة بالطلب على النقود يف اطار نظرية طلب االصول اليت تقرر العوامل اليت تؤثر 
حبيث جاءت دالة الطلب على النقود عنده لتشمل العوائد على خمتلف اشكال ,على طلب اي اصل من االصول

وعليه ميكن اعطاء الصيغة الرياضية M2,ان فريدمان قد استخدم املعىن الواسع للنقودالثروة و جتدر االشارة اىل 
)225,256ص ,2009,ارسالن,الجنابي(:لدالت الطلب على النقود عند فريدمان كما يلي

Md/P=f(Rb,Re,1/P.dp/dt,W,Y/P,πe,U)

.متثل الطلب على النقود بشكل ارصدة نقدية حقيقية Md/P:حيث
: Rb ,Re متثل العائد على االسهم و العائد على السندات على التوايل حبيثRb يرتبط بعالقة عكسية مع كمية

.فعالقته تناسبية مع الطلب على النقودReاما, النقود املطلوبة
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: 1/P.dP/dtو, فهي تقيس معدل التغري يف االسعارw:متثل النسبة بني الثروة البشرية و غري البشرية: y/p,

متثل :,uهو معدل التضخم املتوقع و هو يؤثر على كمية النقود املطلوبةeπ,تعرب عن الدخل الدائم احلقيقيفهي
.الذواق و التفضيالت

النماذج النقدية.2
ا كل من ) 1952(ميكن تسليط الضوء على بعض النماذج احلديثة ملوضوع الطلب على النقود اليت جاء 

Baumol1958(و(TobinوMaurice Allais1956(و (P.Cagan.
بتطبيق نظرية تسيري املخزون على طلب األرصدة النقدية اخلاصة بدافع Baumol)1952(قام -

باستخدام نظريةTobinاملعامالت، يف حني قام 
TobinوBaumolجتنب املخاطر لدى األفراد اليت تقوم على مبادئ تسيري احملافظ املالية، هلذا افرتض كل من 

أن الطلب على النقود لغرضاملعامالت يعتمد علىسعر الفائدة يف املدى القصري، هلذا فإن دالة الطلب على النقود 

:لغرض املعامالت هي كما يلي
وتكلفة حتويل ) (nوسعر الفائدة)y(حبيث تشري هذه املعادلة اىل أن كمية النقود املطلوبة تعتمد على الدخل

، حبيث يرتبط الطلب على النقود بعالقة عكسية مع سعر الفائدة بارتفاع السعر الفائدة تقل  )b(األرصدة النقدية 
ا يف شكل سائل، يف حني هناك عالقة طردية بني تكلفة حتويل األرصدة تؤدي اىل  كمية النقود احملتفظ 

ا ولكن بنسبة اقلاالحتفاظ بكمية أكرب من النقود من أجل املعامالت، وكلما زاد الدخل زادت النقود ا .     حملتفظ 
).275ص ,2007,الشمري(

فاقرتح منوذجا للطلب على النقود أكد من خالله على أن النقود تؤثر ) Maurice Allais(أما منوذج -
:  مباشرة يف االقتصاد دون أن مير ذلك عرب سعر الفائدة حبيث يتمثل النموذج بشكل مبسط يف

.)D(مقارنة باإلنفاق)Md(رغوبةحبيث متثل األرصدة النقدية امل
باملتغريين اخلارجيني مستوى األسعار وحجم النقود حبيث أكد caganاهتم P.cagan (1956)منوذج-

ضرورة احتواء معادلة الطلب  على متغري تغري األسعار فقام بإدخال معدل التضخم املتوقع يف دراسة 
:الصيغة التاليةمعادلة الطلب على النقود حبيث املعادلة تأيت يف 

:معدل الفائدة االمسي حيثRt.هي الدخل احلقيقي: Yt.هي املستوى العام لألسعارPt:حيث

.هي معدل التضخمtП.هي معدل الفائدة احلقيقيrtمع 
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Harberger and) 1966(اخلاصة بالتضخم يف أروبا وcagan) 1956(أكدت دراسات كل من  Schwartz

اخلاصة بالتضخم يف الشيلي على ضرورة احتواء معادلة الطلب على متغري تغري األسعار يف االقتصاديات اليت 
.تعرف معدالت مرتفعة لألسعار

الدارسات السابقة : ثانيا 
MohsenBanhmani . OSKOOEE and WANG . Y ( 2007دراسة - ، حيث تناول الباحثون (

د الصيين و ذلك باستخدام منهج التكامل املشرتك لتقدير العالقات يف األجل يف هذه الدراسة حالة االقتصا
و )M1(الطويل ، حيث أكدت النتائج وجود عالقات توازنية طويلة األجل بني الكتلة النقدية باملفهوم الضيق 

ا االقتصادية و كذلك بالنسبة للكتلة النقدية باملفهوم الواسع   الباحثون اختباري ، كما استخدم)M2(حمددا
CUSUM وCUSUMSQ لدراسة استقرارية دوال الطلب على النقود املقدرة و خلصت النتائج أن منوذج

الكتلة النقدية باملفهوم الضيق مستقر بشكل معنوي يف حني ان منوذج الكتلة النقدية باملفهوم الضيق مل يستوف 
.CUSUMSQو CUSUMشروط االستقرار وفقا لنتائج اختباري 

، حيث تناول الباحث يف هذه الدراسة حالة االقتصاد IBRAHIM Al . Awad ( 2010 )دراسة -
Chow، و مت استخدام اختباري )2007–1995( املصري باستخدام بيانات ربع سنوية خالل الفرتة 

Breakpoint test وChow Foreacast test لدراسة استقراريه دالة الطلب على النقود وخلصت النتائج
اىل أن دالة الطلب على النقود املقدرة غري مستقرة بالنسبة لالقتصاد املصري مما حيد من قدرة البنك املركزي على 

. حتقيق هذه استقرار املستوى العام لألسعار على املدى القصري 
حيث تناول الباحثون يف هذه الدراسة حالة االقتصاد Purna Chandra Padhan ( 2011(دراسة -

معات : باستخدام املتغريات التالية )2009–1969( اهلندي باستخدام بيانات ربع سنوية خالل الفرتة  ا
النقدية ، سعر الفائدة ، سعر الصرف ، املستوى العام لألسعار و الناتج الداخلي اخلام ، و خلصت النتائج اىل 

CUSUMSQو CUSUMعالقات تكامل مشرتك بني املتغريات ، من جانب اخر فنتائج اختباري وجود 

لثبات معامالت االحندار أكدت قبول فرضية استقرارية منوذج الطلب على النقود بالنسبة لالقتصاد اهلندي ، 
ببية معنوية على خلصت اىل وجود عالقات سGrangerباالضافة اىل ذلك فنتائج اختبار عالقات السببية لــ 

.املدى القصري من الناتج الداخلي اخلام و املستوى العام لألسعار باجتاه  املعروض النقدي 
Bemdict Immoleدراسة - et al ، حيث تناولت هذه الدراسة حالة االقتصاد النيجريي خالل (2014 )

ARDLو باستخدام بيانات ربع سنوية و استخدم الباحثون بيانات ربع سنوية و منهجية 2010–1986الفرتة 

الجل تقدير و اختبار العالقات يف األجل الطويل ،و خلصت النتائج اىل وجود عالقات توازنية طويلة األجل بني 
ا االقتصادية كما مت قبول فرضية استM2املعروض النقدي باملفهوم الواسع  قرار منوذج الطلب على و حمددا

.CUSUMSQو CUSUMالنقود بالنسبة لالقتصاد النيجريي بناءا على نتائج اختباري 
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السياسة النقدية في الجزائر: ثالثا
ال ميكن احلديث عن وجود سياسة نقدية قبل صدور قانون النقد والقرض مع ضعف الوساطة وعدم تطور السوق 

ظائف بني اخلزينة العمومية والبنك املركزي الذي لعب دورا ثانويا ويلعب أي دور النقدية اىل جانب التداخل يف الو 
نقطة حتول جذرية يف النظام النقدي واملايل اجلزائري ودور السياسة 1990حبيث تعترب سنة ,يف جمال مراقبة البنوك

االعتبار للبنك املركزي 14/04/1990املتعلق بالنقد والقرض املؤرخ يف )10- 90(النقدية، إذ أعاد القانون رقم 
مع إعطاء جملس النقد والقرض مهمة جملس إدارة البنك املركزي كسلطة نقدية، كما أعاد املهام التقليدية للبنك 
املركزي يف تسيري النقد واالئتمان وإدارة السياسة النقدية واالنتقال إىل استخدام األدوات غري املباشرة يف التأثري يف 

.الكتلة النقدية
تعكس مباشرة توجهات السياسة النقدية، وميكن التفريق بني 1990إن التطورات النقدية اليت حصلت منذ سنة 

وهي اليت سبقت تطبيق برامج 1994إىل عام 1990ثالثة توجهات خمتلفة متتد الفرتة األوىل من عام 
دف بصفة أساسية إىل متويل عجز امليزانية  اإلصالحات االقتصادية إذ كان توجه السياسة النقدية حنو التوسع و

كما أن الرتاجع عن سياسة التشدد املايل اليت انتهجتها ,الضخمة واحتياجات االئتمان لدى املؤسسات العامة
1991و 1989امج االستعداد االئتماين من خالل االتفاقيتني املنعقدتني يف عام احلكومة يف السابق باعتماد برن

دف اىل مراقبة توسع الكتلة النقدية باحلد من التدفق النقدي اثرت يف ,مع مؤسسات النقد الدولية اليت كانت 
و تطبيق سياسة نقدية و هذا ما ادى اىل التوجه حن,التطورات النقدية بسبب اصدار النقد لتغطية العجز املوازي

توسعية االمر الذي نتج عنه ارتفاع يف املستوى العام لألسعار خالل هذه الفرتة على هذا فان خالل برنامج 
فقد مت تغيري توجه السياسة النقدية على عكس الفرتة 1994االصالح االقتصادي املتمثل يف برنامج التثبيت سنة 

دف ختفيض معدل التضخم  الذي 1994ماشية صارمة ابتداءا من عام السابقة اذ مت اتباع سياسة نقدية انك
و تزامن تقييد السياسة النقدية مع تطبيق ,بلغ مستويات اعلى خالل الفرتة السابقة نتيجة التوسع النقدي املفرط

د من الذي نص على حتقيق عدة اهداف من بينها احل1995برنامج التثبيت االقتصادي الذي امتد اىل غاية سنة 
.2000اذ متتد املرحلة الثانية لتوجه السياسة النقدية اىل غاية سنة (M2),توسع الكتلة النقدية

مت اعتماد سياسة نقدية توسعية الن السنة تزامنت مع تطبيق برنامج دعم االنعاش 2001ابتداءا من سنة 
) 2009- 2005(ادي خالل الفرتة و كذاك برنامج النمو االقتص2004اىل2001االقتصادي الذي امتد من سنة 

اذ حتسن مستوى ميزان املدفوعات و اعادة تكوين احتياطي الصرف لتفادي الصدمات اخلارجية خالل هذه 
دف هذه السياسة اىل ,و كذا حتسن السيولة املصرفية و تراكم خمزون االدخار من طرف اخلزينة العمومية,الفرتة و 

يف حدود مقبولة من التضخم و ذلك باتباع وسائل اخرى كزيادة االحتياطي حتقيق معدالت منو اقتصادي معتربة 
.)195,196ص,2004,وزبلعز(.استدعاء السيولة و كذلك الودائع ذات غلة لدى البنك املركزي,االلزامي
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في تحديد دالة الطلب دراسة قياسية حول المحددات و المتغيرات الداخلة:رابعا
على النقود 

:النقدية في الجزائرتطور الكتلة .1
من M2يتكون عرض النقدففي اجلزائر ,خيتلف مفهوم عرض النقد من بلد آلخر حسب االنشطة االقتصادية

و الشكل التايل يبني تطور معدالت منو الكتلة ,والودائع ألجل أو ما يعرف بشبه النقدM1العرض النقدي 
).2012- 1990(النقدية خالل الفرتة 

).2012- 1990(معدل نمو الكتلة النقدية خالل الفترة ) : 1(لشكل رقم ا

)2013(معدة استنادا اىل معطيات نشرات صندوق النقد الدويل سنة : المصدر

ويرجع %11.42عرفت انكماشا كبريا يف معدل منو الكتلة النقدية حيث قدر بـ1990الشكل تبني أن سنة من
السبب اللتزام السلطات اجلزائرية ببنود االتفاق أو باألحرى بداية تطبيق الشروط املتعلقة باإلصالح النقدي الذي 

.فرضه صندوق النقد الدويل
ليتم بعد ذلك احلد من 1992مباشرة بعد هذه السنة نالحظ ارتفاع يف معدل منو الكتلة النقدية خاصة يف سنة 

والسبب يتمثل يف برامج 1994سنة %12.97إىل 1993يف سنة %22.65توسعها بتخفيض حجمها من 
1994يف أفريل %40.17التثبيت االقتصادي حيث شهدت هذه السنوات ختفيض قيمة الدينار اجلزائري بنسبة 

لالحقة بسبب ارتفاع احتياطات الصرفخاصة لريتفع هذا املعدل يف السنوات  ا,)دج36دوالر مقابل 1كان (
و يرجع سبب هذا 1998سنة %1.19بعدما كانت 2000لتنخفض هذه النسبة سنة ,1998و 1997سنيت 

التقلص التباع اجلزائر خالل هذه الفرتة سياسة تقشف صارمة متثلت يف ختفيض عجز امليزانية و جتميد اجور 
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نالحط 2001منذ سنة .االنفاق العام بسبب تدهور اسعار النفط و ختفيض العملة و تقليص حجم ,العمال
تطورا هائال يف معدل منو الكتلة النقدية نتيجة حتسن العائدات البرتولية الناجتة عن ارتفاع سعر برميل النفط يف 

و و هذا مبعدل من2012سنة 10524حبيث واصل حجم هذه الكتلة يف االرتفاع ليصل اىل ,االسواق العاملية
46.11%.
:الكتلة النقدية وتغيرات الناتج المحلي اإلجمالي.2

تتمثل أهداف السياسة النقدية يف اجلزائر حسب ما جاء يف قانون النقد والقرض يف أربعة أهداف رئيسية متثل يف 
من القانون 35جمملها املربع السحري من بينها استقرار املستوى العام لألسعار، ومعدل النمو فقد نصت املادة 

ف يف توفري الشروط لنمو منتظم لالقتصاد الوطين على أن مهمة البنك املركزي يف جمال النقد والقرض والصر 
واحلفاظ عليه مع السهر على االستقرار الداخلي واخلارجي للنقد ويف هذا اإلطار قطعت اجلزائر شوطا ال بأس به 
يف تنفيذ السياسات املتمثلة يف برامج اإلصالحات مع صندوق النقد الدويل ومنه الرتكيز على مدى فعالية السياسة 

ية يف حتقيق االستقرار النقدي وهذا بإجراء مقارنة بني الكتلة النقدية والناتج احمللي اإلمجايل و هذا ما بينه النقد
الشكل حول عالقة الكتلة النقدية 

-1990(معدل نمو الكتلة النقدية والناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة ) : 2(الشكل رقم 
2012(

عطيات نشرات صندوق النقد الدويلمعدة استنادا اىل م: المصدر
يكمن يف مقارنة معدل )  2(إن إبراز العالقة بني الكتلة النقدية والناتج احمللي اإلمجايل وكما يوضحه الشكل رقم 

منو الكتلة النقدية مبعدل منو الناتج احمللي اإلمجايل حيث نالحظ فرتات جتاوز فيها معدل منو الكتلة النقدية معدل 
.مما يعين ارتفاع معدالت السيولة ,احمللي االمجايلالناتج 
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:التضخم في الجزائر.3
التضخم هو مؤشر ملستوى التغريات العامة لألسعار، وتتعدد أسباب التضخم يف اجلزائر كباقي الدول النامية 

السياسة النقدية فأسبابه يف اجلزائر ليست نقدية فقط وإمنا تتعداها إىل أسباب مؤسساتية وهيكلية، لذلك تتدخل 
ملعاجلة أسباب التضخم النقدية بصفة مباشرة، بينما تتدخل بصفة غري مباشرة ملعاجلة األسباب املؤسساتية 

واهليكلية من خالل التأثري على حجم القروض يف االقتصاد
، وفيما يلي شكل تطور معدالت التضخم )2012- 1990(لقد عرف التضخم اخنفاض حمسوس خالل الفرتة 

.فرتة الدراسةخالل

)2012- 1990(تطور معدل التضخم خالل الفترة )3(الشكل رقم 

.و بنك اجلزائر(ONS)معدة استنادا اىل معطيات الديوان الوطين لإلحصاء:المصدر
7.31ب 1992من خالل الشكل يتبني ان معدل التضخم عرف ارتفاعا مطردا حيث بلغ اقصى نسبة له سنة 

ليواصل اخنفاضه 1996مت اخنفض سنة ,و يرجع السبب يف ذلك اىل العرض املتزايد من النقود خالل الفرتة %
كأدىن معدل عرفته اجلزائر منذ االستقالل و يرجع %3.0بحيث سجل نسبة قياسية 2000اىل غاية سنة 

ا احلكومات املتعاقبة يف اطار برنامج التعدي عاد , ل اهليكلي مثل حترير اسعار الفائدةالسبب لإلجراءات اليت اختذ
2000معدل التضخم لالرتفاع جمددا يف السنوات الالحقة و يرجع ذلك اىل االرتفاع يف منو الكتلة النقدية سنة 

بسبب برنامج االنعاش االقتصادي و ارتفاع االجور و كذلك سبب زيادة اسعار املواد الغذائية نظرا الخنفاض 
و من جهة اخرى ارتفاع اسعار السلع املستوردة عامليا و هذا ما يعرف بالتضخم , ا من جهةاالنتاج الفالحي هذ

.املستورد
.الدينار اجلزائري على االقتصاد عند إعدادها للسياسة النقدية-
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:النموذج القياسي/ 2
:اعتمادا على عدة دراسات جتريبية سابقة ميكن صياغة النموذج القاسي التايل 

( ) t = f (PIB,  TCN , R , Infl)

: إذا أخذنا املتغريات باللوغاريتم ميكننا إعادة صياغة النموذج القياسي على النحو التايل

Log ( ) = + *Log PIB + *Log TCN + *Log R + *Log Infl +

: حيث أن

Log : لوغاريتم الطلب على األرصدة النقدية احلقيقية
Log PIB: لوغاريتم الناتج الداخلي اخلام
Log TCN: لوغاريتم سعر الصرف االمسي
Log R : لوغاريتم سعر إعادة اخلصم
Log Infl : لوغاريتم نسبة التضخم

 : حد اخلطأ العشوائي من الشكل تشويش أبيض )white noise(
:دراسة استقراريه المتغيرات/3

مبا أن متغريات الدراسة عبارة عن سالسل زمنية سوف نقوم باختبار استقراريه هذه املتغريات كخطوة أوىل يف 
ADF unit root testالدراسة التطبيقية وذلك باستخدام اختبار ديكي فولري املعزز 

Unit Root testنتائج اختبار جذر الوحدة ) 01( الجدول رقم 

المتغيرات 
درجة التكامل ADFاختبار

Order of integration عند المستوى
Level

الفروق األولى
First Difference

Log M2/P-1,886571*
( 0,6441 )

-3,597570**
( 0,0418 )

I (1)

Log infl*-3,101483
( 0,1186 )

-9,845633
( 0,0000 )**

I ( 1 )

Log PIB*-2,215879
( 0,4691 )

-4,088988**
( 0,0128 )

I ( 1 )

Log TCN-2,212120*
( 0,4706 )

-3,965175**
( 0,0175 )

I ( 1 )

Log R-0,903785*
( 0,9464)

-6,288988**
( 0,0000 )

I ( 1 )
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%5قبول فرضية جذر الوحدة عند مستوى معنوية *، %5رفض فرضية جذر الوحدة عند مستوى معنوية **
نالحظ أن السالسل الزمنية غري مستقرة عند املستوى، حيث أن ADFمن خالل نتائج اختبار جذر الوحدة 

، وعند تطبيق نفس االختبار %5أصغر من القيم احلرجة عند مستوى معنوي tالقيم املطلقة لإلحصائية   
ند الفرق األويل وبالتايل فهي متكاملة على الفروق األوىل للمتغريات نالحظ أن كل السالسل الزمنية قد استقرت ع

.   I (1)الشكلمن الدرجة األوىل أي من 

Johansenاختبار التكامل المشترك لــــــ /4

Johansenاختبار التكامل المشترك لـــ : )02( الجدول رقم 

:للتكامل المشترك على النحو التاليJohansenیمكن تفسیر نتائج اختبار
أكرب من القيمة احلرجة فقد مت رفضها حيث أن إحصائية األثر r=0بالنسبة للفرضية -

أي أن رتبة املصفوفة غري معدومة مما يدل على جود عالقات تكامل ،%5عند مستوى معنوية 
مشرتك بني املتغريات 

أكرب من القيمة احلرجة فقد مت رفضها حيث أن إحصائية األثر r=1بالنسبة للفرضية -
ة أكرب من الواحد، وبالتايل يوجد أكثر من متجه واحد ، أي أن رتبة املصفوف%5عند مستوى معنوية 

للتكامل املشرتك 

أصغر من القيمة احلرجة عند فقد مت قيوهلا أن إحصائية األثر r=2بالنسبة للفرضية -
.وبالتايل يوجد متجهني للتكامل املشرتك بني متغريات املعروض النقدي وحمدداته%5مستوى معنوية 

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)
Hypothesized Trace 0.05

No. of CE(s)Eigenvalue Statistic Critical ValueProb.**
None * 0.558111 91.47470 69.81889 0.0004

At most 1 * 0.494260 56.35675 47.85613 0.0065
At most 2 0.301189 27.04224 29.79707 0.1006
At most 3 0.222876 11.63214 15.49471 0.1754
At most 4 0.018192 0.789446 3.841466 0.3743

Trace test indicates 2 cointegratingeqn(s) at the 0.05 level



جمعي سميرة، مناقر نور الدين، قارة ابراهيم 35

2018جوان،1العددNARAFEمجلة

لنموذج بطريقة المربعات الصغرى العادية تقدير ا/ 5
:حتصلنا على النتائج التاليةOLSبعد تقدير النموذج بطريقة ملربعات الصغرى العادية

نتائج تقدير العالقة التوازنية طويلة األجل)03( الجدول رقم 

االحتمال tإحصائية اختبار الخطأ المعياري معامل االنحدار المتغيرات 
C-0.1891070.137522-1.3751050.1768

Log infl0.0245020.0372020.6586250.5139
Log PIB***0.8435510.04285119.685850.0000

Log TCN-0.701701***0.075267-9.3227830.0000
Log R-0.271898***0.064320-4.2272460.0001

%1معنوي عند مستوى معنوية ***

R2 = 96,9 %                 F-Statistic = 313,1053            Prob ( F-Stat ) = 0,00000
DW-Statistic = 0,6474

 ا السالبة تدل %1ومعنوية عند مستوى0.7017-مرونة سعر الصرف تقدر بـــ وإشار
%1على العالقة العكسية بني الطلب على النقود وسعر الصرف، وهذا يعين أنه إذا ارتفع سعر صرف الدينار بــــ

أثر اإلحالل أي وهنا يتحقق ما يسمى ب%  70.17فإن الطلب على النقود بالعملة احمللية سينخفض بقيمة 
ا .اإلحالل بني العملة احمللية والعملة األجنبية، حيث تصبح العملة األجنبية أكثر طلبا وجاذبية لالحتفاظ 

 أي أن %1ومعنوية عند مستوى 0.8435املرونة الدخلية للطلب على النقود تساوي
نظرا %84.35طلب على النقود مبعدل يف الناتج احمللي اخلام سوف يؤدي إىل الزيادة يف ال%1الزيادة مبعدل 

.للعالقة اإلجيابية بني الطلب على النقود والناتج احمللي اخلام وهذا ما يتوافق مع النظرية االقتصادية
فهي ترتبط عكسيا مع )0.2718-(أما مرونة سعر إعادة اخلصم فهي سالبة وتقدر بـــــ

1ة وهي معلمة تتميز بداللة إحصائية عند مستوى معنوية الطلب على النقود وهذا يتوافق مع النظرية االقتصادي
.%

Log ( )= -0.1891 - 0.2718*Log R + 0.8435*Log PIB -

0.7017*Log TCN + 0.0245*Log INFL +
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 وهذا كذلك ما ينطبق مع مرونة التضخم حبيث كلما زاد الطلب على النقود يزيد املستوى
.العام لألسعار وهذا نظرا للعالقة اإلجيابية للطلب على النقود والتضخم

معامل التحدي( R2=0.969)(لة يف املتغري التابع سببها هذا يدل على أن التغريات احلاص
، أما النسبة الباقية فتعود إىل متغريات أخرى مل يتضمنها % 96.9املتغريات املستقلة حيث هي مفسرة بنسبة 

.النموذج
ةإحصائيF-statistic وهذا ما %1وهي معنوية عند مستوى 313.1053تقدر بــــ ،

يدل على أن النموذج املقدر معنوي كليا، النتائج تعكس جودة البناء القياسي للنموذج 

القيم المقدرة والفعلية لدالة الطلب على النقود)4( الشكل رقم 

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

LM2P LM2PF

اختبار استقراريه دالة الطلب على النقود /6
ألجل اختبار االستقرار اهليكلي ملعامالت احندار دالة الطلب على النقود املقدرة احصائيا سوف يتم استخدام 

موع الرتاكمي للبواقي املعاودة : )( Brown et al , 1975اختبارين مها  )CUSUM( اختبار ا
Cumulative Sum of  RecursiveResidualsموع الرتاكمي ملرب عات البواقي ، اختبار ا

) Cumulative Sum of   Squares  RecursiveResidual )CUSUMSQاملعاودة 

CUSUMويتحقق االستقرار اهليكلي ملعامالت االحندار املقدرة إذا وقع الشكل البياين إلحصائية كل من 

ستقرة إذا ومن مث تكون هذه املعامالت غري م%.5داخل احلدود احلرجة عند مستوى معنوية CUSUMSQو
انتقل الشكل البياين إلحصائية االختبارين خارج احلدود احلرجة عند نفس مستوى املعنوية 

