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ممخص 

نحاوؿ مف خالؿ ىذه الورقة البحثية تسميط الضوء عمى مؤشرات الحجـ المطمؽ لمقطاع المالي و 
 مساىمتيا مدى معرفة بيدؼ .،(2017- 2000)بالجزائر خالؿ الفترة  المالي التطور ذلؾ لقياس
  .العاـ المؤشر تكويف في وأىميتيا

 مؤشرات التطور المالي خاصة ىذا عمى تأثير ليا المختارة المؤشرات جميع أف استخمصنا ولقد
. المالي العمؽ

.  التطور المالي، العمؽ المالي، مؤشر الحجـ المطمؽ، النظاـ المالي:الكممات المفتاحية 
 

Résume : 

Dans cet article, nous essayons de mettre en évidence les indicateurs de la 

taille absolue du secteur financier afin de mesurer le développement financier de 

l'Algérie au cours de la période (2000-2017). Afin de déterminer leur 

contribution et leur importance dans la composition de l'indice général. 

Nous avons conclu que tous les indicateurs choisis ont un impact sur ce 

développement financier, en particulier les indicateurs de profondeur financière. 

Mots-clés: développement financier, profondeur financière, indice de taille 

absolu, système financier. 

 

مقدمة  
 العديد تبنت حيث والمصرفي، المالي القطاع في ممحوظا تطورا األخيرة اآلونة في الجزائر شيدت

 عجمة تحريؾ و االقتصادي النمو زيادة في ألىميتو منيا إدراكا القطاع، ىذا لتطوير السياسات مف
 .االقتصاد



 القطاع تقوية عمى يعمؿ االقتصادي، النظاـ "دماغ" الواقع في يمثؿ والذي المتطور المالي القطاع إف
 كافة مف المنتجة بالمشاريع التعريؼ خالؿ مف الوطني، االقتصاد في العرض جانب ويعزز الحقيقي
 أكثر إلى األجؿ طويمة المالية الموارد وتخصيص تجميع خالؿ ومف وتوسعيا، تأسيسيا وتمويؿ األحجاـ

 التمويؿ مع جنب إلى جنبا القني، والتطور لالبتكار جديدة فرص تمويؿ وكذلؾ ،إنتاجية االستثمارات
 .والتصدير لإلنتاج التقميدي

 تعظيـ في المالي القطاع يمعبو الذي التنموي الدور ليذا انتبيت النامية الدوؿ كإحدى تعتبر الجزائر
  .الجزائري االقتصاد وتنافسية كفاءة تحسيف عمى عالوة العمالة فرص وخمؽ الثروة

مشكمة الدراسة  
تتحدد مشكمة الدراسة في معرفة العالقة بيف مؤشرات الحجـ المطمؽ لمقطاع المالي و التطور 

: المالي، و بغية الوصوؿ إلى اليدؼ المتوخى سنحاوؿ اإلجابة عمى اإلشكالية التالية 
ما طبيعة العالقة بين مؤشر الحجم المطمق لمقطاع المالي و التطور المالي بالجزائر؟ 

أهمية الدراسة  
تكمف أىمية الدراسة في معالجتيا لموضوع بالغ األىمية يتعمؽ بدراسة المؤشرات المؤثرة عمى التطور 

 .المالي بالجزائر
هدف الدراسة  

نيدؼ مف خالؿ ىذه الورقة البحثية إلى دراسة أثر العالقة بيف مؤشرات العمؽ المالي و التطور 
، كما تيدؼ إلى تقييـ مدى فعالية اإلجراءات و السياسات اليادفة (2017- 2000)المالي خالؿ الفترة 
. إلى تطوير النظاـ
فرضيات الدراسة 

. يفترض أف تكوف ىناؾ عالقة بيف مؤشرات العمؽ المالي و التطور المالي
. و التطور الماليالمناخ القانوني و التنظيمي يفترض أف تكوف ىناؾ عالقة بيف 

منهج الدراسة  
بناءا عمى طبيعة الدراسة فقد تـ إتباع المنيج التحميمي كوف  أنو األنسب لحؿ مشكمة الدراسة،حيث 

تـ اإلعتماد عمى تقارير البنؾ الدولي و بنؾ الجزائر في جمع البيانات عف متغيرات الدراسة، و التي 
. يشتمؿ عمييا نموذج الدراسة القياسي

 



اإلطار النظري .1
 . سنحاوؿ مف خالؿ ىذا المحور التعرؼ عمى المفاىيـ األساسية لمتطور المالي و أىـ محدداتو

مفهوم النظام المالي .1.1
 القطاع تشكؿ مالية ومؤسسات وحدات عف عبارة" أنو عمى المالي النظاـ شبيب كامل دريد عرؼ

 تسيير في يساىـ لمدولة العاـ االقتصادي الييكؿ مف ميـ أساسي جزء وىي االقتصاد في المالي
 ىو المالي القطاع أف حيث االقتصاد، ىذا في المختمفة األنشطة و المشاريع وتمويؿ المالية المعامالت
 العجز مف تعاني التي قطاعات إلى الفائض ذات القطاعات مف األمواؿ رؤوس تحويؿ عف المسؤوؿ
 1 ".واإلنتاجية الماؿ بيدؼ زيادة االستثمارات رأس توظيؼ يسيؿ فإنو وبالتالي