الشكلني التاليني يوضحان نتائج اختبار االستقرار اهليكلي ملعامالت احندار دالة الطلب على النقود 
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CUSUMاختبار)05( الشكل رقم 

CUSUM of squaresاختبار)06( الشكل رقم 

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4
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CUSUM of Squares 5% Significance

من خالل نتائج اختبار االستقرار اهليكلي ملعامالت احندرا دالة الطلب على النقود يتضح لنا أن الشكل البياين 
ينتقل خارج احلدود احلرجة عند مستوى معنوية CUSUMSQوCUSUMاخلاص بإحصائية كل من اختبار 

جل الطويل ، حيث تعكس هذه مما يدل على أن دالة الطلب عل  النقود يف اجلزائر غري مستقرة يف األ5%
و اليت 2001ابتداء من سنة )  البنك املركزي ( النتائج أثر السياسة النقدية التوسعية املعتمدة من طرف احلكومة 

و كذاك برنامج النمو 2004اىل2001تزامنت مع تطبيق برنامج دعم االنعاش االقتصادي الذي امتد من سنة 
، حيث قدر معدل منو املعروض النقدي باملفهوم الواسع ما يربو عن )2009- 2005(االقتصادي خالل الفرتة 

.نتيجة للتوسع يف العرض النقدي مما أثر على هيكل الطلب على النقود2001سنة 45%

-16
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-8
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CUSUM 5% Significance
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Chow Breakpoint testاختبار التحول الهيكلي للنموذج/ 7

من خالل النتائج احملصل عليها يتضح لنا ما يلي 
يف النموذج  نالحظ أن نتائج اختبار Breakpointكنقطة انكسار 1990يف حالة اعتبار سنة -

Chow تؤكد استقرارية النموذج حيث أن إحصائيةF-statistic لالختبار أقل من القيم احلرجة
، مما يدفعنا اىل قبول P-value = 0.1203و باحتمال يقدر بـــ   %5عند مستوى معنوية 

الفرضية العدمية اليت تنص على استقرارية النموذج أي استقرارية دالة الطلب على النقود يف االجل 
الطويل 

يف النموذج نالحظ أن نتائج اختبار Breakpointكنقطة انكسار2002يف حالة اعتبارسنة -
Chow   تؤكد عدم استقراريه النموذج حيث أن احصائيةF-statistic لالختبار أكرب من القيم

، مما يدفعنا اىل P-value = 0.0251و باحتمال يقدر بـــ  %5احلرجة عند مستوى معنوية 
2002رفض  الفرضية العدمية اليت تنص على استقراريه النموذج و بالتايل ميكن اعتبار سنة 

. يف هيكل الطلب على النقود يف اجلزائر ) نقدة حتول ( كنقطة انكسار 

Null Hypothesis: No breaks at specified breakpoints
Chow Breakpoint Test : 2002
Equation Sample: 1970 2014

F-statistic 2.952193 Prob. F(5,35) 0.0251
Log likelihood ratio 15.83472 Prob. Chi-Square(5) 0.0073
Wald Statistic 14.76096 Prob. Chi-Square(5) 0.0114

Chow Breakpoint Test: 1990

NullHypothesis: No breaks at specifiedbreakpoints

Varyingregressors: All equation variables

Equation Sample: 1970 2014

F-statistic 1.894721 Prob. F(5,35) 0.1203

Log likelihood ratio 10.77965 Prob. Chi-Square(5) 0.0559

Wald Statistic 9.473606 Prob. Chi-Square(5) 0.0916
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التحليل و مناقشة النتائج 
–1970(لقد سعينا من خالل هذه الورقة البحثية اىل دراسة حمددات الطلب على النقود يف اجلزائر خالل الفرتة 

، باإلضافة اىل اختبار استقراريه معامالت االحندار املقدرة و ميكن تلخيص أبرز النتائج احملصل عليها ) 2014
على النحو التايل 

الطلب على النقود يف اجلزائر يتكامل تكامال متزامنا مع احملددات النقدية املستخدمة يف الدراسة .1
، هذه النتائج )سعرالصرف االمسي، الناتج الداخلي اخلام،سعر إعادة اخلصم، نسبة التضخم(التطبيقية 

سات جتريبية سابقة تتوافق مع فرضيات النظرية االقتصادية وتدعم النتائج احملصل عليها يف عدة درا
) CUSUM(دالة الطلب على النقود بالنسبة لالقتصاد اجلزائري غري مستقرة وفقا لنتائج اختبار.2

Cumulative Sum of  RecursiveResiduals موع الرتاكمي ملربعات ، اختبار ا
)Cumulative Sum of   SquaredRecursiveResiduals)CUSUMSالبواقي املعاودة 

ل على أن معامالت االحندار املقدرة غري مستقرة يف األجل الطويلمما يد
السياسة النقدية التوسعية املعتمدة من طرف السلطات النقدية أثرت على هيكل الطلب على النقود يف .3

اخلاص بالتحول اهليكلي للنموذج، حيث أكدت لنا Chowاجلزائر وهذا ما أكدته لنا نتائج اختبار 
بفعل التوسع 2002الطلب على النقود يف اجلزائر قد شهد حتول هيكلي يف سنة النتائج أن هيكل

النقدي يف تلك الفرتة، حيث قامت السلطات النقدية بضخ أموال إضافية يف االقتصاد  يف اطار برامج 
. دعم النمو االقتصادي 
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Disruption of the real price of the Algerian dinar

اختالل سعر الصر الحقيقي للدينار الجزائري 
سيدي يخلف أنيسة

تلمسان- جامعة أبو بكر بلقايد
زناقي سيد أحمد. د

عني متوشنت-املركز اجلامعي
Abstract :
This study is an attempt to estimate the long run equilibrium real exchange rate in Algeria using
behavioural equilibrium exchange rate BEER and permanent equilibrium exchange rate PEER
models. Our empirical analysis builds on quarterly data from 2003Q1 to 2014Q4 The econometric
analysis starts by analyzing the stochastic properties of the data and found all the variables stationary
at first level of differencing. Accordingly, the paper proceeds by estimating johansen cointegration
and vector-error correction models. The results show that the long run behaviour of the algerian
exchange rate could be explained by oil prices, government expenditure, net foreign assets, net capital
flow, terms of trade and trade openness. Seven episodes of overvaluation and undervaluation were
identified. The results further suggest that deviations from the equilibrium path are eliminated within
about four months.

Key words : equilibrium exchange rate, misalignment, BEER, PEER.

Jel Classification: D 51, C 1

:الملخص
ذه الدراسة هي حماولة لتقدير سعر الصرف احلقيقي التوازين للدينار اجلزائري على املدى الطويل اعتمادا على ه

حيث اعتمدت دراستنا . PEERوسعر الصرف التوازين الدائم BEERمنوذج سعر الصرف التوازين السلوكي 
انطلقت الدراسة . 2014والثالثي الرابع 2003التجريبية على معطيات ثالثية للفرتة ما بني الثالثي األول

القياسية من اختبار استقرارية السالسل الزمنية لسعر الصرف احلقيقي وحمدداته حيث وجدنا أن كل املتغريات 
وقد . وتقدير مناذج تصحيح اخلطأJohansenمما مسح لنا باختبار التكامل املتزامن لـ متكاملة من الدرجة األوىل

سلوك سعر الصرف احلقيقي للدينار اجلزائري على املدى الطويل ميكن تفسريه من خالل أسعار بينت النتائج أن
النفط، االنفاق احلكومي، صايف األصول األجنبية، صايف تدفقات رؤوس األموال، معدل التبادل التجاري ومعدل 

ل املوجب والسالب، كما بينت توصلت الدراسة إىل حتديد سبع فرتات اختالل ما بني االختال. االنفتاح التجاري
.أشهر4النتائج أن االحنراف عن املسار التوازين ميكن أن يصحح خالل 

.PEER، منوذج BEERاختالل سعر الصرف احلقيقي منوذج سعر الصرف التوازين،:الكلمات المفتاحية
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مقدمة.1
يف ظل عدم استقرار النظام النقدي الدويل وقعت الدول النامية يف دوامة االختيار بني اخضاع أسعار الصرف 

ا إىل قوى العرض والطلب وما زاد من . للتعومي احلر أو املدار أو تثبيتها بعمالت مرجعية خاضعة يف حد ذا
ا على احملروقات صعوبة االختيار طبيعة هذه االقتصاديات؛ حيث متثل معظمها اقتصا دات ريعية تقتصر صادرا

ا حتدد يف األسواق العاملية واجلزائر واحدة من هذه . وغريها من املواد األولية اليت ال يد هلا يف حتديد أسعارها إذ أ
يار أسعار البرتول يف األسواق العاملية مما سبب عجزا 1986الدول؛ حيث شهد اقتصادها هزة عنيفة سنة  إثر ا

ا إىل طلب اإلعانة من املؤسسات الدولية اليت اشرتطت عليها مست ا، األمر الذي دفع  مرا يف ميزان مدفوعا
تطبيق جمموعة من الربامج اليت مست خمتلف السياسات االقتصادية الكلية ومن بينها سياسة الصرف حيث تنص 

نية والسري حنو نظام التعومي وكذا إلغاء الفجوة على إعادة تقييم العملة الوط) برامج التعديل اهليكلي(هذه الربامج 
املتعلق بالنقد والقرض أول قانون مينح األمهية للسياسة 90/10وكان قانون . بني سعر الصرف االمسي واملوازي

النقدية ويعيد لسعر الصرف مكانته كأداة لضبط كل من السياسة النقدية على الصعيد احمللي والسياسة التجارية 
دف إىل ضمان سعر صرف حقيقي 1995وحبلول سنة . يد الدويلعلى الصع أصبحت سياسة الصرف اجلزائرية 

ا باختالف الشركاء واملنافسني التجاريني وبدءا من سنة . مستقر من خالل ربطه بسلة من العمالت ختتلف أوزا
طات النقدية بتعديل سعر الصرف انتقلت اجلزائر من نظام التثبيت إىل نظام التعومي املدار حيث تقوم السل1996

يشكل دوري ما نتج عنه ضرورة حتديد سلوك سعر صرف الدينار اجلزائري ملعرفة مدى كفاءته يف أداء وظائفه 
: وعلى ضوء ما سبق نطرح اإلشكالية التالية.االقتصادية

 ما مدى انحراف سعر الصرف الحقيقي في الجزائر عن مستواه التوازني؟
دف من خال ل هذه الدراسة إىل حتديد منوذج قياسي لسعر الصرف احلقيقي التوازين للدينار اجلزائري وكذا حيث 

خمتلف احملددات احلقيقية والنقدية اليت تؤثر يف سلوكه على املدى الطويل إضافة إىل تقدير مدى احنراف سعر 
عرفة مدى جناعة سياسات الصرف الصرف احلقيقي عن مستواه التوازين ونوع هذا االحنراف وهذا ما سيسمح لنا مب

املتبعة من طرف السلطات النقدية وخاصة سياسة التخفيض يف احلفاظ على سعر الصرف احلقيقي قريبا من 
ويضمن overvaluationمستواه التوازين مما حيمي العملة مما يسمى يف األدبيات االقتصادية باملغاالة يف التقدير 

.تنافسيتها على املستوى الدويل
من أجل الوصول إىل األهداف املذكورة أعاله قسمنا دراستنا إىل مخسة أجزاء، حيث تطرقنا يف اجلزء الثاين 
باختصار ملختلف أدبيات الدراسة النظرية والتطبيقية لتوازن واختالل سعر الصرف، كما احتوى اجلزء الثالث على 

ألدوات املستخدمة وتطبيق النموذج على حالة اجلزائر، الدراسة التطبيقية واليت قمنا من خالهلا بتحديد النموذج وا
.مث قمنا باستخالص نتائج الدراسة يف اجلزء الرابع وأخريا ختمنا دراستنا مبجموعة من االستنتاجات والتوصيات
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:أدبيات الدراسة.2
آنذاك حول نقطتني نتيجة النتشار قاعدة التعومي سنوات السبعينات متحورت األحباث املتعلقة بأسعار الصرف 

نظرية تعادل على املدى الطويل باالعتماد على أساسيتني؛ متثلت األوىل يف دراسة سلوك أسعار الصرف اإلمسية
أما النقطة الثانية فركزت على منذجة سلوك أسعار الصرف على املدى القصري بإدخال اجلانب القدرة الشرائية

Keynes1)ئدةنظرية تعادل أسعار الفاالنقدي املتمثل يف  مث حماولة إجياد طرق لنمذجة سعر الصرف (1923
اإلمسي التوازين واستنتاج القيمة التوازنية لسعر الصرف احلقيقي إما اعتمادا على نظرية تعادل القوى الشرائية أو 

Hoarau2)انطالقا من االنتقادات املوجهة إليها واستمر األمر على هذه احلال إىل أن انتقلت األحباث . (2009
إىل دراسة سعر الصرف احلقيقي التوازين مث استنتاج سعر الصرف اإلمسي بعد ذلك، ويف هذا السياق ظهر مفهوم 

والذي يعرب عن مدى احنراف سعر الصرف احلقيقي عن مستواه عدم مساعرة أو اختالل سعر الصرف الحقيقي 
ا أن حتدث يف املدى املتوسط اضطرابات اقتصادية ال . ى املتوسط والطويلالتوازين يف املد هذه الظاهرة من شأ

ا كفقدان التنافسية على املستوى الدويل، حاالت العجز يف امليزان اجلاري واستنزاف الحتياطات . يستهان 
لى املدى الطويل فقد يتفاقم أما ع. الصرف للدولة، كما ميكن أن يكون االختالل مؤشرا ينذر حبدوث أزمة صرف

األمر ليصل إىل إمكانية فقدان القدرة التصنيعية للبلد، ومنه ارتفاع يف مستوى البطالة، كما قد يتسبب االختالل 
يف احداث ضغوط محائية على مستوى التجارة اخلارجية للبلد، واليت ميكن أن تستمر حىت بعد الرجوع إىل حالة 

Edwards3)التوازن املاكرو (النماذج الكليةولتحديد سعر الصرف التوازين ظهرت جمموعة من . (1987
املبنية على فكرتني رئيسيتني ومها عدم استقرارية أسعار الصرف احلقيقية أوال، ووجود جمموعة من ) اقتصادية

وهي مناذج وميكن تقسيم هذه النماذج إىل ثالث جمموعات رئيسية . العوامل اليت حتدد سلوك هذه األسعار ثانيا
Williamson (Williamson4لـ FEERسعر الصرف التوازين األساسي مناذج سعر الصرف ،(1994

Clark et McDonald5)التوازين السلوكي 1999) BEERلـMacDonald واليت انبثق عنها منوذج سعر
Stein et al6)ومناذج سعر الصرف التوازين الطبيعيPEERالصرف التوازين الدائم  1995)NATREX لـ

Stein . دف هذه النماذج إىل حتديد سعر الصرف الفعلي احلقيقي الذي يضمن التوازن احلايل واملستقبلي و
، وكذا التوافق طويل املدى للحسابات اجلارية اآلنية واملستقبلية )التوازن الداخلي(لسوق السلع غري القابلة للتداول 

كما ميكن تقسيم هذه النماذج حسب مداها الزمين إىل ). التوازن اخلارجي(مع التدفقات املتوقعة لرؤوس األموال
واليت متوسطة المدىتتمحور حول تقدير تغريات أسعار الصرف يف املدى القصري، مناذج قصيرة المدىمناذج 

واليت لمدىطويلة ا، ومناذج ...)ميزان جتاري، ميزان جاري(تقوم أساسا على توازن خمتلف املوازين يف االقتصاد 
Driver et Westway7)تقوم حبساب وتقدير التغريات الدائمة وطويلة املدى يف سعر الصرف  2004).

اية  إضافة إىل النماذج املذكورة أعاله واليت كان أغلبها يف الدول املتقدمة، حاولت العديد من الدراسات منذ 
Edwards8الثمانينات بناء مناذج ميكن تطبيقها على االقتصاديات النامية أمهها دراسة   ودراسة (1988)

Elbadawi9 ول النامية واليت حاول الباحثان من خالهلا اليت تعد إحدى أهم الدراسات املتعلقة بالد(1994)
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بناء منوذج ديناميكي لسعر الصرف احلقيقي التوازين يف االقتصاديات الصغرية املفتوحة من خالل ما يسمى 
، ويف ظل ارتفاع املديونية واخنفاض اإلنتاجية يف الدول النامية ظهرت دراسة بنماذج المعادالت المختزلة

Coudert10 امت الباحثة بتطبيقها على عينة من الدول النامية اعتمادا على جمموعة من حيث ق(1999)
-Balassaسعر الفائدة الحقيقي للديون، معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي، أثر املتغريات املتمثلة يف 

Samuelson،الذي قامت الباحثة باحتسابه بطرق مختلفة إضافة إلى مستوى المديونية في كل دولة
لت إىل جمموعة من النتائج أمهها أن االختالل يكون أكرب يف الدول اليت تنتهج نظام الصرف الثابت حيث وتوص

Edwards (1987)كما أكدت الباحثة على ما قاله . ميكن لنظام الصرف املرن أن حيول دون وقوع األزمات
McDonaldوتعد دراسة . مة صرفعادة ما تكون متبوعة بأز (overvaluation)بأن فرتات املغالة يف التقييم 

et Ricci11 على دولة نامية BEERمنوذجه Macdonaldمن أهم الدراسات اليت طبق فيها (2003)
Aliyu12مصدرة للمواد األولية واملتمثلة يف إفريقيا اجلنوبية، وتبعه كل من  Lebdaoui13و(2008) (2013)
على االقتصاد النيجريي أما PEERوBEERحيث حاول األول من خالل دراسته تطبيق كل من منوذجي 

.الدراسة الثانية فقد قامت الباحثة من خالهلا بتطبيق النموذج السلوكي على املغرب
Achy14أما فيما يتعلق بالدراسات املختصة حبالة اجلزائر نذكر دراسة  خالهلا اليت قام الباحث من (2001)

بتقدير سعر الصرف احلقيقي التوازين لكل من اجلزائر، تونس، املغرب، مصر وتوصل إىل أن سرعة الرجوع إىل 
شهر، وأرجع الباحث االختالف إىل نظام 15التوازن تعد أكرب يف اجلزائر مقارنة ببقية الدول بفرتة تقدر حبوايل 

إىل العالقة املقدرة ليالحظ مدى تأثري سياسة كما قام الباحث بإدخال معدل التخفيض اإلمسي. الصرف
التخفيض على توازن سعر الصرف احلقيقي حيث وجد أن التأثري موجب وأن سعر الصرف سرعان ما يعود إىل 

كما مت يف هذه الدراسة حساب االختالل الكلي ليتوصل إىل استنتاج جمموعة من فرتات . التوازن بعد التخفيض
Koranchelian15أما دراسة . مهااالختالل املوجب يف معظ اليت أجريت على اجلزائر فقد قام فيها (2005)

حيث توصل إىل أن سعر الصرف احلقيقي يعود إىل مستواه Cashin et al (2003)الباحث بتطبيق منوذج 
ائر دراسة ونذكر أخريا من بني الدراسات اليت طبقت على حالة اجلز . أشهر تقريبا9التوازين خالل فرتة تقدر بـ 

Madouni16 اليت قام فيها الباحث أوال باختبار نظرية تعادل القوة الشرائية اعتمادا على اختبارات (2015)
االستقرارية لسلسلة البيانات الشهرية لسعر الصرف احلقيقي اجلزائري وبعد التأكد من عدم استقراريتها قام 

Edwards، منوذج Cashin et al (2002)وذج منمناذج على االقتصاد اجلزائري وهي 3الباحث بتطبيق 

كما قام باستنتاج فرتات االختالل من خالل الفرق بني سعر الصرف احلقيقي .NATREXومنوذج (1988)
NATREXاملشاهد وسعر الصرف احلقيقي التوازين، واستنتج أن مدى االحنراف يبدو بشكل أوضح يف منوذج 

ىل نتيجة مفادها أن السلطات النقدية اجلزائرية حتتفظ بسعر الصرف كما خلص إ. مقارنة بالنماذج األخرى
احلقيقي قريبا من مستواه التوازين منذ اتباعها لربنامج التعديل اهليكلي الذي أماله عليها صندوق النقد الدويل يف 

.مطلع التسعينات
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النموذج واألدوات المستخدمة.3
تلف األدبيات املتعلقة بتوازن سعر الصرف احلقيقي واختالله، بعدما تطرقنا يف الفصل السابق باختصار إىل خم

لـ BEERسنقوم يف هذا الفصل مبحاولة تقدير سعر الصرف احلقيقي التوازين للدينار اجلزائري اعتمادا على منوذج 
Macdonald ،حيث يعد هذا النموذج أكثر النماذج مرونة إذ أنه غري مقيد بعدد أو نوع حمدد من املتغريات

أضافة إىل كونه منطلقا ألهم الدراسات والنماذج اليت تناولت سعر الصرف التوازين يف الدول النامية، حيث قمنا 
:بتقدير سعر الصرف التوازين للدينار اجلزائري وفقا للعالقة التالية

(1)
هو شعاع املقدرات لكل متغري من جمموعة حمددات سعر βهو سعر الصرف احلقيقي التوازين وERERحيث 

حيث سنقوم بتقدير العالقة طويلة املدى بني سعر الصرف احلقيقي وحمدداته . Fالصرف احلقيقي اليت نرمز هلا بـ 
Johansen17باستخدام منوذج التكامل املشرتك  Johansen18و(1988) مما يتطلب أن تكون كل (1991)

السالسل الزمنية متكاملة من نفس الدرجة مما يستدعي منا أن نستهل دراستنا من خالل اختبار استقرارية 
(Augmented Dickey Fuller (ADF)السالسل الزمنية حمل الدراسة باستخدام اختبار جذر الوحدة 

ير العالقة قصرية املدى بني املتغريات وكذا معرفة من أجل تقدVECMسنستخدم أيضا منوذج تصحيح اخلطأ 
كما سنقوم بتقسيم . قيمة حد تصحيح اخلطأ واليت تشرب إىل سرعة تعديل النموذج حنو توازن طويل املدى

Hodrick-Prescottاحملددات إىل حمددات دائمة وأخرى انتقالية وذلك اعتمادا على مرشح  (H-P filter).

:التعريف باملتغريات.أ
اعتمادا على أعمال كل من  Macdonald & Ricci (2003) ،Lebdaoui (2013)و Aliyu (2008)
:ارتأينا أن يكون النموذج كاآليت

(2)
متثل االنفتاح OPENمتثل االنفاق احلكومي، GSPENهو سعر الصرف الفعلي احلقيقي، REERحيث 

مؤشر اإلنتاجية، PRODمعدل التبادل التجاري، TOTمتثل صايف تدفقات رؤوس األموال، NKFالتجاري، 
OILكما متثل أسعار النفطNFA وباالعتماد على املتغريات املذكورة . األجنبية) األصول(صايف املوجودات

سنقوم بتقدير سعر الصرف احلقيقي التوازين للدينار اجلزائري باستخدام معطيات ثالثية للفرتة املمتدة ما بني 
: حيث نتوقع أن تكون إشارات النموذج كالتايل2014والثالثي الرابع لسنة 2003الثالثي األول

(3)
الذي ميكن أن NKFوقد مت حتويل كل املعطيات إىل اللوغاريتم الطبيعي ما عدا صايف تدفقات رؤوس األموال 

.يـأخذ قيما موجبة أو سالبة
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 سعر الصرف الفعلي الحقيقيREER: نظرا لغياب املعطيات حول أسعار السلع املتداولة
والسلع غري املتداولة فإن هذا املؤشر ميثل الوسط اهلندسي ألسعار الصرف احلقيقية الثنائية املعدلة 
مبؤشرات أسعار االستهالك واملرجحة بأوزان الشركاء التجاريني للجزائر تبعا ملسامهتهم يف امليزان 

.التجاري
ي االنفاق الحكومGSPEN: هو متغري بديل عن السياسة املالية مت حسابه من خالل النسبة

.ما بني االنفاق احلكومي والناتج احمللي اخلام
 مؤشر االنفتاح التجاريOPEN: تعتربه األدبيات كبديل عن السياسة التجارية وحبسب من

.خالل نسبة جمموع الصادرات والواردات إىل الناتج احمللي اخلام
دفقات رؤوس األموال صافي تNKF : ميكن حسابه من خالل طرح نسبة التغري يف

.االحتياطات إىل الناتج احمللي اخلام من النسبة ما بني رصيد امليزان التجاري والناتج احمللي اخلام
 معدل التبادل التجاريTOT:ميثل النسبة بني الصادرات والواردات.
 مؤشر اإلنتاجيةPROD:ا على معدل منو مت تقديره اعتمادPIBاحلقيقي.
 أسعار النفطOIL:أسعار آخر الفرتة للربنت
 صافي األصول األجنبيةNFA: وهو صايف املوجودات األجنبية لدى البنك املركزي وهو أحد

.Macdonaldأهم املتغريات اليت يستخدمها 

اختبارات االستقرارية.ب
 اختبارADF : بعد إجراء اختبار استقرارية السالسل الزمنيةADF قمنا بتلخيص النتائج يف

:اجلدول التايل
لالستقراريةADFنتائج اختبار : 1الجدول 

عند التفاضالت األولىعند المستوى
*0.17080.0000سعر الصرف احلقيقي

*0.28360.0000االنفاق احلكومي

**0.16740.0344االنفتاح التجاري

*0.13340.0000صايف تدفقات رأس املال

*0.83060.0011معدل التبادل التجاري

*0.12160.0000اإلنتاجية

*0.15650.0000أسعار النفط

*0.99820.0000صايف األصول األجنبية

Eviews 8إعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات من:المصدر
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5، 1نالحظ من خالل اجلدولني السابقني أن كل السالسل غري مستقرة عند املستوى عند درجة معنوية 

مما يسمح لنا بتطبيق منوذج %10و%5، %1ومستقرة عند التفاضالت األوىل عند مستوى معنوية ، %10و
.Johansenالتكامل املتزامن لـ 
قبل اختبار وجود عالقة تكامل طويلة املدى قمنا أوال باختبار :اختبار استقرارية البواقي

وكانت OLSاستقرارية بواقي النموذج بعد تقديره اعتمادا على طريقة املربعات الصغرى العادية 
:النتائج كالتايل

الستقرارية البواقي عند المستوىADFاختبار : 2الجدول 
t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.903510 0.0002
Test critical values: 1% level -3.581152

5% level -2.926622

10% level -2.601424

Eviews 8خمرجات برنامج :المصدر

أي أن درجة %5عند مستوى معنوية 0تشري نتائج االختبار أعاله أن سلسلة البواقي مستقرة من الدرجة 
مما يسمح لنا باختبار وجود ) حسب اختبارات االستقراريةI(1)مل متغريات النموذج تكاملها أقل من درجة تكا

للتكامل املتزامنJohansenعالقة خطية طويلة املدى بني سعر الصرف احلقيقي وحمدداته اعتمادا على اختبار 

Johansenاختبار التكامل املتزامن لـ .ج

 دد فرتات اإلبطاء الالزمة إلجراءولكن قبل ذلك جيب معرفة ع:فترات اإلبطاء المثلىاختبار
:هذا االختبار، حيث تظهر نتائج االختبار يف اجلدول التايل

نتائج اختبار فترات اإلبطاء المثلى: 3الجدول 
VAR Lag Order Selection Criteria

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ
0 -73.18234 NA 5.10e-09 3.608104 3.929288 3.727838

1 219.4594 468.2268 2.06e-13 -6.553753 -
3.663093* -5.476144

2 299.6099 99.74275 1.32e-13 -7.271549 -1.811414 -5.236065

3 426.9815 113.2192* 1.78e-14* -
10.08806* -2.058454 -

7.094707*
المختارة حسب كل معیارتشیر إلى عدد فترات اإلبطاء *

Eview 8خمرجات :المصدر
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فرتات اعتمادا على نتائج كل املعايري ما عدا معيار 3حسب اجلدول السابق فإن فرتة اإلبطاء املثلى هي 
Schwarz (SC) فرتات إبطاء عند إجراء اختبار التكامل 3الذي يشري إىل فرتة ابطاء واحدة، ومنه نأخذ

.Johansenاملتزامن لـ 
 اختبار التكامل المتزامن لـJohansen(Johansen cointegration) : بعد التأكد من

فرتات 3استقرارية السالسل الزمنية عند التفاضالت األوىل، وحتديد عدد فرتات اإلبطاء املثلى بـ 
:حيث كانت النتائج كالتايلJohansenقمنا باختبار التكامل املتزامن لـ 

Johansenاختبار التكامل المتزامن لـ : 4الجدول 
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized Trace 0.05

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical
Value Prob.**

None * 0.927473 342.4700 159.5297 0.0000
At most 1 * 0.802200 227.0231 125.6154 0.0000
At most 2 * 0.663646 155.7211 95.75366 0.0000
At most 3 * 0.551554 107.7791 69.81889 0.0000
At most 4 * 0.497556 72.49253 47.85613 0.0001
At most 5 * 0.401261 42.20863 29.79707 0.0012
At most 6 * 0.331013 19.63973 15.49471 0.0112
At most 7 0.043398 1.952163 3.841466 0.1624

Trace test indicates 7 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)
Hypothesized Max-Eigen 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None * 0.927473 115.4469 52.36261 0.0000
At most 1 * 0.802200 71.30202 46.23142 0.0000
At most 2 * 0.663646 47.94201 40.07757 0.0054
At most 3 * 0.551554 35.28656 33.87687 0.0337
At most 4 * 0.497556 30.28390 27.58434 0.0220
At most 5 * 0.401261 22.56890 21.13162 0.0312
At most 6 * 0.331013 17.68757 14.26460 0.0138
At most 7 0.043398 1.952163 3.841466 0.1624

Max-eigenvalue test indicates 7 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

Eviews 8خمرجات :المصدر

عالقات تكامل طويلة املدى بني املتغريات، وبعد إجراء االختبار 7كال اجلدولني السابقني يشريان إىل وجود 
.نأخذ العالقة األوىل للتكامل املتزامن واليت تعطى من خالل منوذج تصحيح اخلطأ
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:العالقة طويلة املدىتقدير .د
تعترب العالقة األوىل للتكامل املشرتك عالقة طويلة املدى بني املتغريات، هذه العالقة ميكن احلصول عليها اعتمادا 

:على منوذج تصحيح اخلطأ على النحو التايل

 نموذج تصحيح الخطأ الموجهVECM

تصحيح الخطأعالقة التكامل طويلة المدى اعتمادا على نموذج : 5الجدول 
Vector Error Correction Estimates

Date: 05/07/16   Time: 01:32
Sample (adjusted): 2004Q1 2014Q4

Included observations: 44 after adjustments
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

Cointegrating Eq: CointEq1
LN_REER(-1) 1.000000
LN_OPEN(-1) -0.057964 (0.01899) [-3.05251]
LN_OIL(-1) -0.101766 (0.01042) [-9.76176]
LN_NFA(-1) 0.128649 (0.00562) [22.9075]

LN_GSPEND(-1) -0.086181 (0.00484) [-17.8142]
LN_TOT(-1) 0.149341 (0.00515) [29.0106]

NKF(-1) -0.000733 (5.7E-05) [-12.9189]
PROD(-1) 0.241677 (0.04451) [5.42921]

C -4.803347
Eviews 8خمرجات برنامج :المصدر

وجدنا أن كال منها ذات معنوية t-statisticوبعد اختبار املعنوية اإلحصائية للمقدرات اعتمادا على إحصائية 
الصرف احلقيقي، أي أن املعادلة ، ومنه ميكن قبول أثر مجيع احملددات على سعر %5إحصائية عند القيمة احلرجة 

:طويلة املدى لسعر الصرف احلقيقي التوازين تكتب من الشكل التايل

)4(

من خالل املعادلة أعاله اليت تعكس العالقة بني سعر الصرف احلقيقي كمتغري تابع وحمدداته كمتغريات مستقلة 
النفط، االنفاق احلكومي وصايف تدفقات نالحظ أن الزيادة بوحدة واحدة يف كل من االنفتاح التجاري، أسعار

كما نالحظ وحدة على التوايل،  0.0570.10170.0861رأس املال يؤدي إىل ارتفاع سعر الصرف احلقيقي بـ 
أن ارتفاع كل من صايف األصول األجنبية، معدل التبادل التجاري واإلنتاجية بوحدة واحدة تؤدي إىل ارتفاع سعر 

.على التوايل0.241و0.149، 0.128الصرف احلقيقي بـ 
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تقدير سعر الصرف التوازين.ه
 سعر الصرف التوازني حسب نموذجBEER : بعد صياغة العالقة طويلة املدى لسعر

، ميكن استنتاج القيمة التوازنية لسعر الصرف احلقيقي يف  BEERالصرف التوازين حسب منوذج 
كل فرتة حسب هذا النموذج من خالل تعويض القيم احلالية حملددات سعر الصرف احلقيقي 

يف هذه املعادلة، ) املتغريات املستقلة للنموذج(
 سعر الصرف التوازني حسب نموذجPEER : نظرا ألن قيم احملددات قد حيدث فيها تشويش

ا ال تكون بالضرورة موافقة للتوازن، وهلذا فإن مستوى االختالل قد ال و  تذبذب قصري املدى فإ
-Hodrick، وهلذا قمنا باستخدام مرشح BEERيكون واقعيا باالعتماد على نتائج منوذج 

Prescott (HP) من أجل استنتاج سعر الصرف التوازين الدائمPEER من خالل تصفية
.1وبعد التصفية حصلنا على النتائج املوضحة يف الشكل . BEERسلسلة 

):عدم املساعرة(حساب االختالل .و
 االختالل حسب نموذجPEER : ميكن استخالصه من خالل الفرق بني القيم املشاهدة لسعر

الصرف احلقيقي يف كل فرتة وقيمه التوازنية يف الفرتات املوافقة، أو من خالل بواقي النموذج، لكن 
هلذا قمنا حبساب نسبة االختالل ) التطاير(البواقي عادة ما تتميز بدرجة عالية من التذبذب هذه

على النحو التايل PEERاعتمادا على منوذج 

PEERالتمثيل البياني لسعر الصرف التوازني حسب نموذج : 1الشكل 
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Eviews 8خمرجات برنامج :المصدر
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PEERالتمثيل البياني لالختالل اعتمادا على نموذج : 2الشكل 
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Eviews 8خمرجات برنامج :المصدر

سة.4 درا ج ال نتائ

:النقاط التالية) 7اجلدول 4حسب املعادلة (من خالل ما سبق من اختبارات تتضح لنا 
 سلوكه جمموعة من املتغريات املتمثلة يف االنفتاح سعر الصرف احلقيق يف اجلزائر غري مستقر وحيدد

التجاري، أسعار النفط، االنفاق احلكومي وصايف تدفقات رؤوس األموال كمتغريات تساهم يف ارتفاع 
سعر الصرف احلقيقي، واإلنتاجية ومعدل التبادل وصايف األصول األجنبية كمتغريات تساهم يف خفض 

ما يلفت يف النموذج املقدر هو إشارة كل من االنفتاح التجاري وأول. سعر الصرف احلقيقي التوازين
.واإلنتاجية

 أكرب تأثري للمحددات على سعر الصرف احلقيقي هو سعر النفط يف احملددات ذات األثر املوجب
واإلنتاجية يف احملددات ذات األثر السالب؛

توقع حسب األدبيات النظرية وهذا إشارة كل من اإلنتاجية ودرجة االنفتاح التجاري خمالفة ملا هو م
ا اقتصاد ريعي والتأثري السليب للسياسة االقتصادية  راجع إىل ضعف مؤشر اإلنتاجية يف اجلزائر كو

ا تعتمد على الواردات بدال من الصادرات؛ لكو
 االعتماد على الواردات توضحه إشارة معدل التبادل التجاري ما يدل أن فاتورة الواردات أكرب من

فاتورة الصادرات؛
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 يوضح منوذج تصحيح اخلطأ أن معلمة حد تصحيح اخلطأC(1) سالبة ومعنوية إحصائيا عند مستوى
، وهذا ما يؤكد وجود عالقة طويلة املدى بني سعر الصرف احلقيقي كمتغري تابع وحمدداته  %5معنوية 

أي أن سعر الصرف احلقيقي يتعدل حنو قيمته التوازنية يف  0.75-كمتغريات مستقلة؛ وتقدر بـحوايل 
؛%75قدرها t-1بنسبة من االختالل املتبقي يف الفرتة tكل فرتة زمنية 

 أي أن تصحيح سعر الصرف نسبة التصحيح تعكس سرعة تعديل تقدر بـ
شهر؛أ)4(فرتة أي ما يعادل أربعة 1.33احلقيقي حنو التوازن بعد حصول أزمة يستغرق 

 تشريF-statistic كما يشري معامل %5إىل أن النموذج مقبول إحصائيا عند مستوى معنوية ،
من التغريات يف سعر الصرف احلقيقي تفسرها املتغريات املستقلة، أما الباقي %77.46التحديد إىل أن 

فتفسره متغريات أخرى مل يتضمنها النموذج؛
 من مزايا منوذجPEER ا من منوذج أنه أكثر استقرارBEER) وهذا ما يسمح باستنتاج ) 3الشكل

فرتات االختالل املوجب والسالب، حيث ميكن القول أن االختالل املستنتج من هذا النموذج هو 
؛total misalignmentاختالل كلي 

سنقوم يف اجلدول التايل بتوضيح أهم فرتات االختالل يف سعر الصرف احلقيقي :استنتاج فترات االختالل
للدينار 

أهم فترات االختالل التي مر بها سعر الصرف الحقيقي للدينار الجزائري:6الجدول 
أدنى نسبةأعلى نسبةنوع االختاللالفترة

2003 Q1-2003
Q34.901.15سالب

2003 Q4-2004
Q33.560.41موجب

2004 Q4- 2008
Q23.060.27سالب

2008 Q3- 2009
Q29.370.88موجب

2009 Q3- 2011
Q44.651.39سالب

2012 Q1-
2012Q22.510.39موجب

2012 Q3- 2014
Q48.732.48سالب

من إعداد الطالبة:المصدر
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الخاتمة.5
حاولنا من خالل هذه الدراسة تقدير سعر الصرف احلقيقي التوازين للدينار اجلزائري واستنتاج فرتات االختالل 
املوجب والسالب بغية معرفة مدى جناعة سياسة الصرف يف اجلزائر يف احلفاظ على سعر الصرف احلقيقي بالقرب 

كونه يعد أكثر النماذج مرونة من حيث Macdonaldلـ BEERمن مستواه التوازين، حيث قمنا بتطبيق منوذج 
نوع وعدد املتغريات املدرجة فيه، وهلذا ميكن تكييفه بسهولة مع معطيات خمتلف االقتصاديات سواء كانت 
متقدمة أم نامية، منتجة أم ريعية كحال االقتصاد اجلزائري الذي يعتمد بشكل شبه كلي على احملروقات اليت قمنا 

سعر الصرف احلقيقي للدينار اجلزائري مع مجلة من احملددات األخرى املتمثلة يف االنفاق بإدراجها ضمن حمددات 
احلكومي، التقدم التقين، االنفتاح التجاري، مؤشر التبادل التجاري، صايف تدفقات رؤوس األموال وصايف األصول 

والثالثي 2003الثالثي األول لسنة وقد بنينا منوذجنا اعتمادا على معطيات ثالثية ختص الفرتة ما بني . األجنبية
ا تشمل سنة 2014الرابع لسنة  ا تعد أهم فرتة يف االقتصاد اجلزائري احلديث إذ أ 2003، واخرتنا هذه املدة كو

اليت تعد نقطة انطالق لسياسة نقدية جديدة نوعا ما ظهرت مع إلغاء قانون النقد والقرض، كما ال خيفى على 
واستعننا . هذه الفرتة من ارتفاع خيايل ألسعار النفط وتسديد جلزء هام من الديون اخلارجيةالكثريين ما متيزت به

لتطبيق النموذج مبجموعة من االختبارات والطرق والنماذج القياسية كاختبارات االستقرارية، التكامل املشرتك، 
وخلصنا . ية السالسل الزمنيةالذي يستخدم لتصفHodrick-Prescottمنوذج تصحيح اخلطأ املوجه وكذا مرشح 

يف النهاية إىل أن كال من التغريات املذكورة أعاله هلا حسب نوعها تأثري إجيايب أو سليب على مسار سعر الصرف 
احلقيقي التوازين فكل من االنفتاح التجاري، أسعار النفط، االنفاق احلكومي والتدفق الصايف لرؤوس األموال هلا 

وفيما خيص . رف احلقيقي أما بقية املتغريات فلها أثر سليب على سعر الصرف احلقيقيأثر إجيايب على سعر الص
فرتات اختالل تتخللها بعض فرتات التوازن القصرية، حيث كان االختالل 7االختالل فقد قسمنا دراستنا إىل 

. التوازينسالبا يف أغلب الفرتات ما يعين املغاالة يف تقدير سعر الصرف وتقييمه بأكرب من مستواه
بعد كل االختبارات اإلحصائية والقياسية املقدمة من أجل تقدير العالقة طويلة املدى اليت حتدد سعر الصرف 

:احلقيقي التوازين للدينار اجلزائري واليت متكننا من استنتاج مدى ونوع االختالل نستنتج ما يلي
ا سياسة ن اجعة يف احلفاظ على سعر الصرف بالقرب من ال ميكن احلكم على سياسة الصرف يف اجلزائر بأ

طوال فرتة الدراسة تتخللها بعض فرتات %10و%5-مستواه التوازين حيث الحظنا وجود اختالل ما بني 
التوازن اليت ال تدوم طويال وهذا ما ميكن إرجاعه إىل عدم جناعة سياسة التخفيض يف احلفاظ على سعر 

وازين؛الصرف احلقيقي قريبا من مستواه الت
 تبعية سعر الصرف احلقيقي يف اجلزائر كغريه من املؤشرات واملتغريات االقتصادية ألسعار النفط اليت حتدد يف

األسواق العاملية مما يولد عدم مساعرة هيكلية نظرا لقصور السياسات الكلية عن االستجابة ملثل هذه 
التغريات؛
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 افق السياسات الكلية مع سياسة الصرف فاألثر اإلجيايب وجود اختالل كلي أو ماكرو اقتصادي نظرا لعدم تو
لبعض املتغريات يفوقه أثر سليب ملتغريات متعلقة بالسياسات النقدية، املالية والتجارية؛

 زيادة االنفاق احلكومي تؤدي إىل ختفيض الدينار وهذا ما يتعارض مع النظرية االقتصادية بسبب ارتفاع زيادة
من االنفاق االستثماري؛االنفاق التضخمي بدال 

 ا رغم أن سياسة التخفيض تعد أجنع السياسات االقتصادية إلعادة سعر الصرف احلقيقي حنو التوازن إال أ
مل تأت بالنتائج املرجوة منها وذلك بسبب عدم توفر الشروط الالزمة لنجاحها واملتمثلة يف السياسات الكلية 

االة املستمرة يف تقييم العملة تعكس عدم كفاءة القطاع احلقيقي املرافقة ومرونة الصادرات؛ حيث أن املغ
.األمر الذي قد يفقده تنافسيته على الصعيد الدويل

االقتصاد اجلزائري عرضة للصدمات اخلارجية اليت يتلقاها من قطاع احملروقات بالدرجة األوىل؛
:لتوصيات التاليةونظرا ألمهية املوضوع على مستوى االقتصاد الكلي نقرتح احللول وا

 إن كان ال بد من اتباع سياسة التخفيض فمن الضروري حينها تبين السياسات االقتصادية النقدية واملالية
املالئمة والضرورية إلجناح هذه السياسة وكذا العمل على تنويع االقتصاد مما يساهم يف زيادة الصادرات ويزيد 

يص فاتورة عن طريق احالهلا؛من تنافسية العملة األمر الذي يؤدي إىل تقل
 توجيه االنفاق احلكومي حنو االستثمار بدال من االستهالك لزيادة اإلنتاجية وختفيض حدة الضغوط

التضخمية اليت يعاين منها االقتصاد؛
 تطوير السوق املايل والذي يعترب حمركا هاما لتوفري السيولة الالزمة للقطاع اإلنتاجي واستقطاب رؤوس األموال
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The reality of correspondence of the Algerian banking system to the standards
of the Basel Conventions

A statistical study of the Algerian banking system

واقع مسايرة النظام المصرفي الجزائري لمعايير اتفاقيات بازل
دراسة قياسية احصائية للنظام المصرفي الجزائري

بن دهينة مريم
تلمسان–جامعة أبو بكر بلقايد 

تلمساني حنان
تلمسان–جامعة أبو بكر بلقايد 
زدون جمال

عني متوشنت–املركز اجلامعي
:  ملخص

قامت هذه املداخلة على دراسة النظام املصريف اجلزائري ومدى إشرافه على رقابة البنوك اجلزائرية لتطبيق أساليب 
دف معرفة تطور كفاية رأس املال البنكي ملواجهة املخاطر البنكية،مت استخدام الربنامج اإلحصائي  -Tبازل 

testا جتد بعض الصعوبات وتبني من خال ل النتائج أن البنوك اجلزائرية على استعداد لتطبيق هذه األساليب إال أ
. مع افتقادها للمقومات الالزمة لذلك

. ، البنوك اجلزائرية، كفاية رأس املال2املخاطر البنكية، بازل:الكلمات المفتاحية

Abstract :

The present Intervention isbased to dealtwith the Algerian Bank System and its
relation withcontrolling the Algerian Banks and to the exent to whichBasel
strategies have been appliedwithin the prupose to know the progress of minimum
capital requirement as a toolhe face probable bankruptacies, It wasdriventhroughT-
testhoweverfrom the resultit has been startedthat all Banks wereeager to follow
Basel 2 introductions, but somepinpedementthat arerelated to the lack of conditions

Keywords :Risks of Banks, Basel 2, Minimum Capital Requirement, The Algerian
Banks.
Jel Classification : G  32, G  21
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: مقدمة

يعد القطاع املصريف من أهم القطاعات االقتصادية وأكثرها تأثراواستجابة للتطورات االجتماعية العاملية متثلت أهم 
ا الساحة املالية واملصرفية  ا معاملها يف موجة التطورات والتحوالت اجلذرية اليت شهد الدولية، واليت كان يف صادر

االجتاه املتزايد حنو التحور من القيود وإزالة املعوقات التشريعية والتنظيمية، ويف إطار خمتلف االصالحات اليت مر 
و إعادة تشغيل و 1990ا النظام املصريف اجلزائري مل يعرف تغيري جذري إال بعد صدور النقد والقرض عام

.  مسح لنا القانون بتحسني أداء البنوك و متويل االستثمارات و املشاريع التنمويةهيكلة النظام املصريف،
:  اإلشكالية

هل النظام المصرفي الجزائري يضمن البيئة المناسبة العتماد معايير بازل كأداة جيدة في تسيير المخاطر 
البنكية؟

: ية اىل ثالثة حماور رئيسيةنقسم هده الورقة البحث
األسس النظرية  - 
. استعداد البنوك الجزائرية لتطبيق معايير بازلدارسة تطبيقية ملدى- 
النتائج والتوصيات- 

األسس النظرية : أوال
: ماهية بازل .1

طريقة أكثر حساسية للمخاطر يف تقييم املخاطرة واحتساب رأس املال القانوين، أي احلد 2يوفر إطار عمل بازل 
إىل تعزيز ممارسات إدارة 2األدىن لرأس املال الذي جيب على أي بنك احلفاظ عليه، ويهدف إطار عمل بازل 

ا يف املؤسسات املالية 1املخاطر واجراءا

2ملاذا جلنة بازل 

:  إعادة النظر يف اتفاقية بازل األويل، أمههابرزت عدة اسباب فرضت 

التطورات السريعة واألساليب احلديثة خصوصا يف التكنولوجيا اليت سامهت يف تقدمي العديد من - 1
. اخلدمات املصرفية واعادة هيكلة القطاع املايل عامليا

ن وجود تقسيم املخاطر إىل مخس فئات فقط هو تقسيم غري كاف لعكس صورة شاملة ودقيقة ع- 2
اصول املصرف  

التجديدات اليت حدثت يف العمليات املصرفية واليت كان هدفها األساسي تفادي اآلثار السلبية ملعيار - 3
2.بازل مثل التوريق
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:2ركائز اتفاقية بازل.2

: ركائز3تقوم هذه االتفاقية على 

ومدى قدرته على حتمل (minimum capital Requirements) تحديد كفاية رأس المال: أولها*
. اخلسائر واليت يتعرض هلا الصرف

كفؤة (supervisory process) تكوين رقابة وتدقيق داخلي من أجل رقابة احترازية: وثانيها*
تتناسب مع حجم األعمال املصرفية، تكون وظيفتها مراقبة تنفيذ التعليمات والسياسات والقوانني املفروضة على 

. املصارف مبا جيعل املصارف بعيدة عن االخفاقات والشبهات يف أعماهلا ومسعتها
ا ا(market discipline) وضع سياسات انضباط السوق: وثالثها* ا البيئة اليت تعمل  ملصارف، كو

2وغالبا ما تتعرض إىل خماطر تغري أسعار الفائدة وأسعار الصرف وغريها، والشكل التايل يوضح ركائز بازل 

472بالرقي تيجاين، محزة شودار، مرجع سابق الذكر، ص:المصدر

: 90/10تأثير اتفاقيات بازل على النظام المصرفي الجزائري بعد صدور قانون .3

احليطة واحلذرمعظم املعدالت املتعلقة بقواعد 1994نوفمرب 29الصادرة يف 74-94حددت التعليمة رقم
3les règles prudentielleاملعروفة عامليا،و أمهها تلك املتعلقة بكفاية رأس املال 

Basel II

Three Pillars
Minimum

Capital
requirement

Supervisor
ryreviw

Market
discipline

Providing flexible risk sensitive capital management        framwork
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القواعد االحترازية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية.4

:رأس المال األدنى -1
املتعلق باحلد 1990جويلية04الّصادر يف 01-90يعترب أول نظام يف اجلزائر احملدد لرأمسال األدىن هو النظام -

: األدىن لرأمسال البنوك واملؤسسات العاملة يف اجلزائر الذي نص على
. من األموال اخلاصة% 33مليون دج، دون أن يقل عن 500احلد األدىن لرأمسال البنوك *
. من األموال اخلاصة% 50مليون دج، دون أن يقل عن 100احلد األدىن لرأمسال املؤسسات املالية *

مليون 500مليار دج بالنسبة للبنوك و2.5ليصبح حمددا ب 2004مت تعديل احلد األدىن لرأمسال البنوك سنة -
. بالنسبة للمؤسسات املالية

- 08وصدر نظام رقم 2004مارس 04املؤرخ يف 01-04، مت إلغاء النظام رقم 2008أما يف ديسمرب -

املتعلق باحلد األدىن لرأس املال البنوك و املؤسسات املالية رفع بالنسبة للبنوك 2008ديسمرب23الصادر يف 04
4.دجماليري3.5ماليري دج و للمؤسسات املالية إىل10إىل 

لتنخفض 1997سنة %10.12حقق نسبة كفاية لرأس مال تصل إىل : BNAالبنك الوطني الجزائري -
، مما يدل على أن هذا البنك يويل االهتمام 2000سنة %7.64مث لتبلغ 1999سنة %6.12بشدة إىل

وهو2001سنة 28مصرف جاء يف الرتبة 100الكايف هلذه النسبة، وهذا بالرغم من أن ترتيبه ضمن 
حجماألصول، حجمالودائع، : الرتتيب الذي ينشأه سنويا احتاد املصارف العربية بناءا على عدة معطيات أمهها

حقوقاملسامهني، صايف ال ربح 

سنة 14%حقق نسبة مالءة مالية لرأس مال تقدر: CNEPالصندوق الوطني للتوفير واالحتياط -
. ظيمات البنكيةو هي نسبة جيدة مقارنة مع حداثة خضوعه للتن2001

حقق هذا البنك نسبة مالءة مالية لرأس املال وباستمرار فقد بلغت :BADRبنك الفالحة والتنمية الفالحية-
ويبدوا أيضا أن اخلربة الدولية للبنك إضافة ،2003سنة 27.70% مث %33.9نسبة %1999هذه النسبة سنة 

. 5إىل الرقابة املصرفية للمقر الرئيسي على الفروع كانت وراء ذلك
:نسبة تغطية المخاطر -2

:  6يتم حساب نسبة املالءة بالعالقة التالية)المالءة:(تحديد نسبة كوك
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وبسبب حداثة هذه تطبيق هذه هذه القواعد على البنوك واملؤسسات املالية يف اجلزائر مت الوصول اليها تدرجييا 
اية ديسمرب  :1999وحدد اخر أجل هلا 

اية جوان % 4• 1995ابتداء من 

اية شهر ديسمرب % 5• 1996من 

اية ديسمرب % 6• 1997ابتداء من 

اية ديسمرب 7%• 1998ابتداء من 

اية ديسمرب 8%• 1999ابتداء من 

)2008-2012(تطور نسبة كفاية النظام المصرفي في الفترة): 01(جدول 

مالءة البنوك الخاصة  مالءة البنوك العمومية  مالءة اإلجمالية 
20.24 15.94 16.54 2008

35.26 19.10 21.78 2009

29.19 21.78 23.31 2010

- - 24 2011

- - 24أكبر من  2012

حياة جنار، إدارة املخاطر املصرفية وفق اتفاقيات بازل، دراسة واقع البنوك التجارية العمومية اجلزائرية، : المصدر
272ن ص 2013/2014جامعة فرحات عباس، سطيف ،

: تحديد نسبة السيولة-3

دف من  تعرف بالعالقة بني عناصر األصول السائلة يف اآلجل القصري وعناصر اخلصوم قصرية اآلجل، حيث 
جهة إىل ضمان قدرة البنوك واملؤسسات املالية على الدفع ألصحاب الودائع يف أي حلضت من اللحظات ومن 

:  7يةجهة أخرى إىل قياس ومتابعة اخلطر لعدم السيولة للبنوك واملؤسسات املال
و املتضمن نسبة املالءة املطبقة يف البنوك و 16/02/2014املؤرخ يف 01-14قد اصدر بنك اجلزائر تنظيم رقم 

يف إدراج كل من خماطر السوق و التشغيل يف حساب نسبة كفاية 2املؤسسات املالية و الذي يواكب اتفاقية بازل
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لتلك النسبة و إن مل يكن إىل احلد املقرر عامليا، فان األمر يف رفع احلد األدىن3رأس املال و يواكب اتفاقية بازل
يتطلب من بنك اجلزائر إصدار تعليمة تفصيلية توضح كيفية تطبيق التنظيم السابق ، ألن التدرج مطلوب يف 
استدراك أي  تأخر على أن يكون ذلك خالل فرتة زمنية قصرية وحمددة ، باإلضافة إىل وضع نسبتني للسيولة 

مها يف األجل القصري و األخرى يف األجل الطويل كما جاء يف االتفاقية األخرية مع اإلشارة إىل أن النسبة احد
8األوىل قد فرض تطبيقها على البنوك 

مقارنة بين معايير الرقابة للجنة بازل ومعايير الرقابة المصرفية المطبقة في الجزائر): 02(جدول 
معايير رقابة لجنة بازل  معايير الرقابة المصرفية في الجزائر 

شروط تأسيس نظام مصريف فعال  -1-
يعتمد املبدأ األول للرقابة املصرفية الفعالة يف توفري -أ -

الشروط الالزمة لتطبيق نظام رقايب مصرح فعال  

:يتضح هذا املبدأ من خالل-1-
90-10من قانون 44املادة -أ-

90-10من القانون 143املادة -ب-

: منح الرتاخيص واهلياكل املطلوبة للبنوك-2-
حسب املبدأ الثاين فانه جيب عدم إطالق  -أ-

كلمة بنك على املؤسسة إال إذا كانت متارس فعال العمل 
.املصريف

املبدأ الثالث متعلق بشروط ممارسة املهنة - ب-
. املصرفية

املبدأ الرابع متعلق مبراجعة سلطات املراقبة -ج-
.اتواستمارات البنوكواإلشراف حلياز 

:تتضح هذه املبادئ من خالل-2-
حددته املواد 10- 90من القانون 126املادة - أ-

:التالية
األساس التنظيمي املتعلق مينح االعتماد يف -ب-

و  45املواد 
90-10من ق 131و127

احملددة 04- 2000باإلضافة إىل التعليمة رقم -
من 136و135للعناصر املكونة مللف االعتماد املواد 

- 10القانون 
90
10-90من القانون 139املادة -ج-

10-90من القانون 94املادة - د-
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:  الرتتيبات والقواعد االحرتازية-3-
املبدأ السادس متعلق باعتماد نسبة املالءة  -أ -
املبدأ الثامن متعلق بضرورة تأكد السلطات -ب-

الرقابية من تبين البنك ملخصصات كافية ملراقبة الديون 
املشكوك يف حتصيلها فضال عن توفر االحتياطات 

مناسبة  
املبدأ السابع جيب أن تقتنع السلطات الرقابية بان -ج-

لدى املصارف أنظمة معلومات متكن اإلدارة من حتديد 
الرتكزات يف احملافظ االئتمانية وتعيني على هذه السلطة 
وضع حدود معقولة للحد من التعرض املصارف خلطر 

ائتماين ملقرتضني منفردين أو 

: يتضح هذه املبادئ من خالل-3-
وحدد هذا املبدأ 90-10من القانون 92املادة -أ-

والنظام 01-91بشكل أدق من خالل النظام 

94- 74والتعليمة 04-95رقم

74-94والتعليمة رقم34-91التعليمة - ب-

من 04-91من النظام رقم 02املادة -ج-
النظام رقم 

02-92
اليت ختضع للشروط 02-99التعليمة - د-

90-10من القانون 168املنصوص عليها يف املادة 

جمموعة من املقرتضني ذوي العالقة 
املبدأ العاشر املتعلق باإلعالن عن مبالغ القروض -د-

املمنوحة ملديري ومسامهي البنك أو املؤسسة املالية  
املبدأ ال رابع عشر املتضمن الرقابة الداخلية للبنوك -ه-

واملؤسسات املالية،ومشل خمتلف النظم والرتتيبات اخلاصة 
بنظام الرقابة الداخلية للبنوك  

املبدأ اخلامس عشر املتعلق بسري تنظيم مركزية -و-
املخاطر الذي يفرض على البنوك واملؤسسات املالية 
إرسال املعلومات اخلاصة بالعمالء املستفيدين من 
القروض وطبيعة والقروض املمنوحة واملبالغ املسحوبة 

والضمانات املعطاة لكل قرض ملركزية املخاطر 

03-02النظام رقم -ه-

02-92رقم 01-92ان رقم النظام-و-
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: طرق الرقابة املستمرة-4-
املبدأ السادس عشر متعلق بضرورة وجود -أ -

رقابة الداخلية واخلارجية 
متعلق بضرورة : املبدأ السادس عشر-ب -

وجود اتصال منظم بني اإلدارة البنك وسلطات الرقابة 
واإلشراف 

متنح اللجنة املصرفية : املبدأ الثامن عشر-ج -
الصالحيات يف حتديد قائمة املستندات واملعلومات 
وجناحها ومدة تسليمها اخلاصة بالبنوك واملؤسسات املالية 

متنح : املبدأ التاسع عشر-د -على أسس منفردة ومجعة 
للبنك املركزي صالحيات احلصول على املعلومات الرقابية 

قلة من خالل الفحص الداخلي أو تنظيم بصورة مست
وحدة اإلدارية خاصة للرقابة تكلف بأي شخص ختتاره 

بأي عمل 

:تتضح هذه املبادئ من خالل-4-
90-10من قانون 147املادة -أ -

10-90من قانون 94املادة - ب -

10-90من القانون 150املادة -ج -

90-10من القانون 148املادة - د -

: توافر املعلومات-5-
جيب أن تتأكد السلطة : املبدأ احلادي و العشرون-أ -

الرقابية من أن كل مصرف حيفظ و ممارسات حماسبية 
متكاملة، متكنها من تكوين رأي حقيقي، و أن تتأكد 
من أن املصرف يقدم بشكر بياناته املالية اليت تعكس 

بصورة صحيحة مركزه املايل 

:دأ من خالل يتضح هذا املب-5-
من 90-10من قانون 167–166:املواد - أ -

- 09،97- 92،  18- 94، 08-92خالل النظم 
01

: السلطات الرمسية للمراقبني-6-
املتعلق بإمكانية اللجنة املصرفية : املبدأ الثاين والعشرون

اختاذ إجراءات عقابية يف حق البنك واملؤسسة املالية يف 
حال تسجيل انتهاك للقوانني التنظيمية أو القواعد 

االحرتازية 

: يتضح هذا املبدأ من خالل-6-
10-90من قانون 140املادة 
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: العمليات املصرفية عرب احلدود-7-
املبدأ الثالث واخلامس والعشرون املتعلقان على -أ -

التوايل مبراقبة فروع البنوك واملؤسسات املالية يف اخلارج 
وعدالة عمل هذه األخرية بنفس مستويات األداء املطالب 
ا البنوك احمللية ة إلزامها بتوفري املعلومات املطلوبة لتعميم 

قابة املوحدة الر 

: يتضح هاذين   املبدأين-7-
بالنسبة للمبدأ 10-90من قانون 151املادة -أ -

الثالثة والعشرين، أما املبدأ اخلامس والعشرون فهو 
من 12،131،130حمرتم عن طريق نصوص املواد 

اهلادفة 2000.02باإلضافة إىل التعليمة ، 90-10
إىل ختفيض عدالة األداء املصريف 

فاسي سعاد، متطلبات اصالح املنظومة اجلزائرية املصرفية للتوافق مع جلنة بازل، مذكرة لنيل شهادة : المصدر
.95، ص 2015–البويرة –ماسرت، جامعة أكلي حمند أو احلاج 

:دارسة تطبيقية: ثانيا
:دراسة ما مدى استعداد البنوك الجزائرية لتطبيق معايير بازل

يتناول هذا اجلزء وصفا ملنهج الدراسة وذلك من خالل إسقاط اجلانب النظري على مستوى كل من البنك -
: املركزي ووالية تلمسان وهي

•Banque d’Algérie.بنك اجلزائر
CNEPاملديرية اجلهوية لصندوق التوفري واالحتياط •

SOCIETE GENERALEاملديرية العامة لبنك سوسيييت جنرال•

BNAاملديرية العامة للبنك الوطين اجلزائري •

BARAKA BANQUE.املديرية العامة لبنك الربكة•

BADRاملديرية العامة لبنك الفالحة والتنمية الريفية •

ناقشت الدراسة واقع تطبيق البنوك اجلزائرية العمومية من مقرتحات بازل للرقابة املتعلقة بأساليب املخاطر البنكية 
. استبانة31االتفاقية، وذلك من خالل عينة على البنوك املذكورة سابقا، ومت اسرتاد اليت عرضتها

:منهجيةالدراسة-1
مت االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي من خالل توظيفنا مفاهيم اإلحصاء التطبيقي إلعطاء الدراسة -

بعدا كميا، ووصف األداة املستعملة يف الدراسة، باإلضافة إىل حتليل عناصر عينة البحث وحتديد التوزيع 
دف اختبار الدراسة باستخدام  T-tesاختبار الذي تتبعه إذا كان طبيعي أم ال، وهذا 

-.t-student



بن دهينة مريم، تلمساني حنان، زدون جمال 65

2018جوان،1العددNARAFEمجلة

:أداة الدراسة -2
مت تصميم استبيان للدراسة من قبل الباحثني وبصدق احملكمني مت إخضاعه لتحكيم ثالثة أساتذة باحثني، وجه 

. أسئلة9االستبيان إىل املسؤولني يف البنوك العمومية املذكورة سابقا يتكون من سؤال فرعي وحمور مبجموع

:المستخدم في الدراسة" ليكارت"المقياس الخماسي :)04(الجدول 
غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق

بشدة
اإلجابة

1 2 3 4 5 الدرجة

يد، احللقة العلمية .أ:المصدر ، كلية التدريب، الرياض"مفاهيم التقومي والقياس واألداء«د أمحد عودة عبد ا
11ص،21-23/01/2013

)اختبار الدراسة:(الدراسة نتائج -3
للعينة الواحدة وهذا باستعمال Tناقشنا يف هذا اجلزء حتليال إلختبار الفرضيات املطروحة باستخدام اختبار 

.«SPSS version 10»الربنامج االحصائي للعلوم االجتماعية

: مناقشة أبعاد الدراسة•
دولة Tاجلدولني التاليني حيتويان على كل من املتوسط احلسايب والوزن احلسابيوالوزن النسبيوقيمة  احملسوبة وا

.ومستوى الداللة لكل فقرة وتكون الفقرة إجيابية مبعىن أن أفراد العينة يوافقون على حمتواها

دولة تساوي- .30، ألن حجم العينة أكثر من (1.96) القيمة ا

.31-) 30= (1احلرية درجة -
: التحليل•

دولة عند درجة حرية tاحملسوبة أكرب من تك القيمة املطلقة لـ tإذا كانت القيمة املطلقة لـ  ومستوى 30ا
، فالفقرة إجيابية مبعىن أن أفراد العينة يوافقون على حمتواها 0.05معنوية
 فالفقرة تكون سلبية %60والوزن النسيب أكرب أو يساوي 0.05إذا كانت مستوى معنوية أقل من ،

. مبعىن أن أفراد العينة ال يوافقون على حمتواها
. أي الرؤية غري واضحة لديهم0.05وتكون آراء العينة حمايدة إذا كان مستوى العينة أكرب من 
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السؤال الفرعي): 05(الجدول 
غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة األسئلة

2يطبق البنك الذي تنتسب إليه معايري بازل-

"2"ضبط وإدارة المخاطر البنكية وفق مقررات بازل: 1المحور ): 06(الجدول 
غير 

موافق 
بشدة

غير 
موافق

محايد موافق موافق بشدة األسئلة

البنوك املركزية هلا دور كبري يف التقليل من املخاطر من خالل -1
. أساليبها الرقابية على البنوك والتنظيمات اليت تفرضها عليها

رغم اإلمكانيات واألساليب والوسائل احلديثة اليت تستخدمها -2
ا أكثر عرضة للمخاطر . البنوك يف إدارة املخاطر والتحوط إال أ

وضع سياسات احرتازية ضد خمتلف أنواع املخاطر على أساس -3
سليم مع تعظيم عائد عمليات البنك اليت تنطوي على العديد من 

خماطر القروض، خماطر أسعار الصرف، خماطر التشغيل، (املخاطر 
) خماطر السيولة، السمعة ،سعر الفائدة، واملخاطر االسرتاتيجية

معظم املؤشرات املدروسة جاءت من واقع الدول الصناعية -4
. املتقدمة وقد ال تتالءم هذه النظم مع ظروف اجلزائر

يتبىن البنك جهودا كبرية يف ميدان التدريب حىت ميكن توفري -5
. 2الكفاءات املطلوبة وفق بازل

البنوك اجلزائرية حتاول االستفادة من مقررات بازل وذلك برفع -6
% 8احلد األدىن لرأس املال وحتقيق نسبة إعطاءه أكثر من 
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. وجود تقييم خارجي ملؤشرات البنوك اجلزائرية-7

توفر دليل إلدارة املخاطر يف البنوك ليبدأ العمل به يف املستقبل -8
التطورات اخلاصة على الساحة املصرفية واالستفادة مبا وهذا ملسايرة 

.جاءت به مقررات بازل الدولية

. 1معايري التشريع املصريف اجلزائري قد ساير بازل-9

:للسؤال الفرعيTنتائج اختبار : )07(الجدول 
Sig

Bilatérale
Tالمجدولة

T
المحسوبة

درجة 
الحرية

االنحراف 
المعياري

الوزن 
النسبي

المتوسط
الحسابي السؤال

,000 1,96 15,376 30 ,6308 18 ,54 1,7419 السؤال 
الفرعي

,000 1,96 15,376 30 ,6308 18,54 1,7419

SPSS V.10من إجناز الباحثني بناءا على خمرجات :المصدر

م ال يوافقون على أن  تطبق يف البنوك اليت 2معايري جلنة بازليبني لنا من اجلدول حتليل نتائج أفراد العينة على أ
.0,000عند مستوى معنوية 54,18ينتسبون إليها بوزن نسيب 

ما زالت لم تتوفر البنوك الجزائرية على البيئة التي تضمن الظروف المناسبة العتماد معايير : 2المحور
=كأداة جيّدة في تسيير المخاطر البنكية عند مستوى داللة 2بازل نتائج ): 08(الجدول.

:ألسئلة المحور Tاختبار 
Sig

Bilatérale
 «T»

المجدولة
 «T»

المحسوبة
درجة 
الحرية

االنحراف 
المعياري

الوزن 
النسبي

المتوسط 
الحسابي

أسئلة 
المحور

,000 1,96 50,060 30 ,5059 88,71 4,5484 1:س
,000 1,96 40,160 30 ,5993 83,06 4,3226 2:س
,000 1,96 28,235 30 ,7951 75,75 4,0302 3:س
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,000 1,96 30,496 30 ,7303 75,00 4,0000 4:س
,000 1,96 25,663 30 ,8538 73,38 3,9355 5:س
,000 1,96 28,586 30 ,7288 68,54 3,7419 6:س
,000 1,96 15,204 30 ,8860 35,48 2,4194 7:س
,000 1,96 31,784 30 ,8063 75,81 4,0323 8:س
,000 1,96 25,035 30 ,7676 61,29 3,4516 9:س
,000 1,96 30,5803 30 ,7303 70,78 3,8313 -

.SPSS V.10من اجناز الباحثني بناءا على خمرجات :المصدر

وضح اجلدول أن أفراد العينة موافقون على أن  البنوك اجلزائرية مل تتوفر بعد على البيئة اليت تضمن -
عند 78,70كأداة جيّدة يف تسيري املخاطر البنكية بوزن نسيب 2املناسبة العتماد معايري بازلالظروف 

فمعظم املؤشرات املدروسة جاءت من واقع الدول الصناعية املتقدمة و قد ال تتالءم 0,000مستوى معنوية 
هذه املعايري مع ظروف اجلزائر كما أكدت النتائج أنه ال يوجد تقييم من طرف مؤسسات التصنيف العاملية 

البنوك  يف إدارة ملؤشرات   البنوك العمومية اجلزائرية ، فرغم اإلمكانيات و الوسائل احلديثة اليت تستخدمها
ا أكثر عرضة للمخاطر بوزن نسيب  كم أبدت النتائج 000,0عند مستوى معنوية 06,83املخاطر إال أ

و هي حتاول 0,000عند مستوى معنوية 29,61بوزن نسيب 1أن البنوك  يف اجلزائر قد سايرت بازل
.حتقيق نسبة مالءة أكثر من االستفادة من مقررات بازل و ذلك برفع احلد األدىن لرأس املال و %8

و أوضحت آراء أفراد العينة أن البنوك املركزية هلا دور كبري يف التقليل من املخاطر من خالل أساليبها الرقابية -
كما أبدى 0,000عند مستوى معنوية 71,88على البنوك  و التنظيمات اليت تفرضها عليها بوزن نسيب 

من خالل وضع سياسات احرتازية ضد خمتلف أنواع املخاطر 2يق معايري بازلاستعداد البنوك اجلزائرية لتطب
على أساس سليم مع تعظيم عائد عمليات البنك، كما تبني من نتائج السؤال الثامن على أنه وضع دليل 

ساحة إلدارة املخاطر يف البنوك العمومية ليبدأ العمل به يف املستقبل و هذا ملسايرة التطورات احلاصلة على ال
،   0,000عند مستوى معنوية 81,75املصرفية و االستفادة مبا جاءت به مقررات بازل الدولية بوزن نسيب 

كما أنه لوحظ ألن البنوك 
.2العمومية تتبىن جهود كبرية يف ميدان التدريب حىت ميكن توفري الكفاءات البشرية املطلوبة لتطبيق آليات بازل
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خاتمة  
القياسية اليت أجريت الحظنا أن النظام املصريف اجلزائري مل يطبق بعد أساليب قياس بازلمن خالل هذه الدراسة 

على الرغم من أمهيتها يف تقييم وتقليل املخاطر املصرفية خاصة خماطر القروض، وهذا بسبب افتقار البنوك 2
ال البنكي العمومية خاّصة إىل تقنيات عالية يف جمال ترجيح املخاطر، ففي ظل التطورات احل اصلة عامليا يف ا

. العاملي جيب التكيف وتوفري املقومات الالزمة للعمل مبا جاءت به هذه االتفاقية
: النتائج والتوصيات:ثالثا

:  النتائج
:أشارت الدراسة إىل ظهور نقاط ضعف منها

الكفاءات البشرية غياب فريق عمل ذو مهارة ومتخصص يف احلساب فالبنوك اآلن تعمل على تطوير وتنمية-
.  ملواكبة التطورات احلديثة فيما خيص إدارة املخاطر

2تعاين البنوك اجلزائرية العمومية من ضعف تكنولوجي كبري هذا ما أدى إىل عدم تطبيقها ألساليب بازل -

.  1لتغطية نقاط ضعف بازل
ا الرقابية على البنوك العمومية و           البنوك املركزية هلا دور كبري يف التقليل من املخاطر من خالل أساليبه-

من خالل وضع 2التنظيمات اليت تفرضها عليها كما أبدى استعداد البنوك اجلزائرية لتطبيق معايري بازل
.سياسات احرتازية ضد خمتلف أنواع املخاطر

: التوصيات

وذلك لتأهيل النظام املصريف اجلزائري 2التأثري والرقابة على البنوك العمومية لالستعداد لتطبيق معايري بازل-
. وجعله يتوافق مع أهم التطورات املصرفية العاملية

. تنمية الكفاءات البش رية من خالل تكوين مسؤولني وخمتصني لتحديد املخاطر واختاذ القرارات السليمة-
القواعد االحرتازية جيب أن تتحلى السلطات االشرافية يف اجلزائر بنوع من الصرامة يف إخضاع البنوك إىل-

ة املخاطر ومتابعته من قبل إدارة البنك واملراقبني وذلك بإصدار معايري صحيحة وصرحية ذات صلة من  ا
.لدن بنك اجلزائر

: الهوامش والمراجع
". 1" ، ص312011، الركيزة الثالثة، االفصاح 2بنك أويسيسكابيتال اتفاقية بازل1
بلرقي تيجاين، محزة شودار، اخلدمات املالية وإدارة املخاطر يف املصارف اإلسالمية، حبوث وأوراق عمل الندوة 2

، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع،2010أفريل20-18الدولية املنعقدة خالل الفرتة 



بن دهينة مريم، تلمساني حنان، زدون جمال 70

2018جوان،1العددNARAFEمجلة

471،472،ص2011

10سليمان ناصر، النظام املصريف اجلزائري واتفاقيات بازل، جامعة ورقلة، ص 3
4 http://www.joradp.dz.page
5 http://islamfin.go-forum.net

جيداين ميمي، دور استقاللية بنك اجلزائر يف تفعيل تطبيق القواعد االحرتازية مداخلة مقدمة للمؤمتر العلمي 6
. 55، ص2008مارس12-11الدويل حول اصالح النظام املصريف اجلزائري ،

8والنظم االحرتازية يف اجلزائر، مرجع سابق الذكر،صحبري سفيان، دريس رشيد،مقررات جلنة بازل 7

سليمان ناصر،ادم حديدي،تأهيل النظام املصريف اجلزائري يف ظل التطورات العاملية الراهنة،أي دور لبنك 8
لة اجلزائرية للتنمية االقتصادية 26،ص2015جوان2دعد-اجلزائر،ا
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Measuring the evolution of banking systems in the Maghreb countries

ر األنظمة المصرفية في دول المغرب العربيقياس تطوّ 
مجمدخربوش

تلمسان–جامعة أبو بكر بلقايد 
بن لدغم فتحي

تلمسان–جامعة أبو بكر بلقايد 

:الملّخص
2015- 1990ن خالل تقييم مستوى تطّور األنظمة املصرفّية يف دول املغرب العريب خالل الفرتة املمتّدة من م

توّصلنا اىل أن النظام ) مؤّشرات احلجم املايل، النشاط املايل، النظام القانوين(باستخدام جمموعة من املؤّشرات 
التطّور يليه النظام املصريف التونسي مث يأيت يف األخري النظام املصريف املصريف املغريب حّقق مستويات عليا من 

كما اتّضح لنا من خالل مؤّشر حقوق امللكّية . اجلزائري وهذا يدّل على عدم جناح سياسة التحرير املايل يف اجلزائر
.اخلاّصة عدم قدرة النظام القضائي على محاية حقوق امللكّية اخلاّصة

العربيالمغربدول،ر األنظمة املصرفيةتطوّ :يةالكلمات المفتاح

Abstract :

By assessing the level of development of banking systems in the Arab Maghreb countries during the
period 1990-2015 and this through the use of a set of indicators (financial volume indicator, financial
activity, the system legal), we have determined that the Moroccan banking system has reached high
levels of development followed by the Tunisian banking system and in the last position the Algerian
banking system and this shows the lack of success of the policy of financial liberalization in Algeria.
We have seen through the private property rights indicator the inability of the justice system to protect
private property rights.

Key words: Evolution of banking systems, Maghreb Countries
Jel Classification : G 21 , C 23

مةمقدّ 
تتمّيز األنظمة املالية يف معظم الدول النامية بضعفها وهشاشتها األمر الذي يتطّلب إصالحها وحتريرها من أي 

.قيود حتول دون القيام بدورها بشكل فّعال

اإلجراءات اليت تتخذها احلكومة إلزالة القيود على النظام هذا ويتضّمن إصالح أو حترير القطاع املايل جمموعة 
املايل وحتويل هيكله بشكل يتفق مع النظام االقتصادي وزيادة قدرته على تعبئة املوارد املالية اليت حيتاجها االقتصاد 

.وتشجيع الوساطة املالية وحتفيز االّدخار وتسهيل تبادل السلع واخلدمات والعقود
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ايل متطّور يؤدي إىل أثار مباشرة على القطاعات احلقيقية يف االقتصاد مما يؤدي إىل زيادة معّدل إن وجود نظام م
.تايل ارتفاع معّدل النمو االقتصاديالالستثمار وبا

. إصالحات اقتصادية وبرامج التكييف اهليكلي يف العقود األخريةاملغرب العريبويف هذا الصدد نّفدت معظم دول 
:التاليةالربامج هو إصالح وتطوير القطاع املايل، ومن هذا املنطلق ميكن صياغة اإلشكالية والغرض من هذه 

؟ر األنظمة المصرفّية في دول المغرب العربيما هو مستوى تطوّ 

دف من خالل هذه املداخلة اىل تقييم مستوى تطّور األنظمة املصرفّية يف كّل من اجلزائر وتونس واملغرب خالل 
، مؤشرات النشاط )العمق(وهذا من خالل استعراض مؤّشرات احلجم املايل 2015اىل 1990الفرتة املمتّدة من 

)RULE OF LAWسيادة القانون(النظام القانوين املايل مثّ مؤّشر حقوق امللكّية اخلاّصة املمثل ملؤّشرات 

تعريف التطور المالي -1
اىل تعقد اهليكل Goldsmithمصطلح التطور املايل ليس له تعريف دقيق وحمدد حىت االن ويرجع دلك حسب

Laاملايل  complexité de la structure financière الذي يتطّور بشكل خمتلف خالل عملية التنمية يف
وبالتايل وفقا ل . ويف الواقع يعترب أن التطور املايل يرتجم بتغّري يف اهليكل املايل. خمتلف الدول
Goldsmith1969 فان دراسة التطور املايل تتطلب بالضرورة مجع معلومات عن التغريات يف اهليكل املايل لفرتة

وهو يرى أن التطور املايل ميكن دراسته اما عن طريق مجع معلومات عن (1)طويلة من الزمنقصرية أو لفرتات 
التدفقات املالية لفرتات مستمرة من الزمن أو عن طريق اجراء مقارنة للهيكل املايل عرب نقاط خمتلفة من الزمن 

.لك هذا هو املنهج املادي اهليكلي للتطور املايلذل
ية التحرير املايل النيوكالسيكيون والدين استلهموا من أعماهلم يعتربون بأن حترير يف وقت الحق مع ظهور نظر 

.القطاع املايل هو مرادف للتطور املايل أساس سياسة التحرير املايل هو التطور املايل
النظام املايل متطورا عندما يكون تراكم األصول املالية بوترية أسرع من تراكم األصول يعدShaw1973حسب

)2(.غري املالية

التطور املايل بأنه زيادة كفاءة اخلدمات املالية املقدمة من طرف النظام املايل Ross Levine2004يعرف
املبادالت وخماطر املعلومات وذلك متمثال يف خفض تكاليف Market Frictionsلتخفيض من قصور السوق 

من خالل جتميعها وتداوهلا عرب االقتصاد القومي مما ينتج اثارا إجيابية على قرار االدخار واالستثمار وبالتايل النمو 
Ross Levineحبيث اعتمد كل من . هدا التعريف مستوحى من املنهج الوظيفي للنظام املايل. (3)االقتصادي

.Aو 1997 Demirguc et R.Levin2008منهجا وظيفيا لتعريف التطور املايل.
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يعرف التطور املايل كمفهوم يعكس جمموع التحسينات النوعية والكمية يف عمل النظم املالية بأنه درجة مناء وتطور 
تتضمن تطور حجم وتنوع القطاع املايل من خالل املؤشرات النقدية واملالية الرئيسية وكذا من الناحية املؤسسية اليت 

)4(.أشكال مؤسساته وأسواقه

- المالي قياس التطور2
االت النقدية فحسب، ولكن أيضا التنظيم والرقابة ودرجة  يعّد التطور املايل مفهوم متعدد األوجه، ال يشمل ا

واملنتجات املالية واليت تكّون ل قوة حقوق الدائنني وتنوع األسواق ثالتنافس واالنفتاح املايل والقدرة املؤسسية م
اهليكل املايل لالقتصاد وان النظام املايل جيد التطور يؤدي عدة مهام حيوية لتعزيز كفاءة الوساطة عن طريق 
ختفيض تكاليف املعلومات والتعامالت ،ويشجع النظام املايل احلديث االستثمار عن طريق حتديد فرص األعمال 

خرات وتنويع املخاطر وتؤدي هذه املهام إىل ختصيص أكثر كفاءة للموارد وتراكم أسرع اجليدة ومتويلها وتعبئة املد
)5(.ي بدوره النمو االقتصاديذلرأس املال املادي والبشري واىل تقدم تكنولوجي أسرع مما يغ

ّور الماليأبعاد التط: 01الشكل رقم

Source : Sahay, R., Čihák, M., N'Diaye, P., & Barajas, A. (2015). Rethinking financial deepening:
Stability and growth in emerging markets. Revista de Economía Institutional, 17(33), p12.

)6(مسار اإلصالحات في دول المغرب العربي-3

بالنسبة للجزائر 1-3
.1990سنة 10- 90بدء التحرير املايل فعلياً بعد صدور قانون النقد والقرض

وحترير أسعار الفائدة على الودائع والقروض 1990مت توحيد أسعار الفائدة للقطاع العام والقطاع اخلاص سنة 
1990-1995خالل الفرتةتدرجييا 

التطور المالي

األسواق 
المالية

المؤسسات المالية 

االستقرار
Stability

الكفاءة 
والفعالية

Efficiency

النشاط
Access

الحجم والعمق 
Depth
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2000مت ازالة السقوف االئتمانية سنة 

ا كانت تعادل علمًا أ2008يف يناير %8ومت رفعها إىل 2007ية ا%5.6كانت نسبة االحتياطي االلزامي 
دف مواجهة الضغوط التضخمية وحتقيق االستقرار به، وذلك2001فقط من ودائع البنوك بالعملة احمللية سنة 3%

.االقتصادي الكلي يف مناخ اتسم بسيولة فائضة مرتفعة بالقطاع املايل
بالنسبة للمغرب2-3

.الصرفمهد الطريق لتحرير سوق ، مما1996سوق ما بني البنوك يف يونيو إنشاءمت 
يف إطار تطوير األدوات الغري مباشرة إلدارة السياسة النقدية قامت السلطات بالتخلي عن السقف الذي كانت 

.اإلقراضمما أدى إىل ارتفاع مستوى 1991تفرضه على االئتمان احمللي يف يناير 
قامت السلطات بتحرير أسعار الفائدة على الودائع والقروض بطريقة تدرجيية يف أوائل التسعينات، كما أدخلت 

.1993السلطات حتويالت هامة على قانون البنك املركزي وقانون املصارف التجارية خالل سنة 
رفع نسبة االحتياطي القانوين إىل طفرة يف السيولة احمللية وإىل1999أدت عمليات اخلصخصة ابتداءًا من سنة 

وتدفع2008مطلع يناير %15قبل ختفيضها إىل 2003سنة %5.16، وإىل2002سنة 14%إىل %10من 
.اإللزاميةعلى االحتياطات 75.0%السلطات تعويض بنسبة 

بالنسبة لتونس3-3
مل تعد املصارف التجارية مقيدة باالحتفاظ بأذون اخلزانة، كما أصدر البنك املركزي 1991ابتداءًا من سنة 

.يوماً 90ذات أجل أطول متتد إىل إيداعشهادات
40بإمكان املصدرين االحتفاظ بـ ، وأصبح1993قامت السلطات بتحرير احلساب اجلاري مليزان املدفوعات سنة 

3من إمجايل الصادرات بالعملة األجنبية، كما صرحت للمصارف التجارية باالقرتاض من اخلارج يف حدود %

ماليني دينار
إدخال سوق ما بني البنوك للعملة ، ومت1994عدل قانون املصارف ومت االعتماد على آليات السوق خالل سنة 

.رةسات املصدّ األجنبية، كما مت حترير االستثمار األجنيب للخارج للمؤس
تعد املصارف جمربة ، ومل1996قامت السلطات بإلغاء كل القيود على أسعار الفائدة على االئتمان احمللي سنة 

.األولويةعلى تقدمي القروض للقطاعات ذات 
، واختذت1997أصبح تدخل البنك املركزي يف أسواق املال من أهم أدوات إدارة السياسة النقدية منذ سنة 

.العامةللحد من االئتمان عدمي األداء للمؤسسات إجراءاتالسلطات
ومت2001تعديل قانون املصارف خالل ، ومت1998خالل سنة %8إىل %5مت رفع نسبة كفاية رأس املال من 

.الصرفتطوير األدوات اليت متكن من احلد من املخاطر يف سوق 
وذلك كجزء من 2008يف ماي %5.7، وإىل2008يف يناير %5إىل %5,3مت رفع نسبة االحتياطي من 

.السياسة النقدية االنكماشية ملواجهة التضخم وختفيض السيولة املتزايدة يف السوق النقدية
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الدراسات السابقة -4
:2015أمحمد عبد الكريم بوغزالة دراسة 

دف 2013- 1990ة من الفرتة املمتدّ لتطور املايل يف بلدان املغرب العريب يف ظل االنفتاح والتحرير املايل خالل ا
هده الورقة إىل دراسة أثار االنفتاح والتحرير املايل على تطور القطاع املايل مع الرتكيز على القطاع املصريف وهذا من 
خالل تقدير التطور املايل يف بلدان املغرب العريب باستخدام جمموعة من املؤشرات نذكر منها مؤّشر السيولة 

إمجايل الودائع اىل إمجايل الناتج احملّلي، مؤّشر االئتمان اخلاص إىل إمجايل الناتج احملّلي، ،مؤشرM1/M2النقديّة 
وقد .لألسهم املتداولة والرمسلة السوقية للشركات املدرجة كنسبة من الناتجاإلمجاليةالقيمة ،M2/PIBمؤّشر 
حيفز ويرفع من مستوى التطور املايل بشرط حتقيق النتائج أن مستوى أعلى من التحرير واالنفتاح املايل أظهرت

مستوى من التنمية املؤسسية السيما بالقطاع املايل، كما أظهرت املؤشرات املستخدمة أن القطاع املايل املغريب يأيت 
.)7(األخرييف املرتبة األوىل من حيث مستوى التطور يتبعه القطاع املايل التونسي مث اجلزائر يف 

:2015دراسة بن قانة إسماعيل، بوغزالة أمحمد عبد الكريم 
دف هده الدراسة إىل بناء مؤّشر عام للتطور املايل )2014- 1990(ّور املايل يف اجلزائر خالل الفرتةقياس التط

أدوات املايل يف اجلزائر وقد مت استخدام للقطاعيف اجلزائر مكّون من ستة مؤّشرات متثل اخلصائص األساسية
االقتصاد القياسي ملعرفة مدى مسامهة كّل مؤّشر يف بناء املؤّشر العام ولقد توصال إىل أن مجيع املؤّشرات املختارة 

العام كان منخفضا طيلة فرتة التسعينات ، كما أن املؤشر)العام للتطور املايلاملؤشر(هلا تأثري على هذا املقياس 
اية العشرية ، لي ستّقر بعدها من منتصف العشريّة األوىل حىت منتصف العشرية الثانية من األلفية عرف ارتفاعا يف 

.)8(الثالثة
تقدير تطّور األنظمة المصرفّية في دول المغرب العربي 5-

استعمال جمموعة من ) اجلزائر، تونس واملغرب(يتطّلب تقدير تطور األنظمة املصرفّية يف دول املغرب العريب 
املؤّشرات انطالقا من فرتة اإلصالحات أو فرتة التحرير املايل وإصالح األنظمة املالية واملصرفية تسمح لنا بإجراء 

ديد من العوامل واملؤّشرات اليت تؤثّر على األنظمة املالية يف احلقيقة هناك الع. مقارنة بني دول املغرب العريب
واملصرفية وهي مبثابة حمّددات لتطور األنظمة املالية مثل احملّددات االقتصادية كالنمو االقتصادي، معّدالت 

. اخل.... التضّخم، الدخل الفردي كذلك هناك حمّددات مؤّسساتية مثل نوعية املؤّسسات، اهليئات القانونية 
سنرّكز من خالل هذه املداخلة على املتغّريات املمثلة للحجم املايل أو العمق املايل، املتغّريات اليت تقيس نشاط 
األنظمة املصرفية وكذلك درجة الوصول إىل اخلدمات املالية املختلفة واملتغّريات املمثّلة للبيئة القانونية والتنظيمية 

درجة محاية حقوق امللكية اخلاصة ومدى قدرة األفراد والشركات على تنفيذ للنظام املايل واملصريف واليت تقيس 
. العقود
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مؤشرات الحجم المالي 5-1
.يعكس حجم ومدى اتساع قاعدة النظام املايل مقارنة حبجم االقتصاد ككل 

M2/PIBمؤشر السيولة-

جمموع العملة خارج البنوك، والودائع حتت ميثل مؤشر عرض النقود باملعىن الواسع إىل إمجايل الناتج احمللي،هو
الطلب خبالف ودائع احلكومة املركزية؛ والودائع ألجل، واملدخرات، والودائع بالعملة األجنبية للقطاعات املقيمة 
خبالف احلكومة املركزية؛ والشيكات املصرفية والسياحية؛ واألوراق املالية مثل شهادات اإليداع القابلة للتداول 

ّثل استعمل يف الكثري من الدراسات السابقة كمم. (9)ويقيس هدا املؤشر حجم الوساطة املاليةاق التجاريةواألور 
King and Levine (:للعمق املايل أّمهها ;(1986) Jung1993(.

إلى إجمالي الناتج المحليM2نسبة المعروض النقدي 02:الشكل رقم
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M2ALGERIE M2MORROCO M2TUNIS

الباحثني باالعتماد على بيانات البنك الدويلمن إعداد :المصدر

يوّضح تطّور مؤشر عرض النقود إىل إمجايل الناتج احملّلي ويطلق عليه أيضا مؤشر حجم الوساطة 02الشكل رقم 
أن 01نالحظ من خالل الشكل رقم . يف اجلزائر، تونس واملغرب2015- 1990املالية خالل الفرتة املمتّدة من 

قيمة املؤشر هي منخفضة نسبيا يف بلدان املغرب العريب مع بداية التحرير املايل، حيث بلغ متوّسط قيمة املؤّشر
ط قيمة املؤشر نفس الشيء بالنسبة إىل تونس حيث بلغ متوسّ 1998- 1990خالل الفرتة املمتّدة من %45.20

اطة املالية بينما سجّل أحسن معّدل يف املغرب وهو ما يّدل على ضعف دور البنوك يف عملّية الوس46.70%
أما الفرتة الثانية فعرفت اجلزائر حتسنا طفيفا يف قيمة املؤشر حيث بلغ . %53.70حيث بلغ متوّسط قيمة املؤشر 
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ق حقّ املغرب. %51.51أما تونس فلم حتّقق منوا مرتفعا حيث بلغ متوّسط قيمة املؤّشر %54.09ّسط املتو 
.وهنا يظهر األثر البارز لسياسة التحرير املايل يف املغرب%81.86أكرب نسبة منو حيث بلغ متوّسط املؤّشر 

أما تونس فحّققت نسبة أقّل تقّدر %70.86حّققت فيها اجلزائر نسبة 2015- 2007الفرتة الثالثة املمتّدة من 
%114.41فبلغ متوسط قيمة املؤشر وتواصلت قيمة املؤشر يف الصعود يف املغرب %64.56ب 

(M3/PIB)ر االلتزامات السائلة كنسبة من اجمالي الناتج المحّليمؤشّ -

وهي. M3الواسع، أواملالمنالسائلةباملطلوباتويعرف أيضا.احملليالناتجإمجايلإىلالسائلةاملطلوباتنسبة
اإللكرتونيةالعملةوللتحويلالقابلة،باإلضافة إىل الودائع)M0(املركزيالبنكيفوالودائعالعملةجمموع

)M1(،و،اإليداعشهادات،وللتحويلالقابلةالودائعاألجنبيةالعملة،واالدخاريةوالزمنيةالودائعإىلإضافة
و،األجنبيةبالعمالتالودائعوالسياحيةالشيكاتإىلباإلضافة،)M2(االتفاقياتملاليةاألوراقاشراءإعادة

استعمل .السكانقبلمنحبوزةاليتالسوقصناديقأواملشرتكةاالستثمارصناديقأسهمو،التجاريةاألوراق
.ر بكثرة يف الدراسات التجريبيةهذا املؤشّ 

االلتزامات السائلة كنسبة من إجمالي الناتج المحّلي مؤّشر:03الشكل رقم
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M3ALGERIE
M3MORROCO
M3TUNISIE

من إعداد الباحثني باالعتماد على بيانات البنك الدويل: المصدر
يّتضح من خالل الشكل البياين ارتفاع نسبة االلتزامات السائلة إىل إمجايل الناتج احملّلي يف املغرب وهذا ما يدل 

.على وجود وساطة مالّية فعالة ونظام مايل تنافسي ونظام مصريف حديث يقّدم أداء جّيدا
ما وهذا%67كما يظهر من خالل الشكل أن نسبة االلتزامات السائلة يف كّل من تونس واجلزائر مل تتجاوز 

يدل على أن النظام املصريف اجلزائري والتونسي مل يصال بعد إىل درجة عالية من التطّور وهذا نظرا لسيطرة القطاع 
.املصريف احلكومي على معظم األنشطة االقتصاديّة
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ر النشاط المالي معيا5-2
تقوم هده املؤشرات على . يعكس اتساع نشاط النظام املايل مقارنة مبستوى النشاط االقتصادي للمجتمع ككل

إعطاء نظرة عامة حول مدى استعمال اخلدمات املالية من طرف األفراد، أي يقيس مدى قدرة األفراد على 
املؤشرات على قياس ومتثيل مدى انتشار اخلدمات املالية ووصوهلا وبالتايل تعمل هده . استخدام اخلدمات املالية

إىل مجيع وحدات االقتصاد القومي وخاصة القطاع اخلاص ويتضمن هدا املعيار عددا من املؤشرات لقياس النشاط 
(10)املايل

مؤشر القروض الموجهة إلى القطاع الخاص إلى إجمالي الناتج المحلي-
private sector crédit to GDP

، وتوصلت معظم ذا املؤّشر مدى مسامهة البنوك احملّلية يف منح قروض وتسهيالت للقطاع اخلاصيقيس ه
لنمو االدراسات السابقة اىل أن مؤشر القروض املوجهة إىل القطاع اخلاص له أثر إجيايب وذو داللة إحصائية على

كر منهاذ ن. استعماال يف الدراسات التجريبيةاالقتصادي يف األجل الطويل ويعترب هذا املؤشر األكثر 
Demetriades& Hussein)1996(Levine & Zervos ;)1998(.

CP/PIBّلي المقّدم إلى القطاع الخاص كنسبة من إجمالي الناتج المحّلي االئتمان المح04:الشكل رقم
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PRIVATEALGERIE
PRIVATEMOR
PRIVATETUNI

البنك الدويلمن إعداد الباحثني باالعتماد على بيانات : المصدر

من خالل الشكل رقم  نالحظ بأن مؤشر االئتمان احمللي املقدم للقطاع اخلاص كنسبة من إمجايل الناتج احمللي 
سنة  بالنسبة اىل سنة  اىل حيقق مستويات عليا يف كل من تونس واملغرب حيث ارتفعت قيمة املؤشر من 

سنة  بالنسبة اىل تونس بينما يسجل هدا املؤشر مستويات منخفضة يف اجلزائر حيث %سنة  إىل ومن.املغرب
. سنة  وهدا نظرا هليمنة القطاع العام على خمتلف أوجه النشاط االقتصادي ال سيما البنوكمل تتجاوز قيمته  
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لي املقدم للقطاع اخلاص يظهر من خالل هدا الشكل األثر اإلجيايب لسياسة التحرير املايل على مؤشر االمتان احمل
.يف كل من تونس واملغرب

ألف بالغ100مؤّشر فروع البنوك التجارية لكل -
)ألف بالغ100لكل (البنوك التجارية فروع:05الشكل رقم 
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BANKBRANCHALGERIE
BANKBRANCHMORROCO
BANKBRANCHTUNISIE

من إعداد الباحثني باالعتماد على بيانات البنك الدويل:المصدر

حيث ألف بالغ يف اجلزائر، تونس واملغرب100التايل مقارنة بني عدد فروع البنوك التجارية لكل الشكليوضح 
ذا ما يّدل على وهفرع خالل األعوام األخرية5- 4رتاوح بنياجلزائر ييف التجاريّةجند أن معدل عدد فروع البنوك

.املية وال يتناسب مع النمو السكاينال يتماشى مع املؤشرات العاجلزائريف حاليافروع البنوك عددأن
فرع خالل 18- 11أن معّدل عدد فروع البنوك التجارية يف تونس يرتاوح بني 05يظهر من خالل الشكل رقم 

وهذا ما يدّل على 2014- 2004فرع خالل الفرتة املمتّدة من 24- 10األعوام األخرية ويف املغرب يرتاوح بني 
.اتساع نشاط األنظمة املصرفية يف كل من الدولتني وخاّصة املغرب الذي حّقق مستويات عليا من التّطّور املايل

:(11)ةحقوق الملكيّ 3-5
تكون ذه األخرية متغّري أو عنصر حقوق امللكية هو مقياس لتقييم قدرة األفراد على تراكم األمالك اخلاصة ه

هذا املتغّري يقيس مدى قدرة قوانني . مضمونة عرب قوانني واضحة هذه األخرية تنّفد بشكل كامل من قبل الدولة
هذا املتغّري يقّيم أيضا . البلد على محاية حقوق امللكية اخلاّصة ومدى قدرة حكومتها على فرض أو تطبيق القوانني
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قضاء، وجود فساد داخل السلطة القضائية وقدرة األفراد والشركات احتمال نزع امللكّية اخلاصة وحيّلل استقالل ال
.على تنفيذ العقود

:يتّم تصنيف كل بلد وفق املعايري التالية
نظامالعدالة. وبسرعةبكفاءةالعقوديفرض تنفيذاحملاكمنظام. احلكومةقبلمنمضمونةاخلاصةامللكية100%

.مصادرةفسادأوأياليوجد. غري مشروعةاخلاصة بطرق امللكيةيصادرونالذينأولئكيعاقب
يعاقبالعدالةنظام. بكفاءةالعقوديفرض تنفيذاحملاكمنظام. احلكومةقبلمنمضمونةاخلاصةامللكية90%

.جدامستبعدةاألمالكمصادرة،وتقريباموجودغريالفساد. اخلاصةامللكيةيصادرونالذينأولئك
بعضمعلكنوبكفاءةالعقودذيفرض تنفياحملاكمنظام. احلكومةقبلمنمضمونةاخلاصةامللكية80%

.جدامستبعدة،ومصادرة األمالكاألدىنحدهيفالفساد. التأخري
. العقودتنفيذيفمتساهلوللتأخريعرضةهواحملاكمنظام. احلكومةقبلمنمضمونةاخلاصةامللكية70%

.حمتملةغريمصادرة األمالكنادر،وولكنهوممكنالفساد
بالفروعالقضاءيتأثرأنميكن،ونادرلكنوممكنالفساد هو. للتأخرييكون عرضةامللكيةحقوقتنفيذ60%

.املرجح حدوثهاغريمنمصادرة األمال ك. األخرى للحكومة
القضائيةالسلطةتتأثرأنميكنو،احلايلالفساديكونقد. عرضة للتأخريوفعالغرياحملاكمنظام50%

.نادرةمصادرة ممكنة ولكنها. للحكومةاألخرىبالفروع
ا ال تشجّ يالنظام القضائ40% ع على استخدام النظام غري فعال للغاية ،و التأخريات تكون طويلة حبيث أ

.ممكنةمصادرة األمالك. الفروع األخرى للحكومةبالفساد موجود،ويتأثر القضاء . القضائي
الفساد واسع النطاق ،و يتأثر . النظام القضائي غري فعال للغاية. حممية بشكل ضعيفة امللكية اخلاصّ 30%

.مصادرة األمالك ممكنة. القضاء بقوة بالفروع األخرى للحكومة
النظام القضائي غري فعال جدا و الفاسدين أن تسوية خارجو . امللكية اخلاصة حممّية بشكل ضعيف20%

.نزعا مللكية املشرتكة. الفساد القضائي واسع النطاق. من الصعب تطبيق حقوق امللكية. التحكيم هو القاعدة
على (البالد يف حالة الفوضى. امللكية اخلاصة نادرا ما يتم محايتها ،واملمتلكات كلها تقريبا تابعة إىل الدولة10%

القضاء هوفاسد حىت أن . يكاد يكون من املستحيل تطبيقهامحاية امللكية ). سبيل املثال ،بسبب احلرب اجلارية
.نزع امللكية املشرتكة. امللكية ليست حممية بشكل فعال

الناس ليس لديهم احلق يف رفع دعوى . امللكية اخلاصة ممنوعة أو حمضورة ، ومجيع املمتلكات تابعة للدولة0%
.اكمقضائية ضد اآلخرين وليس لديهم إمكانية الوصول إىل احمل
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حقوق الملكّية06:الشكل رقم 
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من إعداد الباحثني باالعتماد على بيانات البنك الدويل: المصدر
2000- 1995يّتضح بأن مؤّشر حقوق امللكّية يف اجلزائر خالل الفرتة املمتّدة من 06من خالل الشكل رقم 

قد يكون الفساد احلايل ، و ميكن أن . القضائي غري فعال و عرضة للتأخري نظامال%50كانت قيمه تعادل 
- 2001ومن الفرتة املمتّدة من . املصادرة ممكنة و لكنها نادرة. تتأثر السلطة القضائية الفروع األخرى من احلكومة

الفساد . النظام القضائي غري فعال للغاية . امللكية حممي ضعيف %30كانت قيمة املؤّشر تساوي  2015
.مصادرة األمالك ممكنة. واسع النطاق ، و يتأثر القضاء بقوة بالفروع األخرى للحكومة

تساوي كانت 2011- 1995ة من يّتضح أيضا من خالل الشكل أن قيمة املؤّشر يف تونس خالل الفرتة املمتدّ 
النظام القضائيوهو ما يّدل على أن %40كانت تعادل 2015- 2012ومن خالل الفرتة املمتّدة من . 50%
اطويلةللغاية،والتأخريات تكونفعالغري الفساد. ع على استخدام النظام القضائيتشجّ ال حبيث أ

.ممكنةمصادرة األمالك. للحكومةاألخرىبالفروعالقضاءموجود،ويتأثر
امللكيةأي 1997-1995خالل الفرتة املمتّدة من %70أما بالنسبة للمغرب فكانت قيمة املؤّشر تساوي 

ممكنهوالفساد. العقودتنفيذيفومتساهلللتأخريعرضةهواحملاكمنظام. احلكومةقبلمنمضمونةاخلاصة
%50و%30مث ضّلت قيمة املؤّشر ترتاوح ينب .حمتملةغرينادرا،ومصادرة األمالكولكن

امللكّية بأن اهليكل القانوين أو النظام القانوين غري قادر على محاية حقوق نستنتج من خالل قيم مؤّشر حقوق 
امللكّية وبأن النظام القضائي ال يّتسم بالكفاءة والفعالّية وال يفصل بعدالة وسرعة يف الدعاوى وهو ما يدّل على 

.عدم استقاللّية السلطة القضائية يف دول املغرب العريب
التطور املايل يف بلدان :2015أمحمد عبد الكريم بوغزالة دراسة ا دراسة إليها أكدهذه النتائج اليت توصلنا 

لصندوق النقد ودراسة2013-1990املغرب العريب يف ظل االنفتاح والتحرير املايل خالل الفرتة املمتّدة من 
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مخس فئات من إىلحيث قسمت البلدان ومشال أفريقيا،الدويل حول مستويات التطور املايل يف الشرق األوسط 
.حيث التطور املايل

المالي حسب صندوق النقد الدوليمستوى التطور:01الجدول رقم

عالي جداعاليمتوّسطمنخفضمنخفض جّداالمستوى
إيرانالدول

ليبيا
سوريا

اليمن
اجلزائر
جيبويت

السودان
موريتانيا

قطر
مصر 
تونس

باكستان
املغرب

لبنان
األردن

الكويت 
اإلمارات
السعودية

عمان

البحرين

تطور القطاع املايل (سوزان كرين وآخرون، تطوير القطاع املايل يف بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا، :المصدر
.113، ص2003العربية املتحدة، ديسمربالعريب، اإلمارات، الندوة الثالثة لصندوق النقد )والنمو االقتصادي

الخاتمة 
والغرض من هذه اإلصالحات هو تطوير 1990ّذت دول املغرب العريب إصالحات اقتصاديّة ومالّية منذ سنة نف

والتأثري وتشجيع الوساطة املالية وحتفيز االّدخار وتسهيل تبادل السلع واخلدمات والعقود النظام املايل واملصريف 
ل هذه املداخلة تقييم وقياس تطّور األنظمة املصرفّية يف دول على معّدالت النمو االقتصادي وقد حاولنا من خال

:املغرب العريب ومدى استجابتها لإلصالحات املطّبقة وقد توّصلنا اىل
ومؤّشرات النشاط املايل حتّسنا واضحا بالنسبة للدول الثالثة ) حجم الوساطة املالية(رات العمق املايل عرفت مؤشّ 

وخاّصة بالنسبة للمغرب الذي حّقق مستويات عليا من النمو وهنا يظهر األثر اإلجيايب لسياسة التحرير املايل يف 
.  املغرب

ّية يف دول املغرب العريب اتّضح لنا بأن النظام القضائي ال يتميز من خالل عرض التطّور الزمين ملؤّشر حقوق امللك
بالكفاءة والفعالّية وهو غري قادر على محاية حقوق امللكّية يف دول املغرب العريب وهذا ما يدل على استقاللّية 

.السلطة القضائّية
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Causal relationship between growth and financial development in maghreb
countreis : econometric study 1980-2014

: ين معدل النمو االقتصادي والتحرير المالي في دول المغرب العربيالعالقة السببية ب
2014-1980دراسة قياسية للفترة 

عياد هيشام
-تلمسان–جامعة أيب بكر بلقايد 

:الملخص
Line andوKaopenدف هذه الورقة البحثية لدراسة العالقة السببية بني التطور املايل مقاسا مبؤشري 

Milesi-Ferreti والنمو االقتصادي يف الدول املغاربية اخلمسة باستعمال منهجية التكامل املتزامن لنموذج
ARDL-Panel وكذا منهجيةTYDL وقد 2014- 1980للفرتة املمتدة بني 1996للسببية املطورة سنة ،

يف االجتاهني بني  دلت النتائج على عدم وجود عالقة تكامل مشرتك بني املتغريات الثالثة كما يوجد عالقة سببية 
.Milesi-Ferettiكال من النمو االقتصادي والتحرير املايل مقاسا مبؤشر 

TYDL، منهجية .ARDL-Panelالنمو االقتصادي، التحرير املايل ، منوذج : الكلمات المفتاحية

Abstract:

This paper examines the causal relationship between financial development (Kaopen index and Line
and Milesi-Ferreti index) economic growth for 5 maghreb countries within the panel co-integration
technique ARDL, panel VAR model and TYDL (Toda, Yamamoto, Dolado and Lutkepohl) Granger
causality (1996) for the period 1980-2014, the empirical results show that there is no co -integration
between the varaibles and there is a bidirectional granger causality between economic growth and
Milesi-Ferreti index.

Keywords : growth, financial development, ARDL-Panel model, TYDL
Jel Classification: O 4, F 36,  C 23

: المقدمة
بــالرجوع لفــرتة الســبعينيات مــن القــرن املاضــي نلمــس أن الــدول الناميــة عــرب العــامل عمــدت إىل حتقيــق وتعزيــز منوهــا 
االقتصــادي وضــمان اســتمراريته ودميوميتــه، بالتــايل عمــدت هــذه الــدول علــى تطبيــق التــدخل احلكــومي بصــفته املنبــع 

اليـة لألسـواق املاليـة مـن خـالل التصـدي ومعاجلـة العجـز األكرب القـادر علـى تـوفري رؤوس األمـوال وتعزيـز القـدرات امل
الــذي يصــيبها، لكــن مــا أعــاب هــذه التطبيقــات هــو مــا تســببت بــه تــدخالت الدولــة يف توجيــه أســعار اإلئتمــان الــيت  
كـــان هلـــا األثـــر الســـليب علـــى معـــدالت الفائـــدة علـــى القـــروض والودائـــع، هـــذا مـــا أعـــدم كـــل التحفيـــزات للمـــدخرين 

خـــل وخـــارج الـــبالد، ممـــا أدى إىل عجـــز اقتصـــادي كبـــري يف هـــذه الـــدول بســـبب الكـــبح الـــذي عرفتـــه واملســـتثمرين دا
األسواق املالية، لتبدأ بعدها نداءات للتحرير املايل واملصريف من خالل العديـد مـن الدراسـات الـيت أوضـحت املقـدرة 
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الـيت أكـدت علـى 1996سـنة LevineوZervosالكبرية للتحرير املايل يف دعم النمو االقتصادي، على غـرار دراسـة 
أن التحريـــر املـــايل هـــو الكفيـــل األكـــرب بزيـــادة ورفـــع الســـيولة يف أســـواق املـــال الـــيت مـــع الوقـــت تســـاعد وحتقـــق تنميـــة 

اليت أشـارت أن انتهـاج الـدول املعزولـة سياسـة 1995سنةBekaertوHarveyكذا دراسة 1اقتصادية جد معتربة،
تقليص فارق املخاطرة وعدم التأكد وذلك مـن خـالل تسـهيل تـدفق رؤوس األمـوال يف التحرير املايل يساعدها على 

يف دراسـة 2االقتصاد الذي سيعمل علـى معادلـة سـعر عنصـر املخـاطرة علـى مسـتوى كـل األسـواق داخـل االقتصـاد،
االقتصـادي أكد الباحثان على العالقة الطردية بـني التحريـر املـايل والنمـو ، 1993سنةLevineوKingأخرى ل 

Mckinnonالــيت تعتـرب كامتــداد ألعمــال3أيـن يعمــل التحريـر املــايل علــى دعـم النمــو االقتصــادي والنهـوض بــه،

.1973سنةShawو
ودراســـــة1873ســـــنة (SchumpeterوBagehotالســـــنة الـــــيت أعـــــادت إحيـــــاء أفكـــــار1966وتعـــــد ســـــنة 

4Bagehot م دفــع الـذي أكـد علــى ضـرورة التطــوير املـايل وإعطـاء احلريــة الكاملـة للوســطاء املـاليني الـذين مــن شـأ
واآلراء اهلامـة لشـومبرت الـذي وضـع النظـام املصـريف يف درجـة 1911عجلة التنمية والنمو االقتصادي يف اجنلرتا، سنة 

تصادي من خـالل متويـل االسـتثمارات وزيـادة اإلنتاجيـة عالية من األمهية لكونه الداعم الرئيسي لالبتكار والنمو االق
حيث هذا األخري أتـى بفرضـيتني جديـدتني مهـا قيـادة ، PatrickوHicks، فعلى سبيل املثال جند دراسيت)احلدية

يف حالــة وجــود أثــر معنــوي مــن التحريــر املــايل إىل النمــو االقتصــادي وفرضــيات يف )Supply-leading(الطلــب
لتبـدأ الدراسـات 5يف حالة تأثري النمو االقتصـادي علـى التحريـر املـايل،)Demand-following(أعقاب الطلب 

Kapur 1976 ،Galbisايل وقفــت يف صــف ضــرورة التحريــر املــايل مــن أجــل دفــع عجلــة التنميــة، كدراســات 

Matheisanو1977 اذجهم ممــا دفــع الــذين أعطــوا أمهيــة كبــرية ألثــر التحريــر املــايل علــى االســتثمار يف منــ1980
مبدرسة ستانفورد إىل القول بأن التحرير املايل حيسن االستثمار كما ونوعـا، فتواصـلت بعـد ذلـك الدراسـات كدراسـة 

6Maxwell fry 1988 7يف أثر معدالت الفائدة على الودائع على النمو احلقيقي يف اإلنتـاج إىل دراسـةGelb

العالقـــة بـــني متوســـط أســـعار الفائـــدة علـــى الودائـــع والنـــاتج الـــداخلي اخلـــام، حيـــث أكـــدت هـــذه يف1989

1 : Levine, Ross, and Sara Zervos. "Stock market development and long-run growth." The World Bank
Economic Review 10.2 (1996): 323-339.
2: Bekaert, Geert, and Campbell R. Harvey. "Time‐varying world market integration." The Journal of
Finance 50.2 (1995): 403-444.
3: King, Robert G., and Ross Levine. "Finance and growth: Schumpeter might be right." The quarterly
journal of economics (1993): 717-737.
4: Bagehot, Walter. "Lombard Street: A description of the money market". Scribner, Armstrong &
Company, 1873.
5: Patrick, H. T. (1966). "Financial development and economic growth in underdeveloped
countries". Economic development and Cultural change, 14(2), 174-189.
6: FRY, Maxwell J., LILIEN, David M., et WADHWA, Wilima. "Monetary policy in Pacific Basin
developing countries". In : Monetary Policy in Pacific Basin Countries. Springer Netherlands, 1988.
p. 153-170.
7: GELB, Alan H. "Financial policies, growth, and efficiency". World Bank Publications, 1989.
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نامية أنه يف حالة معدالت الفائدة املوجبة حقق منو يف الناتج احمللـي اإلمجـايل أكثـر بـثالث دولة 34الدراسة على 
.مرات عن تلك اليت امتازت مبعدالت فائدة حقيقية سالبة

لكثــري مــن البــاحثني يف التشــكيك يف قــدرة التحريــر املــايل يف دفــع التنميــة االقتصــادية علــى غــرار لكــن هــذا ال مينــع ا
ذلــك قــائال أن 2004ســنة Stiglitzبــل يتعــدى، 1988ســنة1952LucasســنةRobinsonدراســة كــل مــن 

التحريــر املــايل مــن شــأنه التســبب يف أزمــات ماليــة وذلــك بســبب مشــكلة عــدم متاثــل املعلومــات الــيت تعيــق وصــول 
كمــــا الحـــــظ 8رؤوس األمــــوال إىل حيــــث تكــــون إنتاجيتهــــا أكــــرب مــــن اإلنتاجيــــة احلديــــة لتكلفــــة الفــــرص البديلــــة،

Baldacci يـر املـايل غرقـت الدولـة يف أزمـة ماليـة حـادة، هـذا أنـه بعـد انتهـاج املكسـيك للتحر 2002وآخرون سـنة
.2004وآخرون سنة Tornellودراسة2001سنة SchmucklerوKaminskyما أكدته دراسيت

:االنتقادات املوجهة للتحرير املايل
ارتفــــاع أســــعار الفائــــدة احلقيقيــــة لــــيس دائــــم األثــــر االجيــــايب علــــى االدخــــار واالســــتثمار وهــــذا مــــا أكــــده

BurkettوDutt حيث زيادة معدالت الفائدة على الودائع يكبح الطلب الفعـال بسـبب 1991سنة ،
.اخنفاض معدل الربح مما يتسبب يف اخنفاض االستثمار واإلنتاج

هـذا مـا : كبح القطاع املايل بتحديد معدالت فائدة منخفضة من شأنه تقييد االئتمان مـن طـرف البنـوك
حيث برهنوا على إمكانية وجود تقييـد االئتمـان يف خضـم 1981سنة WeissوStiglitzأكد نقيضه

اســـواق املنافســـة التامـــة، ممـــا يـــدل علـــى عـــدم كفائـــة األســـواق املاليـــة خاصـــة بســـبب مشـــكلة عـــدم تنـــاظر 
املعلومـــات، حيـــث بارتفـــاع معـــدل الفائـــدة احلقيقـــي ترتفـــع املخـــاطرة للمقرتضـــني فتـــنخفض أربـــاح البنـــك 

.املتوقعة
 إمهـال القطـاع غـري الرمسـي الـذي لـه دور أساسـي يف ختصـيص املـوارد : اهليكليني احملـدثنيانتقادات مدرسة

.وذلك بطريقة تامة يف نظريات التحرير املايل
أي ما هو املتغري الذي يؤثر يف اآلخر هل النمو االقتصـادي يسـبب التطـور املـايل أم التطـور : اجتاه التأثري

1996ســـنة DemetriadesوHusseinدي، وتعتـــرب دراســـةاملــايل ينشـــط ويـــؤثر علـــى النمــو االقتصـــا

16الــيت أوضــحت أن اجتــاه التــأثري خيتلــف مــن بلــد إىل آخــر، حيــث قــام الباحثــان باســتخدام عينــة مــن 

دولة لدراسة العالقة بني املالية والنمو، فسبعة دول من العينة كانت النتـائج تؤكـد وجـود أثـر تبـاديل أو يف 
والنمـو، وأربعــة بلـدان وجــود عالقـة ســببية مـن النمــو االقتصـادي حنــو القطـاع املــايل، االجتـاهني بـني املاليــة 

9.وبلدين من العينة كانت العالقة فيهما من التطور املايل حنو النمو االقتصادي

8: Stiglitz, Joseph E. "Capital-market liberalization, globalization, and the IMF."Oxford Review of
Economic Policy 20.1 (2004): 57-71.
9: Demetriades P, Hussein K, "Does financial development cause economic growth? Time-series
evidence from 16 countries", Journal of Development Economics, 51, 387, 1996, p.32.
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دول بناءا على كل ما سبق ارتأينا من خالل هذه الورقة البحثية دراسة أثر التحريـر املـايل علـى النمـو االقتصـادي يف 
املغرب العريب وما مـدى فعاليـة حتريرهـا ألسـواق املاليـة واملصـرفية علـى تنميتهـا االقتصـادية، ولـذلك طرحنـا اإلشـكالية 

:التايل
ماهو اتجاه العالقات السببية بين التحرير المالي والنمو االقتصادي في دول المغرب العربي خالل الفترة 

؟2014- 1980
:الهدف من الدراسة

تســعى هــذه الدراســة أساســا إىل معرفــة وجــود عالقــة بــني التحريــر املــايل والنمــو االقتصــادي يف دول املغــرب العــريب 
باســتعمال نــوعني خمتلفــني مــن مؤشــرات التحريــر املــايل، وكــذا معرفــة مــا هــي الفرضــية الــيت تتناســب مــع حالــة هــذه 

.الدول
:منهج الدراسة

القياســي األنســب ملثــل هــذه األحبــاث والدراســات مــن خــالل اســتعمالنســتخدم مــن خــالل هــذه الدراســة املــنهج 
اختبــارات دراســة االســتقرارية املختلفــة يف إطــار منــاذج عينــات البيانــات املقطعيــة، وكــذا التأكــد مــن تكامــل املتغــريات 

منهجيـــة والعالقـــة يف املـــدى الطويـــل مـــن خـــالل اختبـــارات التكامـــل املشـــرتك، مث االنتقـــال إىل دراســـة الســـببية وفـــق
TYDL من خالل استعمال برنامج 1996و1995املطورة سنيتEviews9.

:تعريف التحرير المالي.1
علــى ضــوء كــل هــذا ميكننــا تعريــف النظــام املــايل علــى أنــه جمموعــة املؤسســات ســواء كــانوا وســطاء مــاليني أو أســواق 

مـــن خـــالل حتويــل األمـــوال مـــن أصـــحاب ماليــة تتكفـــل بتـــوفري االحتياجــات املاليـــة ملختلـــف املتعـــاملني االقتصــاديني
الفائض املـايل إىل أصـحاب احلاجـة إىل التمويـل وذلـك إمـا بطريقـة مباشـرة أي مـن خـالل األسـواق املاليـة أو بطريقـة 

أمــا التطــور املــايل فحســب اللجنــة االقتصــادية 10غـري مباشــرة وذلــك مــن خــالل البنــوك واملؤسســات املاليـة املختلفــة، 
فهـو عمليـة تتجســد مـن خالهلـا حتســينات كميـة ونوعيــة ESCWAاالجتماعيـة لغـرب آســيا التابعـة لألمـم املتحــدة 

11.يف طريقة تقدمي خدمات مالية بشكل كفؤ

.198: ، ص1998، الدار اجلامعيةحممد صاحل احلناوي، عبد الفتاح عبد السالم، املؤسسات املالية، اإلسكندرية،: 10
11: ESCWA, "Economic trends and impacts: banking sector lending behavior and efficiency in
selected ESCWA member countries", Issue 03, United Nations, New York, 2005, p: 22.
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النظام المالي الفعال): 1(الشكل رقم 

دية يف ظل انتقال النظام املايل من اقتصاديات االستدانة إىل عايب وليد، فعالية السياسة النق: المصدر
اقتصاديات األسواق املالية، امللتقى الدويل حول السياسات النقدية واملؤسسات املالية، اجلزائر، جامعة سكيكدة، 

.06:، ص2010نوفمرب 10- 09يومي 
:رسم بياني يوضح العالقة بين النمو والتطور المالي:)2(الشكل رقم

Source: Levine.R(1997), Financial developement and economic growth, Journal of Economic
literature, Vol XXXV, p.691.

نالحظ من خالل الشـكلني أعـاله نالحـظ أن التحريـر املـايل وحتقيـق النظـام املـايل الفعـال مـن شـأنه تـوفري املتطلبـات 
بتخصيص مثايل لرؤوس األموال من خـالل تعبئـة االدخـار، ختصـيص املـوارد وتسـهيل املالية للمستهلكني الذي يرفق 

تبـادل الســلع واخلــدمات والعقـود، ممــا سيســاعد علـى زيــادة االســتثمار واالسـتهالك مــن خــالل تـراكم رأس املــال الــيت 
اقتصــادي معتــرب تعــد الــدافع األساســي للطلــب الكلــي الفعــال الــذي يــدعم التنميــة االقتصــادية ويســمح بتحقيــق منــو 

.ومستمر ودائم
:البيانات المستعملة في الدراسة.2

مــأخوذة مــن 2014-1980نســتعمل مــن خــالل هــذه الورقــة البحثيــة سالســل زمنيــة ســنوية ممتــدة علــى طــول الفــرتة 
.2014لسنة Trilemmaبيانات قاعدة بنك التجارة العاملي وصندوق النقد الدويل وكذا من قاعدة بيانات
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:الماليالتحرير .أ
ميتــاز التحريــر املــايل بتعــدد مقاييســه ومؤشــراته حيــث يتــوفر علــى عــدد كبــري مــن املؤشــرات ذكرنــا بعضــها يف عرضــنا 
للدراســات الســابقة، حيــث تنــدرج كــل هــذه املؤشــرات ضــمن ثالثــة أنــواع مــن القياســات، األول هــو مــا يطلــق عليــه 

لنقـد الـدويل بشـأن ترتيبـات الصـرف وقيـود الصـرفالـيت تسـتقى مـن التقريـر السـنوي لصـندوق اDe Jureقياسـات
AREAER ، حيـــث يعتمـــد علـــى حتويـــل متغـــريات نوعيـــة إىل متغـــريات كميـــة قابلـــة للقيـــاس وأشـــهر املقـــاييس الـــيت

، النـوع الثـاين هـو مـا 2006سـنة ItoوChinnاملقـدم مـن طـرفKaopenتندرج ضمن هذا الصنف هو مؤشـر 
ــتم بصــفة كبــري بتــدفقات االســتثمار اDe Factoيســمى مقــاييس ــا تــدرج و لــيت تعتــرب امتــدادا للنــوع األول إال أ

الـيت Hypridاألجنيب املباشر يف االقتصاد للتعبـري علـى التكامـل املـايل، أمـا الصـنف الثالـث فهـو املؤشـرات اهلجينـة 
:وسنعتمد على مؤشرين يف دراستنا مها12جتمع بني كال الصنفني األولني،

احلــد األدىن مــن القيــود علــى (2.17ويأخــذ هــذا املؤشــر قيمــا حمصــورة بــني القيمتــني :Kaopenرمؤشــ-1
وبارتفــــاع هــــذا املؤشــــر نســــتدل علــــى اجتــــاه ) احلــــد األقصــــى علــــى حســــاب رأس املــــال(1.86-و) رأس املــــال

ثنـــائي وفـــق متثيـــل ) k4وk1 ،k2 ،k3(االقتصـــاد حنـــو حتـــرر أكـــرب، حيـــث يضـــم هـــذا املؤشـــر أربعـــة متغـــريات 
:وذلك كالتايل) يف حالة التحرير1يف حالة عدم التحرير و0(1و0يأخذ القيم

k1 :حترير سعر الصرف.
k2 :حترير معامالت احلساب اجلاري.
k3 :حترير معامالت رأس املال.
k4 :حترير الصادرات.

:سنوات وفق العالقة التالية5يف كل k3وحيسب 

SHARE k3,t =

:2006سنة Milesi-Ferretiمؤشر.ب
، 2011إىل ســـنة 1960دولـــة مـــن ســـنة 147لإلحصـــائيات لعينـــة مـــن Trilemmaمتـــوفر علـــى قاعـــدة بيانـــات

وإمجـــايل ) Total External Liabilities(وحيســب هــذا املؤشــر بقســمة جممــوع إمجـــايل املطلوبــات اخلارجيــة 
احمللــي اإلمجـايل، حيــث كلمـا ارتفــع املؤشـر أدى إىل حتــرر علــى النـاتج ) Total External Assets(األصـول اخلارجيـة

:أكرب لالقتصاد وذلك وفق املعادلة التالية

MF index =

12: Dreher, A. "Does globalization affect growth? Evidence from a new index of
globalization". Applied Economics, 2006, 38(10), 1091-1110.
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:النمو االقتصادي.ج
ســنعتمد مــن خـــالل هــذه الدراســـة علــى مؤشــر متوســـط نصــيب الفـــرد مــن النــاتج احمللـــي اإلمجــايل الـــذي اثبــت كـــل 

لقيــاس وحتديــد العالقــة بــني التحريــر املــايل والنمــو االقتصــادي مــن أجــل الدراســات احلديثــة علــى أنــه املؤشــر األمثــل
.ضبط مؤشر النمو السكاين

:الطريقة المستعملة.3
عــن طريــق العــامل Causalityالســنة الــيت جــاءت لالقتصــاد القياســي ألول مــرة مبفهــوم الســببية1969تعتــرب ســنة 

السالســل الزمنيــة تــرتبط يف مــا بينهــا مبــا يعــرف حيــث أكــد علــى أن ، Clive Grangerالنــوبلي كليــف غراجنــر
بالتأثري املتبادل عرب الزمن بني السالسل حيث باالعتماد على هذه اخلاصية ميكننا التنبؤ بقـيم مسـتقبلية لسلسـلة مـا 
باالعتمــاد علــى قــيم حاليــة لسلســلة أخــرى ذلــك ألن كــل تغــري يطــرأ يف السلســلة الثانيــة ســيمر للسلســلة األوىل يف 

:الالحقة وفق الشكل التايلالفرتة

:Yتؤثر على Xرسم توضيحي لسلسلتين حيث : )3(الشكل رقم 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:GrangerCausalityIllustration.svg:Source

لكــن مــا يعــاب علــى هــذه املنهجيــة هــو فشــلها يف تقــدير الســببية بــني املتغــريات غــري املســتقرة مــن نفــس الدرجــة أو  
منهجيـة جديـدة للتعامـل YamamotoوToda، أين اقرتح كل مـن1995كانت متكاملة تزامنيا، إىل غاية سنة 

لـــذا (1996ســـنة LutkepohlوDoladoمث قـــام بتعـــديلها كـــل مـــن 13مـــع نقـــائص منهجيـــة غراجنـــر التقليديـــة،
WaldواختبـارVARهـذه املنهجيـة علـى خمرجـات تقـدير منـوذجوتعتمـد،)TYDLسنطلق على املنهجية اسـم

ومــن أهــم خصــائص هـــذه املنهجيــة أنــه ميكـــن ، )MWald)Modified Wald testاملعــدل الــذي يرمــز لـــه
اسـتعماهلا يف كــل حــاالت السالسـل الزمنيــة علــى غـرار وجــود ســلة مـن املتغــريات مبــزيج متعـدد مــن درجــات التكامــل 

13: Toda, H. Y., & Yamamoto, T. "Statistical inference in vector autoregressions with possibly
integrated processes". Journal of econometrics, 1995, 66(1), 225-250.
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ويف حالــة السالســل الزمنيــة املتكاملــة أيضــا، وتــتم هــذه املنهجيــة علــى أربــع ، I(3)وحــىت I(0) ،I(2)واالســتقرارية 
14:مراحل هي

مثال يف حالة وجود ثالثة dmaxإجياد أكرب درجة استقرارية بني السالسل الزمنية قيد الدراسة ويرمز له ب *
.dmax=2متغريات استقر اثنان منهما يف الفرق األول واملتغري الثالث يف الفرق الثاين ف 

، Akaikeمن خالل مؤشراتKويرمز هلا بالرمز VARاألمثل لنموذجحتديد عدد التأخرات*

SchwarzوHannah-Quin.

.VAR(k+ dmax)تقدير منوذج*

.خنترب السببيات يف املدى القصريMWaldباالعتماد على اختبار*
:الدراسة القياسية

يف الدراســات الــيت تعتمــد علــى السالســل الزمنيــة البــد مــن التأكــد مــن اســتقرارية السالســل كمــا جــرت عليــه العــادة 
*Levin, Lin et Chu tاســتقرارية هــذه السالســل باســتعمال إحصــائيات كــل مــنالزمنيــة، وســنتأكد مــن 

)LLC( ،Breitung t-stat)B t-stat( ،Im, Pesaran et Shin w-stat)IPS w-sata( ،ADFوPP،

:وكانت النتائج كما هي مبينة يف اجلدول التايل
:دراسة االستقرارية: )1(الجدول رقم 

Null: Unit root (assumes
common unit root

process)

Null: Unit root (assumes individual unit
root process)

variables LLC BRE IPS MW-ADF MW-PP
KO -3.265

(0.000)
-1.931
(0.026)

-3.310
(0.000)

34.465
(0.000)

31.769
(0.000)

FO 2.076
(0.981)

3.826
(0.999)

0.122
(0.548)

16.743
(0.080)

19.177
(0.038)

GDP 0.638
(0.738)

1.901
(0.971)

1.892
(0.970)

4.419
(0.924)

4.183
(0.938)

D(FO) -0.188
(0.423)

1.972
(0.975)

-3.548
(0.000)

32.777
(0.000)

86.884
(0.000)

D(GDP) -1.827
(0.033)

-4.753
(0.000)

-4.082
(0.000)

36.667
(0.000)

83.414
(0.000)

.Eviews 9من إعداد الباحث باستعمال: المصدر

ا مزيج مـن متغـريات مسـتقرة عنـد الفـرق األول ومتغـري اسـتقر عنـد  بعد التأكد من درجات االستقرارية اليت اتضح أ
اخلاصــة حبالــة (املســتوى، هــذا مــا يشــكل عائقــا أمــام اســتعمال منهجيــة التكامــل املتــزامن جلوهانســن أو أجنــل غراجنــر

14: Dolado, J. J., & Lütkepohl, H. "Making Wald tests work for cointegrated VAR
systems". Econometric Reviews, 1996, 15(4), 369-386.
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العتمـاد علـى منهجيـة غراجنـر التقليديـة السـببية ملـا وكذلك صعوبة ا) FisherوPedroni ،Kaoالعينات املقطعية
والنتـــائج ARDL-Panelتســـببه مـــن نتـــائج زائفـــة، ســـننتقل لدراســـة عالقـــة التكامـــل املشـــرتك باســـتعمال منهجيـــة 

:املتحصل عليها يف اجلدول التايل
:ARDL-Panelتقدير نموذج : )2(الجدول رقم 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.*
Long Run Equation

KAP -1230.206 1013.724 -1.213552 0.2279
MIL 2256.778 841.3175 2.682434 0.0086

Short Run Equation
COINTEQ01 -0.081420 0.072491 -1.123179 0.2642

D(GDP(-1)) 0.322303 0.175881 1.832504 0.0700
D(GDP(-2)) 0.187421 0.168120 1.114802 0.2677

D(KAP) -168.5675 110.3034 -1.528218 0.1297
D(KAP(-1)) 311.5320 395.2510 0.788188 0.4325
D(KAP(-2)) -107.0557 111.2386 -0.962397 0.3383

D(MIL) -175.6733 529.3354 -0.331875 0.7407
D(MIL(-1)) -1151.562 443.5753 -2.596092 0.0109
D(MIL(-2)) -287.2930 815.0665 -0.352478 0.7253

C 319.7641 284.1030 1.125522 0.2632
Mean dependent

var
80.67842 S.D. dependent var 731.5374

S.E. of regression 225.4071 Akaike info criterion 11.79274
Sum squared resid 4877604. Schwarz criterion 12.84581

Log likelihood -820.6626 Hannan-Quinn criter. 12.22060
.Eviews 9من إعداد الباحث باستعمال: المصدر

:حيث
Kap:مؤشرKaopenللتحرير املايل.
Mil:مؤشرMilesi-Ferettiللتحرير املايل.

Gdp:معدل النمو االقتصادي.
COINTEQ01:حد تصحيح اخلطأ.

ـا سـالبة  من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن قيمة حد تصحيح اخلطأ ليست ذات داللـة إحصـائية وبـالرغم مـن كو
ا يف املـدى  ـا ال تسـلك سـلوكا متشـا مما يدل على عدم وجود عالقـة تكامـل مشـرتك بـني املتغـريات الثالثـة حيـث أ

بــــني كــــل مــــن النمــــو %5د مســــتوى الطويـــل وتبتعــــد عــــن بعضــــها الــــبعض، كمــــا نالحــــظ وجــــود عالقــــة طرديــــة عنــــ
يف كــل مــن املــدى القصــري والطويــل يف حــني تغيــب هــذه العالقــة يف املــديني Milesi-Ferettiاالقتصــادي ومؤشــر
.Kaopenحني يف حالة مؤشر



عياد هشام 93

2018جوان،1العددNARAFEمجلة

كمرحلة أخرية من الدراسة ندرس اجتاه العالقات السـببية بـني املتغـريات الثالثـة وذلـك مـن خـالل اسـتعمال منهجيـة
TYDL ،وكمــا ســبق وأشــرنا ســابقا لتقــدير منــوذجVAR للدراســة البــد أوال مــن حتديــد قيمــة أعلــى درجــة تكامــل

، كمرحلــة ثانيــة البــد مــن حتديــد عــدد التــأخريات املثلــى 1حيــث يف هــذه احلالــة هــي مســاوية ل dmaxاملتغــريات بــني
:واجلدول التايل يبني النتائجKللنموذج 

:الفجوات المثلىاختيار عدد : )3(الجدول رقم 
Lag LogL LR FPE AIC SC HQ
0 -1150.229 NA 377930.6 21.35610 21.43060 21.38630
1 -905.2379 471.8351 4780.770 16.98589 17.28390 17.10672
2 -879.0899 48.90643 3481.595 16.66833 17.18986* 16.87979
3 -858.7986 36.82497 2827.639 16.45923 17.20427 16.76132*
4 -853.0011 10.19921 3006.184 16.51854 17.48709 16.91125
5 -841.5640 19.48551 2882.363 16.47341 17.66547 16.95674
6 -830.4730 18.27948 2785.413 16.43469 17.85026 17.00865
7 -818.2791 19.41994 2641.884 16.37554 18.01462 17.04013
8 -805.2641 20.00453* 2473.014* 16.30119* 18.16378 17.05640

Eviewsمن إعداد الباحث باستعمال:المصدر 9.

بالتـــــايل النمـــــوذج املقـــــدر هـــــوK=8اي 8مـــــن خـــــالل اجلـــــدول أعـــــاله اتضـــــح أن العـــــدد األمثـــــل للفجـــــوات هـــــو 
VAR(8+1=9) ، وباالعتماد على اختبارمثWaldنتحصل على السببيات، والنتائج مبينة يف اجلدول التايل:

:TYDLنتائج سببية : )3(الجدول رقم 
Dependent variable: GDP

Excluded Chi-sq Df Prob.
MIL 32.77588 8 0.0001
KAP 3.474121 8 0.9012
All 35.40591 16 0.0035

Dependent variable: MIL
Excluded Chi-sq Df Prob.

GDP 88.17547 8 0.0000
KAP 4.880289 8 0.7703
All 90.98398 16 0.0000

Dependent variable: KAP
Excluded Chi-sq Df Prob.

GDP 1.805859 8 0.9864
MIL 9.147459 8 0.3300
All 9.914073 16 0.8711

Eviewsباستعمالمن إعداد الباحث : المصدر 9.

-Milesiمن خالل اجلدول أعاله نالحـظ وجـود عالقـة سـببية يف االجتـاهني بـني معـدل النمـو االقتصـادي ومؤشـر

Feretti حيــث متثــل العالقــة بــني النمــو االقتصــادي والتحريــر املــايل يف دول املغــرب العــريب كــال مــن فرضــييت قيــادة
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Kaopenلكــن بــاملرور ملؤشــر ،)Demand-following(ويف أعقــاب الطلــب) Supply-leading(الطلــب

فــال وجــود لعالقـــة ســببية يف كـــال االجتــاهني، بالتـــايل نســتنتج أن ملؤشــرات قيـــاس التحريــر املـــايل أثــر كبـــري جــدا علـــى 
بالتــايل نقــر بوجــود Kaopenأفضــل مــن مؤشــرMilesi-Ferettiالنتــائج، وحســب دراســات حديثــة يعتــرب مؤشــر

.القتصادي والتحرير املايل يف املدى القصريعالقة بني النمو ا
:الخاتمة

هدفت هذه الورقة البحثية إىل دراسة العالقة السببية بني كال من النمو االقتصادي مقاسـا بنصـيب الفـرد مـن النـاتج 
يف دول املغــرب العــريب ) KaopenوMilesi-Feretti(احمللــي اإلمجــايل والتحريــر املــايل مقاســا مبؤشــرين خمتلفــني

مـــن خـــالل اســـتعمال كـــال مـــن منهجيـــة 2014-1980خـــالل الفـــرتة ) اجلزائـــر، املغـــرب، ليبيـــا، تـــونس وموريتاينـــا(
ARDL-Panelللتأكد من وجود عالقة تكامـل مشـرتك بـني املتغـريات الثالثـة قيـد الدراسـة، ومنهجيـةTYDL

(Toda Yamamoto Dolado and Lutkepohl) ،نتــائج علــى عــدم وجــود عالقــة تكامــل وقــد دلــت ال
ــا تبتعــد عــن بعضــها الــبعض يف املــدى الطويــل كمــا دلــت أيضــا علــى  مشــرتك بــني املتغــريات الثالثــة مــا يــدل علــى أ

يف Milesi-Ferettiالعالقة يف املدى القصري والطويل بـني معـدل النمـو االقتصـادي والتحريـر املـايل مقاسـا مبؤشـر
الــيت أكــدت TYDLهــذا مــا أكدتــه دراســة ســببيةKaopenالــة اســتعمال مؤشــرحــني ال عالقــة بينهمــا يف ح

حيث وجدنا عالقة سببية يف االجتاهني بني النمو االقتصـادي والتحريـر املـايل مقاسـا مبؤشـرARDLنتائج منهجية
Milesi-Ferettiيف حني ال عالقة سببية بينهما يف حالة مؤشرKaopen.

نســتنج أن التحريــر املــايل يف املغــرب 2014-1980مــن خــالل النتــائج املتحصــل عليهــا مــن املقاربــة القياســية للفــرتة 
العريب أفاد بعض الشيء التنمية االقتصـادية مـن خـالل قنـاة النمـو االقتصـادي لكـن تبقـى هـذه اإلفـادة حمـل شـكوك 

ريــر املــايل يف الــدول املغاربيــة الزال غــري كافيــا وال ممــا يــدل علــى أن التحKaopenبســبب الالســببية يف حالــة مؤشــر 
زالت هذه الدول متتاز ببعض من الكبح املايل الذي يعيق التحرير املايل واملصريف من أن يلعـب دوره كـامال يف تعزيـز 

:النمو االقتصادي، وعليه نوصي مبا يلي
 وذلــك بتحريــر القطــاع املصــريف ضــرورة التوقــف واحلــد مــن سياســة الكــبح املــايل الــيت تنتهجهــا الســلطات

وحتريــر حركــة رؤوس األمــوال وإطــالق املنافســة الكاملــة بــني البنــوك مــع رفــع يــد الســلطة عنهــا مــن خــالل 
.خوصصتها

 تنويـــع ســـلة اخلـــدمات املاليـــة املقدمـــة مـــن طـــرف الوســـطاء املـــاليني وعـــدم إرغـــامهم علـــى نـــوع واحـــد مـــن
.القروض على غرار قروض التجارة اخلارجية

 حتريـــر التجـــارة اخلارجيـــة وتنويـــع ســـلة الصـــادرات خـــارج قطـــاع احملروقـــات والبحـــث عـــن أســـواق خارجيـــة
.جديدة من أجل دعم النمو االقتصادي وزيادة التحرير املايل

 ال أمام االستثمارات األجنبية بتسهيل شروط االستثمار وتوفري إغـراءات واجلـو املناسـب بتقلـيص فتح ا
.يف قوانني االستثمار األجنيب املباشرالقيود بإعادة النظر
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Investment in Islamic banks and their means

ووسائلهاإلسالميةالبنوكفياالستثمار
زيرار سمية. د

تلمسان-بو بكر بلقايدأجامعة 
محمد موساوي. د

جياليل ليابس سيدي بلعباسجامعة 
:الملخص

ىل خمتلف املعايري اليت حتكم إىل التعريف باإلستثمار يف الفكر اإلقتصادي اإلسالمي واإلشارة إتسعى الدراسة 
ىل خمتلف مصادر األموال يف البنوك اإلسالمية إاستثمار األموال من الناحية الشرعية، كما تتطرق الدراسة 

ا، ليتم يف األخري شرح وتقدمي الصيغ املختلفة  للتمويل واإلستثمار غري املباشر .واستخداما

، املشاركةاملضاربةالمي، املصارف اإلسالمية، اإلستثمار، التمويل اإلس: الكلمات المفتاحية

:Abstract

The study aims at introducing the investment in Islamic economic thought and pointing to the various
criteria that govern the investment of funds in terms of legitimacy. The study also discusses the
various sources of funds in Islamic banks and their uses, in order to finally explain and submit various
forms of financing and indirect investment.

key words: Investment, Islamic Finance, Islamic Banks, Speculation, Sharing

JEL Classification: E4, G24, P4, Z12

مقدمة 
إنشاءشكليفسواءاملصرفية اإلسالمية،الصناعةيفهائالتطوراوالدوليةواإلقليميةاحملليةاملصرفيةالساحةتشهد

العديدقيامإىلباإلضافةاإلسالمي،املصريفإىل العملالبنوكبعضحتولشكليفأوجديدة،إسالميةمصارف
.التقليدياملصريفالعملإىل جانباإلسالمياملصريفللعملالبنوكمن

اإلسالمية،الصريفةبقوة اجتاهاألنظارلدفعسببا،2008العاملية املاليةباألزمةاإلسالميةاملصارفتأثرعدموجاء
ندوة2009سنةيفاحتضنتاليتالصريفة كفرنساهلذهالبابفتحيفرغبتهااألوروبيةالدولبعضأبدتحيث
اإلسالمية،الصريفةيفاخلرباءمنوعددللتنمية،اإلسالميالبنكإليهاىدعاملالية الفرنسية،وزيرةبرعاية
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األوروبية الدولمنوغريهاأوروباإىلللدخولاإلسالميةالصريفةبوابةتكونأنمن خالهلاحتاولوبريطانيا،
.واآلسيوية

البنوك اإلسالمية من خالل التعرف على مصادر أموال لذلك تسعى هذه الدراسة إىل التطرق إىل اإلستثمار يف 
ا، باإلضافة إىل التعريف .الصيغ املختلفة  للتمويل واإلستثمار غري املباشربالبنوك اإلسالمية وإستخداما

دراسات سابقة

هي مكان عاملي رئيسي إلصدار الصكوك، London stock exchange، أصبحت بورصة لندن 2017يف 
وعلى مدى العقد القادم، . بعد أن أنشأت واحدة من النظم التنظيمية والضريبية األكثر جاذبية للتمويل اإلسالمي

بدعم تطوير هذه LSEستبقى الصكوك اإلسالمية قطاعا متناميا من صناعة التمويل اإلسالمي، وتلتزم شركة 
.الفئة من األصول

Hussainويف دراسة ل  et al)2015( بني أن التمويل اإلسالمي عرف منوا واسع ضمن التمويل الدويل ويرجع
السبب يف ذلك إىل املباديء اليت حتكم األنشطة املالية اإلسالمية، كما بينت الدراسة أن التمويل اإلسالمي يتسم 

تقاسم املخاطر باإلضافة إىل ارتباطه باألنشطة بالقدرة على الصمود أمام الصدمات املالية بسبب تركيزه على
.احلقيقية

اليت أشارت إىل ثالثة أبعاد يساهم من خالهلا التمويل اإلسالمي، )Kammer et al)2015كذلك دراسة 
والثاين، يركز على التمويل املدعوم . البعد األول يهتم بالسكان املسلمني الذين يعانون من نقص كبري يف اخلدمات

صول وميزة تقاسم املخاطر، مما يعين توفري الدعم للمشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم، فضال عن االستثمار يف باأل
ويف األخري تشري الدراسة إىل أن التمويل اإلسالمي قد يشكل خماطر أقل من النظام . اهلياكل األساسية العامة

.التقليدي
تدرس تطور آفاق التمويل اإلسالمي وآفاقه احملتملة، مع الرتكيز بشكل )Filippo et al)2013أما دراسة 

والتقليدي، السيما فيما يتعلق باملخاطر املرتبطة بعمليات اإلسالميوهي تقارن التمويل . خاص على أوروبا
ؤسسات املالية تقوم الدراسة بتحليل األدلة التجريبية اليت تقارن امل. املؤسسات املعنية، فضال عن إدارة الشركات

وأخريا، فإن الدراسة . االستقرار واملرونة)2(الكفاءة واإلستحقاق؛ و )1(اإلسالمية والتقليدية فيما يتعلق ب 
وهي عادة حجر -تأخذ يف االعتبار سلوك السياسة النقدية يف سياق الصريفة اإلسالمية، نظرا ألن أسعار الفائدة 

. يف التمويل اإلسالميحمظورة-الزاوية يف السياسة النقدية 

ماهية اإلستثمار من المنظور اإلسالمي-1
مستقبلية،ماليةتدفقاتعلىاحلصولاإلستثمارهدفأنعلىتركزمعظمهاتعريفات،بعدةاالستثمارعرفي

وضوابطقيممنلهبدالوعمالحركةباعتبارهفاالستثماروترشيده،االستثماريف توجيهالقيمدورإغفالمع
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دفاقتصادي مشروع،نشاطيفاجلهدأواملالتوظيف"بيعرفأنميكناالستثمارنإفوعليه.حتكمه
التعريف بقيدين،قيدوقد)26: 2010الزيتون، ("املآلأواحلاليفغريهعلىأوعليهيعودنفععلىاحلصول
االستثمارمثًال، والثاين؛ هدفكاخلمورشرعاحمرمةجتارةيففال استثمارالشريعة،قواعدمعيتعارضأالاألول؛

.ودفعهااالقتصاديةالتنميةعجلةلتشغيلبلفقط،للمستثمرالنفعليس
شرعيا، ويعدوتنميته واجبااملالاستثماريعدحيث،ةومتميز خاصةطبيعةلهبأناإلسالمياالستثماريتميز
علىالفقهاءمجهورجيمعحيثبه،الذي يلحقاخلسرانمنلهاوجابر املاللرأسوقايةاإلسالميالفكريفالربح

منجمموعةالباحثونوضع،ةاإلسالميالبنوكيفاإلستثمارولسالمة." لاملارأسسالمةبعدإالربحال"أنه
)30، ص2008عبادة، : (أمههامناألموالاستثمارم حتكاليتاملعايري
مستخلفاهللا، واإلنسانمالاملالوأنالشرعية،للضوابطوفقااملالاستثمارينطلقحيث:العقيدةمعيار1-
.الرباعنبعيدااستخدامهوجيبفيه،
أمههااألموال مناستثمارعنداألخالقيةالقيممنمبجموعةاملسلمالفرديلتزمحيث:ياألخالقالمعيار- 2

.بالباطلالناسأموالأكلوعدمالغشعدم
أنواالقتصادية، وعلىاالجتماعيةالتنميةحتقيقإىلاملالرأسكامللتشغيليهدفحيث:التنميةمعيار3-
.والتحسينياتواحلاجياتالضرورياتوهياالستثمارأولوياتمراعاةيتم
جهدبالفال كسباإلسالميفاملعامالتحتكماليتالشرعيةالقواعدمنوهو:بالجهدالكسبربطمعيار4-
.كسببالجهدوال

"بالضماناخلراج"الشرعية القاعدةمناملعيارهذاوينطلقاخلسارة،مقابلالربحوهو:بالغرمالغنممعيار5-
.خسارةأوربحمنمنهخيرجمافلهءشيأصلضمنمنأنتعينواليت

يستطيع البنكماوكذلكاإلسالمي،البنكمنالعمالءيطلبهماعلىابتداءاإلستثمارحجمويتوقف
املاليةالسوقله يفمينحماعلىستتوقفإسهامهلالستثمار، ودرجةاملتاحةاألموالمنيوظفهأناإلسالمي
.اإلسالمية

اإلسالميةالبنوكلدىمصادر األموال-2
مثلما هو احلال بالنسبة إىل البنوك التقليدية فإن البنوك اإلسالمية هلا مصادر أموال جتيز هلا شرعية العمل والتعامل 

)28: 2010الزيتون، : (مع خمتلف املتعاملني، وهي كالتايل

):الملكيةحقوق(المال رأسحسابات:أوالً 
مناملصدرهذاخيتلفوالاملوزعة،غريواألرباحاملختلفةواالحتياطيات املدفوعاملالرأسعلىتشتملوهي

.التقليديةيف املصارفهوعمامنهوالغايةأمهيتهحيث



زيرار سمية، موساوي محمد 99

2018جوان،1العددNARAFEمجلة

:االستثماروحساباتالودائعحسابات:ثانياً 
خالفوعلىاإلسالمية،املصارفيفلألموالاملصدر األساسياالستثماريةواحلساباتالودائعحساباتتعترب

املودعنيبنيالعالقةفإنباملدين،الدائنبعالقةواملتمثلةواملصارف التقليديةاملودعنيبنيالقائمةالعالقة
طاشرو االدخاريةاحلساباتمننوعلكلنأحيثاالدخارية،األوعيةنوعختتلف باختالفاإلسالميةواملصارف

عقدأسسعلىتقوماإلسالميةواملصارفاملودعني بنيالعالقةأساسفإنعاملوبشكوخصائص حمددة،
)49، ص 2008ابو محيد، : (أمههامنمتعددةصيغااالستثماريةواحلساباتالودائعهذهوتأخذ.املضاربة

:الطلبتحت/الجاريةالحسابات-2-1
االنتفاعأوبالشيكاتعليهاالتعاملبغرضاألمانةمبثابةاإلسالمياملصرفيفالعمالءيودعهااليتاألموالوهي
،آمنمكانيفلديهماليتبالسيولةاالحتفاظإىلاحلاجةأويقدمها املصرف،اليتاملصرفيةاخلدماتمن

هذهأرصدةاستخداماملصرفويستطيعشاء،وقتأييفحسابهمنأو يسحبيودعأنالعميلويستطيع
استخدامعندخسارةحدثتفإذاعائدا،عنهايعطيوالاخلسارةأوالربحيفالعميلال يشاركولكنهاحلسابات

وذلك تطبيقابالكامل،املصرفعليهحيصلالربححتققوإذااملصرف،تبعتهايتحملاحلساباتأرصدة هذه
علىحيصلأنجاز لهشيء،أصلضمنمنأناويقصد"بالضماناخلراج"إنتقولاليتالفقهيةللقاعدة

.هلذه حساباتضامنااملصرفيعتربحيثإيراداتأومنافعمنمنهأوعنهتولدما
:االستثمارحسابات-2-2

وهو(اإلسالم املصرفقيامبغرضالعمالءمناألموالخاللهمنتتدفقالذيالوعاءاحلساباتهذهمتثل
عقدوقواعدشروطمنمستمدةوقواعدهاهذه احلساباتشروطتكونوبذلكباستثمارها،)هنااملضارب
بكيفيةتتعلقابنوداحلسابفتحيتضمنأنجيبفإنهاملضاربةبشروط عقداحلساباتهذهتتقيدولكياملضاربة،

باخللطللمصرفاإلذنوكذلكوإدارته،عملهمقابلاملضارباملصرفنصيبواخلسائر وحتديداألرباحتوزيع
:حسابات االستثمارمنو،)لديهاملتوافرةاألموالبقيةمعاحلساباتهذهأموالخبلطللمصرفأن يسمحأي(

)المطلق(المشترك االستثمارحسابات-أ
الودائعتشملوهي،)معنياستثماربرنامجأومبشروعترتبطال(املطلقة لقواعد املضاربةاحلساباتهذهختضع
االستثمار خماطروتتحملاملتحققةباألرباحاألموالهذهوتشرتكالعمالء،مناملصرفاليت يتسلمهاالنقدية

مشاركةمنها ونسبةكلشروطختتلفأنواعإىلاحلساباتهذهتقسيموميكن،)الغرموعليهمالغنمللمودعني(
أبو(.آخرإىلمن مصرفوشروطهاتسميتهاوختتلفاستحقاقها،جالآلوفقاوذلكاألرباح،يفمنهاكل

)8، 2000عبيد،
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)المقيدة(المخصص االستثمارحسابات-ب
الستثمارهاالعمالءمناملصرفيتسلمهااليتالنقديةالودائعوهياملقيدة،املضاربةلقواعداحلساباتهذهختضع

فإن وطبيعتهاالستثمارنوعيقررالذيهوالعميلأنوحيثالعميل،حيددهمعنيغرضأومشروع حمدديف
رأسبصفته صاحب(العميليتحملحنييفعليها،املتفقالنسبةووفقاملتحققة،األرباحيفيشاركاملصرف

األجلمتوسطةاملشروعات االستثماريةلتمويلغالبااملخصصاالستثمارحساباتوتوجهاخلسائر،وحده) املال
املصرفيفرضهااليتالنقديلنسبة االحتياطيخضوعهاعدمميزةاحلساباتهذهوحتقق،)فأكثرسنتان(

)81، 2000بابكر،(.املركزي

المحافظ اإلستثمارية- ج
امناملصرف املبالغفيهايقبلادخاريةأوعيةعنعبارةوهي اأصحا أساسعلىعنهمنيابةواستثمارهاإلدار

االقتصاديةالقطاعاتعلىموزعةاالستثماريةاحملافظمنجمموعةاملصرفلدىما تكونوغالباالشرعية،املضاربة
)68، 2001ارشيد، (.املختلفة

اإلسالميةالتأجير)سندات(صكوك-د
هذهبتملكاملصرفيقوممثومنا،لالكتتاباملستثمرينويدعواملصرفأصوال يصدرهامتثلماليةأداةوهي

بني املستثمريناقتسامهايتمذلكمناملتحققةواألرباحبالتمليك،منتهيةإجارةعقودمبوجباألصول وتأجريها
)45، 2000األمني، (.الصكوكهذهإصدارنشرةيفالواردةلألسسوفقاواملصرف

اإلسالميةالسلم)سندات(صكوك-ه
سلعبشراءاملصرفيقومحيثا،لالكتتاباملستثمرينويدعواملصرفأصوال، يصدرهامتثلماليةأداةوهي
املستثمرين بنياقتسامهايتمذلكمناملتحققةواألرباحبيعها،يتممثومنهلا،اآلجلأساس التسليمعلى

)291، 1999السرطاوي، (.الصكوكهذهإصدارنشرةيفالواردةلألسسوفقاواملصرف

المقارضة)سندات(صكوك- و
االقتصادية،ذات اجلدوىوالعملياتاملشروعاتيفاالستثمارعلىاإلسالميةاملقارضةسنداتفكرةوتقوم
ااملصرفويتوىل ادخارياوعاءاملقارضةسنداتوتعتربالشرعية وقواعدها،املضاربةألسساوفقواستثمارهاإدار

املدخراتاستقطابعلىوتساعداالدخاريالوعينشرتساهم يفوهياملصرفخاللمنالتداوليفامرن
االقتصاديةالتنميةمسريةدعمتاليتاالقتصاديةواألنشطةإىل املشروعاتمباشرةوتوجيههاوجتميعها،

)167، 1989محودة،(.واالجتماعية

:يليفيمااملشرتكاالستثمارحساباتعناملخصصةغرياملقارضةسنداتوتتميز
يفالرغبةحالةيفاملشرتكاالستثمارحساباتشروطمنأفضلاملقارضةمنسنداتشروطتكونقد-

.األموالاملزيداجتذاب
.املدخرينصغارتناسبصغريةبفئاتإصدارهاميكن-
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.للمالحاجتهعنديلهايتسحاملهايستطيعحبيثالسندات،هلذهسوقإجيادميكن-
دائنة أخرى وأرصدةاالستثمار،خماطروخمصصالنقدية،التأميناتعلىتشتمل:األخرىالموارد:ثالثاً 

.الزكاةوصناديقحسابات،)خمتلفةخمصصات(

اإلسالميةالبنوكفياستخدامات األموال-3
)32، 2010الزيتون، (: التاليةاألوجهعلىعامبشكلاإلسالميةاملصارفاستخداماتتتوزع

نقديةموجودات-3-1
املصارفحساباتباستثناء كونالتقليديةاملصارفلدىهوعمااكثري البندهذامكوناتختتلفال

وعادةعليها،عوائدأيةتتقاضىال–ذلكغريأمكانتإسالمية-األخرىاملصارفلدىاإلسالمية
ترتفعمثومنالتقليديةاملصارفهو لدىماتفوقمببالغسائلةبأرصدةاإلسالميةاملصارفحتتفظما

.اإلسالميةاملصارفلدىالسيولةنسبة

)المقيد(المخصص االستثمارحسابات-3-2
ايودعهااليتاألموالهي مثلاخلاصةالشروطببعضمقيدةتكونواليتاملصرف اإلسالميلدىأصحا

يتمحمددةجتاريةصفقةيفأومعني،لغرضأومعني،مشروعيفتلك األمواليستثمرأناملصرفعلىاالشرتاط
مثلأخرىبأشكالللمصرفاحلساباتهذهأصحابتقييديكونأنميكنكمابني الطرفني،عليهااالتفاق

اشرتاط البيعأورهن،أوكفيلبدونالبيععدمأوباألجل،البيععدمأوالغري،بأموالأمواهلمخلطاشرتاط عدم
.الشروطمنذلكغريأومعنيحدعنيقلالبربح

أواملضاربةصيغةتكون علىأنميكناملخصصةاالستثماريةاحلساباتوأصحاباملصرفبنيالتعاقديةوالعالقة
املضارب،صفةيعطيهاألمواللتلكتسلم املصرففإناملضاربةصيغةوفقالعقدكانفإذاالوكالة،صيغةعلى
الربح،منعليهامتفقحصةمنهماكلويستحقاملال،رباالستثمارية املخصصةاحلساباتأصحابميثلبينما
علىحيصلأندونوعملهجهدهاملصرفخيسروحده، عندئذاملستثمريتحملهاحدوث خسارةحالةيفأما

أجر معلومحتديدعلىالطرفنيبنياالتفاقيتمأنفيجبالوكالة،صيغةوفقالعقدكانإذاأماأي مقابل،
مابكلاحلسابصاحب هذاينفردبينمايتحقق،ملأمربححتققسواءاالستثماروكيلبصفتهاملصرفيستحقه
.حتدثقدأية خسارةيتحملأنهكماالوكيل،وأجرةاملصاريفاقتطاعبعدأرباحمنيتحقق
عليهاحيصلأرباح حتفيزيةحتديدعلىاالستثمار،منالنوعهذايفواملستثمراملصرفبنياالتفاقيتمماوغالبا

للمصرفيكونوحينئذمعني،حدمنأعلى لربحاالستثمارحتقيقحالةيفاملتحققةاألرباحإمجايلمناملصرف
الزيادةتلكعلىحيصلأنهكمااملضاربة،عقديفاألوىل املقررةحصتهإىلباإلضافةاملتحققةالزيادةمننسبة
.باالستثمارالوكالةأساسعلىالتعاقدحالةيفسلفالهاملقررةاألجرة املعلومةإىلباإلضافةجزئياأوكليا
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الحسنالقرض- 3-3
أوطيب،عملأوخريفعلله يفدعماأوالشدةيفلهعوناللمقرتضاملصرفيقدمهفائدةبدونقرضهو

يفيمباينتجواوأنإنتاجية،طاقةإىللكي يتحولواملعاونتهموالعمالاحلرفينيلصغارتقدمإنتاجيةقروض
م )58، 2009قنطقجي، (القرض بهيسددوافائضاوحيققحاجا

:صوراملباشراالستثماريأخذأنوميكن:المباشرةاالستثمارات-3-4
بتنفيذبنفسهويقوم املصرفورحبيتهاجدواهادراساتهواقعمنلهتأكدمشروعاتيفاملصرفأموالتوظيف-

.للمصرفملكادائمااملشروعاتهذهوتظلومتابعتهااملشروعاتهذه
أوالتأجريعلى عائدواحلصولوتأجريها) وغريها...آليات،،سياراتعقارات،(معينة سلعأوأصولشراء-

.البيععائدعلىواحلصولبيعها
استثماريةالشركات فروعاهذهمتّثلحيثاإلسالمية،الشريعةألحكاموفقاتعملاليتالشركاتيفاملسامهة-

.اإلسالميةللبنوك
ا، فعندمااحملافظ االستثماريةبناءيفمتخصصةشركاتوهيةاالستثماريالشركاتيفاالستثمار- يكونوإدار

استثمارية، بشرطشركاتإىلاألموالبدفعتقومتستثمرها،أنسيولة وال تستطيعفائضاإلسالميةاملصارفلدى
من وغريهاشرعا،حمرمةأصولعلىحتتويالبتكوينهاالشركاتهذهتقوماليتاحملفظة االستثماريةتكونأن

.بتحديدهاالرقابةهيئةتقوماليتالشرعيةالشروط
أسهمشراءعن طريقاملاليةوراقاأليفباالستثماراإلسالميةاملصارفتقوم: ةاملالياألوراقيفاالستثمار-

.ذلكأجاز الفقهاءوقداإلسالميةالشريعةألحكامخمالفغرياألساسينشاطهايكونشركات
):المباشرغيراالستثمار(واالستثمارالتمويل-3-5

أو جديدمشروعبتأسيسمعنوينيأوطبيعينيأشخاصباالشرتاك معاملصرفيقوماالستثمارمنالنوعيف هذا
مسامهتهقيمةحسباملشروعاتتلكيفاملصرفدورويتحددمعني،شكل قانوينلهقائممشروعيفاالشرتاك

غري االستثمارويشتملإلسالمية،ااملصارفمنكثريلدىسائدشكلوهوالفعلية،اإلدارةمشاركته يفومدى
:أمههامنصيغة،منأكثرعلىاملباشر

.املضاربةعقد:أوال
.املشاركةعقد:اثاني
.السلمبيععقداملساومة،عقدبالشراء،لآلمراملراحبةعقداملراحبة،عقد:البيوع عقود: ثالثا
.اإلستصناععقد:رابعا

.بالتمليكاملنتهيالتأجري:اخامس
.واملساقاةاملزارعة:سادسا
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.االقتصاديةولكافة القطاعاتاملتنوعةالعمالءرغباتتلبيةمنمتكنهااليتباملرونةاملختلفةالتمويليةالصيغوتتميز
)المقارضةأوالقراض(المضاربة :أوال
معهاملتعاقدجزئيا، ويقومأوكلياحمددةمتويللعمليةالالزمالتمويلبتقدميمبوجبهاملصرفيقومعقدهو
يلحقوالبينهما،عليهامتفقالربح بنسبةيقسمأنوعلىالربح،يفاملشاركةأساسعلىفيهابالعمل)املضارب(

والباقيللمضاربةجزئيامتويالاملصرفيقدمأنمتعديا، وجيوزأومقصراكانإذاإالاخلسارةمنشيءاملضارب
يفاملاللربومضاربامال،منفيهاوضعهمبااملضاربةيفشريكايكون املضارباحلالةهذهويفاملضارب،من

مال املضاربةرأسيفحصتهعناخلسائرمنجزءااملضاربيتحملاخلسارةحدثتفإذامال املضاربة،رأس
والربح،والعمل،رأس املال،:هيللمضاربةأركانمخسةهناكفإناألساسهذاوعلىجهده،خسارةإىلإضافة

.واملتعاقدانوالصيغة،
استيعاببسبب عدموذلكاملضاربةبصيغةالتعاملعنحتجماإلسالميةاملصارفبعضفإنعاموبشكلٍ 

أنتتطلباإلسالميصيغ التمويلمنالصيغةهذهأنإىلباإلضافةالصيغة،هذهتطبيقألسلوباملتعاملني
: مهااملضاربة،منشكلنيوهناك.العاليةوالثقةاألمانةذويمناملضاربيكون

فيهاللمضارباملطلقة يكونفاملضاربةعمل،والمكانوالبزماناملقيدةغرياملضاربةوهي:مطلقةمضاربة-أ
منالشكلهذاأنبالذكراجلديراملضاربة، ومنايةعندإالاملاللربالرجوعدونشاء،كيفماالتصرفحرية

.املالربهلاقد يتعرضاليتاملخاطربسبباالستعمالشائعغرياملضاربة
التخزين،البضاعة، وظروفونوعوالزمان،املكانمثلمعينة،قيودعليهايوضعاليتوهي:مقيدةمضاربة-ب

ميكنملاضامناكانبه،قيدماخالف املضاربوإذامعها،يتعاملأنللمضاربميكناليتواجلهاتوالتأمني،
هذاأنبالذكراجلديرومناملال،رببصفتهاستثمار أموالهيفاملصرفيستخدمهاصيغةوهيحيدث،أن

اليتوالضوابطالشروطفرضيفاحلقاملالربيعطيألنهشيوعا واستخداما،األكثرهواملضاربةمنالشكل
.مناسبةيراها

للمضاربةواالجتماعيةاالقتصاديةالمزايا
.اإلنتاجعناصربنيالتكاملحتقيق-1
.االقتصاديةاملواردوهدرالثروةتوزيعوسوءوتضخمركودمناالقتصاديةاملشاكلمعاجلة-2
.واحلرفيةالصغريةاملشاريعإقامةتشجيع-3
.املالكعددوزيادةالتشغيلفرصارتفاع-4

ااالقتصادية واالجتماعية،املشاكلمنكثريمعاجلةيفاالستثماريةاألداةهذهأمهيةمنالرغموعلى منوأ
االستثماريةاألداةهلذهاإلسالميةممارسة املصارف،فإناإلسالميالفقهيفشبهاتحوهلاتوجدالاليتاألدوات

)62، 2000األمني، . (املطلوباملستوىدونمازال
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المشاركة: ثانيا
االقتصاديةاألنشطةمتويليفاستخدامهافيمكناإلسالمي،واالستثمارالتمويلصيغأهممناملشاركةتعد

تمعحاجاتتليبأنوميكنومشوال،ومالءمةمرونةالصيغ التمويليةأكثروهياملختلفة، يفتساعدوأناحملليا
.واالقتصادياالجتماعيحتقيق التوازن

احلالهوكمافائدة ثابتةاشرتاطدوناملتعاملونيطلبهالذيالتمويلاإلسالمياملصرفيقدمالصيغةهذهووفق
يفوذلكخسارة،أوكانرحباالناتج املتوقعيفاملتعاملاملصرفيشاركوإمناالتقليدية،باملصارفالتمويليف

معاملصرفيربمهاعقودمبوجبالعالقةهذهوتنظم.واملتعاملاملصرفبنيعليهامتفقوأسسقواعدضوء
ونسبة واإلدارةاملسامهةيفاحلصصوبتحديداملشاركةبعملياتاخلاصةكل التفاصيلتتضمن) الشركاء(العمالء
)139، 2002العزيزي، (األرباح 

وشروطهاالمشاركةضوابط-
.فيهالتصرفميكنوموجودامعلومااملالرأسيكونأن-1
).والعقاراتكالبضائع(عروضا يكونأن،وجيوزالنقودمناملالرأسيكونأن-2
.احلصصتتفاوتأنميكنبلشريككلمالرأستساوييشرتطال-3
يتمالتوزيععلى أسسمسبقاتفاقهناكيكنملوإذاعليه،اتفقواماحسبالشركاءبنيالربحتوزيعيتم-4

الشركاءعلىحتققهاحاليفاخلسارةعبءتوزيعيتمكمااملال،رأسيفمنهمكلمسامهةنسبةحسبالتوزيع
رأسيفمنهمكلمسامهةنسبةحسباخلسارةيتحمل الشركاءذلكوخبالفبينهم،عليهمتفقهوماوفق
.املال

الربحيفخيتلفواأنجيوزكمامتساوية،بنسبالربحالشركاءويتقاسمبالعمل،الشركاءأحدينفردأنجيوز-5
.املاليفتساويهمبرغم

للمشاركةواالجتماعيةاالقتصاديةالمزايا-
معاجلةيفمما يعين املسامهةالتشغيل،فرصوارتفاعاإلنتاجية،املشروعاتوتأسيساالقتصادية،املواردحشد-1

.االقتصاديةاملشاكل
.املمولنيبنياملخاطرتوزيع-2
.الشركاءبنياملسئولياتتوزيعبسبباجلهودتوفري-3
.املالكعدد،وزيادةالعائدتوزيععدالة-4

البيوع: ثالثا
معيناهدفا وغرضاخيدممنهاوكلاإلسالم،أقرهااليتالبيوعأنواعمنعددالتصنيفهذاحتتويندرج

.السلماملساومة، وبيعبالشراء، وبيعلآلمراملراحبةوبيعاملراحبة،:وهي
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المرابحة-أ
)318- 308، 2007شبري، : (املراحبة مايليشروطومن

.معلوماالسلعةمثنيكونأن-1
.واملشرتيللبائعمعلوماالربحيكونأن-2
.مراحبةالنقودبيعيصحفالعرضااملبيعيكونأن-3

ااملراحبةجترملفاسداكانفلوصحيحا،األولالعقديكونأن-4 .زيادة الربحمعاألولبالثمنبيع،أل

بالشراءلآلمرالمرابحةبيع-ب
العميل،على طلببناءوبكمية معينةحمددةمبواصفاتسلعةبشراءاملصرفمبوجبهيتعهدعقدهو

شراءاملصرفيقبلوحنيأمرا بالشراءيعتربذلكفإنيريده،ماشراءمنهطالبااملصرفإىلالعميليتقدمفعندما
كمااملصرف،قبلمنبالبيعوعدايعتربفإن ذلكلصاحله،اخلارجمناستريادهاأوالداخلمنسواءالسلعة
:يليكماالسداد عادةويكونالعميلقبلمنبالشراءوعدايعترب

.الشراءيفجديتهعلىكدليلطلبه،عنديدفعهكمقدمالثمنمنجزء-
املصرف والعميل ويضمبنيباملراحبةالبيععقديفتارخيهايتحدددفعات،أوشهريةأقساطعلىيسددالباقي-

:معامالتثالثاألمرواقعيفالعقدهذا
.مراحبة)اإلسالميالبنك(األولالبائعمنبالشراء)املتعامل(السلعة طالبمنوعد-أ

).اإلسالميللبنك(الثاين والبائع)اإلسالميالبنك(األولالبائعبنيشراءعقد-ب
.مراحبة)اإلسالمالبنك(األول والبائع،)املتعامل(السلعةطالبالطرفبنيشراءعقد-ج

بيعيفالبيععندللبائعتكون مملوكةاملراحبةبضاعةأن"املراحبةبيع"و"بالشراءلآلمراملراحبةبيع"بنيوالفرق
علىالعميلمعيتفقأنبعدومتلكها،البضاعةيقوم بشراءاملصرففإنبالشراءلآلمراملراحبةبيعيفأمااملراحبة،
.الصفقة

بالشراءلآلمرالمرابحةشروط-
.للجهالةنافياحتديداأوكيال،أوعدداأووزناالسلعةمواصفاتحتديد-1
.البائعمنبهاملصرفاشرتاهالذياألولالسلعةبثمن) العميل(الثاين املشرتييعلمأن-2
.معلوماالربحيكونأن-3
.صحيحااألولالعقديكونأن-4
.الرباخاليا مناألولالعقديكونأن-5
.وكيفيتهومكانهالتسليمزمانحيثمناملواعدة،شروطباقيعلىالطرفانيتفقأن-6
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المساومة بيع-ج
فيشرتيسعرها،دون حتديدمعينة،سلعةلهيشرتيأناإلسالميالبنكمناملتعاملطلبيفاملساومةبيعويتمثل

أنوحيثلذلك،تبعايعلمهالحتديده، وبربحيفدخلللمتعاملليسبسعرثالثطرفمنالسلعةاملصرف
الثالثالطرفمعيتفقاملصرففإنرفضها،أوقبل املصرفمناحملددوبالسعرالسلعةقبوليفاحلقللمتعامل

)20، 2000أبوعبيد،. (املتعاملمعالصفقةتتمملإذامعينةغضون فرتةيفإليهالبضاعةإعادةعلى

السلمبيع-د
حيتاجاملالرأسفصاحب.السلفبيعيسمىقادمة، وقدفرتةإىلتسليمهويؤجلماالمثنهيقبضشيءبيعوهو
ذايوفرها،حىتسلعتهلينفقه علىمقدمامثنهاإىلحيتاجالسلعةوصاحبالسلعة،يشرتيأن املصرفأنجندو
، )قرضا بالفائدة(سيكون ألنهالنقديباملالالالقرض،للمنتجني ويسدداملاليقرضأنلهميكنتاجرأيأو

بتصريفاملصرف،ويقوممشروعبربحللتاجرأوللمصرفيسمحبيع سلمأمامجيعلناممامبنتجات،ولكن
اإلسالمويعرتفتاجرا حقيقيا،بلوائتماننقدتاجريكونالذاوهوعليها،اليت حيصلوالبضائعاملنتجات

يوزعها بفائدةلكيبفائدةاألمواليتسلممشروعجمردليساإلسالمياملصرفيصبحمثمبشروعيته وجتارته،ومن
اويضاربليتاجراألموالعلىحيصلحيثاخلاصطابعهلهيكونولكنأعلى، .ويساهم 
:ومنهاإباحتهللسلمحتفظوقيوداشروطاالعلماءووضع

.للنزاعجتنباالثمنيفوالصفةوالنوعاجلنسبيان-
.وصفتهونوعه) السلعة(فيه املسلمجنسبيان-
.معلومأجلإىلمؤجالفيهاملسلميكونأن-
.اآلجلحلولعندموجودااملسلميكونأن-
.ربويةيفمعهمتفقايكونالالثمن، وأنجنسمنيكونالأنفيهاملسلميفيشرتط-
منفيها الفائدةتتحققأنميكنمدةأقلالشهرألن،ذلكواحدشهرعناألجليقلالبأناشرتطالبعض-

.السلمبيع
.معجالالثمنيكونأنجيب-

اإلستصناع:رابعا
مبواصفاتعقارأوعلى سلعةاحلصولبطلباملصرفإىل)املستصنع(العمالءأحديتقدمالصيغة،هذهمثليف

باملواصفاتالعقارأوالسلعةبإجناز)أو املقاولالصانع(أخرعميلمنبالطلببدورهاملصرفيقوممثمعينة،
املوقعالعقدوفقاملستصنعإىلالسلعةأوالعقارببيعيقوم املصرفاإلجناز،عمليةمناالنتهاءوعنداملطلوبة،

.بينهما



زيرار سمية، موساوي محمد 107

2018جوان،1العددNARAFEمجلة

بتحديداملصرفمث يقومومنالدفع،شروطعلىواملستصنعاملصرفبنيبدايةاالتفاقيتمالصيغة،هذهووفق
،ويزيدالعاملةاأليديوتشغيلوالعملاإلنتاجيشجعأنهاإلستصناعفوائدومن.الصانعوبنيبينهالدفعشروط

.التسويقعمليةويؤمنالنشاط االقتصادي

بالتمليك المنتهيالتأجير:خامسا
الراغبنيحاجاتمتويلية حتققصيغةإطارويفاإلجارة،عقدقواعدضوءيفالتمويلصورمنمستحدثةصورةهو
:كما يليالتأجريويكونفورا،الثمنكاملميلكونوالرأمسايلأصلاقتناءيف
للمستأجروتأجريها) املستأجر(التمويل طالبمبعرفةحمددةثابتةأصولبشراء)املؤجر(املصرفقيام-1

الهوتسليمها .واستخدامهاحلياز
.التعاقدفرتةمدىعلىاإلجياريةالدفعاتُحتتسب-2
.عليهااملتفقاية الفرتةحىتلهمستخدماأوحائزاوالعميلاإلجيارفرتةطواللألصلمالكااملصرفيعترب-3

والمساقاةالمزارعة:سادسا
الزرععلىاملزارعة أساساوتقوماإلسالمية،البنوكيفوأشكالهالتوظيفجماالتأهممنوهي:المزارعة-أ

املزارعةالزرع، وتعدباقتساميزرعها، ويقومانملناألرضبإعطاءاألرضمالكيقومأنوذلكمنه،اخلارجببعض
العملوهوالثاينوالعنصراألرضوهيالثروةأحد عناصرأومبالالشركاءأحديشاركحيثاملشاركة،نوعمن
حبثعندالشروطمنعددتوافرمنيتأكدأنيفاإلسالميعمل البنكويتجلىاآلخر،الشريكجانبمن

: وهياملزارعةطلب
.الفقهيةالناحيةأوالقانونيةالناحيةمنسواءالزراعةعلىمعهاملتعاقدالطرفأهلية-1
يتكبدأنودونبذات احملاصيل،لالسرتجاعاألرضقابليةأوعليها،املتفقاحملاصيللزراعةاألرضصالحية-2

إنتاجدوناملالرأستستغرقأومناسبةاإلنتاج غريتكاليفجتعلضخمةوتكاليفكبريةمشقةالعميلأوالبنك
.أفضلوالتوظيفبدائل لالستثمارتوجدبينمانسبيا،طويلةملدةحقيقي

بني البنكمشاعجنيهسيتمالذياحملصولأوالناتجأنعلىالعقديفينصوأن:التمويلمدةحتديد-3
بينهم عليهامتفقبنسبةتقسيمهويتموالعميل،

بشراءاملطلوب ليقومالتمويللهيتيحأيالعميل،وبنيبينهاملالالتمويلصاحبباعتبارهالبنكخيليأن-4
ااملزارعةمستلزمات .العاملةاأليديأجورودفعالبذورعنفضال،.......وأمسدة، اآلتمنواحتياجا

أطرافبنييثار نزاعالحىتزراعتهسيتمالذياحملصولونوعاملستخدمة،الزارعةنوعالعقديفحيددأن-5
.العقد
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: المساقاة -ب
اليفاملشاركاتمنمتخصصكنوعااإلسالميةالبنوكتم شجرهالرجليدفعأنفيهاالزراعي، واألصلا
مننسبهشكلويفالشجر،هذاينتجهااليتمن الثمارمعلومجزءمقابلحيتاجماوعملبسقيهليقومآخر،إىل
الهذاويف. اإلنتاجهذا اشاسعةأراضاإلسالميةالدولالمتالكونظراا كميات ضخمة منإىلحتتاج، فإ
هذهيقيمأنللبنك اإلسالميميكنمثومنوكثيفة،واسعةجتاريةزراعةوزراعتهااألراضيهذهلرياملياه

.املشروعات

الخاتمة
امععددعنوالصادرةاإلسالمية،الصريفةيفإن املبادئ واهليئاتواإلحتاداتالفقهية، واملنظماتمن ا

.سابقهمنوأنسبوأقوىأفضل،دجديعامليقادرة على خلق نظام مايل اإلسالمية،املالية
منومعدلمعمليار دوالر800بنحوالدويلالنقدلصندوقوفقااإلسالميةالصريفةحجمحيث قدر

عنالصادرالتنافسيةتقريروكشف.األخريةالعشرالسنواتيف15%و10%بنيمايرتاوحسنوي
لس العام يفالنسبةبلغتحيثالبنوك،هذهيف منوملحوظارتفاععناإلسالمية،للبنوكالعامليا
.30%حنو2008
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