 يزود فيو دولة أي القتصاديات األساسية المكونات أحد عمى أنو" حنفي الغفار عبد عرفو في حيف
 النظاـ يتكوف حيث يعمؿ، أف الحاضر الوقت في االقتصاد يستطيع المجتمع بخدمات أساسية بدونيا ال

 تكوف التي والحكومة األعماؿ ورجاؿ والعائالت والشركات المالية والمؤسسات األسواؽ المالية مف المالي
 2 ."عممياتو وتراقبو وتضبط النظاـ ىذا

 تجارية، مصارؼ مصارؼ،) المالية المؤسسات مف شبكة أنو عمى المالي النظاـ تعريؼ يمكف كما
 ودائع) المالية السندات مف أنواع بعدة تتعامؿ التي (البورصة الماؿ، سوؽ) واألسواؽ (...البناء جمعيات
قراضيا األمواؿ اقتراض و النقود تحويؿ تسيؿ التي (...أسيـ خزينة، سندات مصرفية،  3. وا 

 الموارد واستخداـ ويف بتؾ خاصة مالية عالقات تربطيا مالية عناصر مف المالي النظاـ ويتكوف
 تحويؿ خالؿ مف االقتصادييف المتعامميف لمختمؼ المالية االحتياجات بتوفير المالي ويتكفؿ النظاـ .المالية
 مف أي مباشرة بطريقة وذلؾ إما المالي العجز أصحاب إلى المالي أصحاب الفائض عند مف األمواؿ
 .المختمفة المالية والمؤسسات البنوؾ خالؿ مف وذلؾ غير مباشرة بطريقة أو المالية، األسواؽ خالؿ

 المالية لمموارد التخصيصات أفضؿ وضماف تعبئة االدخار في قدرتو عمى المالي النظاـ فاعمية وتتوقؼ
 4.االقتصاد في المتاحة
مفهوم التطور المالي  . 2.1

 نظاـ في( 1952)روبنسوف لػػػػػ  فبالنسبة محدد و دقيؽ تعريؼ المالي التطور مصطمح يأخذ لـ
 سيؤدي ذلؾ فإف ، اقتصادي توسع إطار في كبير المالية الخدمات عمى الطمب عندما يكوف ما، مالي
 بمثابة المالي التطور اعتبار يمكف وبالتالي .المالية والخدمات المنتجات المؤسسات المالية، في زيادة إلى

 5.المالية المؤسسات عدد في وارتفاع المالية الخدمات عمى بزيادة الطمب يتميز المالي النظاـ في توسع



 الخدمات عمى الطمب) الداخمي المالي التطور بيف بالتمييز تحميمو في (1999)تورنسكما قاـ 
 بأنو مالي نظاـ عف نقوؿ بحسبو حيث ،(المالية الخدمات عرض) الخارجي المالي والتطور المالية

 تخصيصو وتحسيف االدخار تعبئة لمتطور، قابؿ و فعاؿ دفع نظاـ سير كاف يضمف إذا وفقط إذا متطور،
 6.لمنمو ضروري شرط تعتبر تبادؿ موثوؽ بيا وسائؿ فتوفر .لالستثمار

 :ضماف عمى قادر كاف إذا ماليا متطور أنو ما نظاـ عف  فنقوؿماكيبينغ و آنقأما بالنسبة  لػػػػػ 
 تكاليؼ مف الحد ، المخاطر تنويع ، السيولة تعزيز ، لمموارد الكؼء التخصيص ، االدخار الخاص تعبئة

 أرباح و لمعائالت الفردي االدخار خالؿ مف األمواؿ تجميع أو بديؿ والمعمومات، اقتراح المعمومات
 7 .موزعة الغير الشركات
بأنو  مالي قطاع عف  نقوؿDFID (department for international development)تقرير حسب أما
 : عمى قادر كاف إذا متطور
 المنافسة؛ و الكفاءة مستويات تحسيف 
 المتاحة؛ المالية الخدمات نوعية تحسيف و كمية زيادة 
 المالي؛ القطاع في تعمؿ التي المؤسسات تنويع و زيادة 
 المالي؛ القطاع خالؿ مف المتاحة السيولة نسبة زيادة 
 الخاص؛ لمقطاع الماؿ رأس تخصيص عمى المالي القطاع مؤسسات قدرة مدى 
 8.المالي القطاع استقرار و تنظيـ تحسيف 

إلى  تقود التي المؤسسات و السياسات، العوامؿ،:أنو أساس المالي عمى التطور تقرير عرؼ كما
 و رأسماؿ إلى الوصوؿ توسيع و تعميؽ إلى إضافة وفعالة، عالية كفاءة ذات مالية وأسواؽ وساطة

 9.الخدمات المالية
 إلى الوصوؿ نسبة ارتفاع أنو عمى المالي التطور (2008 )تشاكونت و آخرونعرؼ  كما
 األشخاص مف مجموعات أو األشخاص لصالح (المنتجة لالستثمارات المخصصة) المالية الخدمات

 الخاص االدخار تجميع ميكانيزمات تحسيف خالؿ مف وذلؾ (مالي احتياج يعانوف مف الذيف) المحروميف
 10.المعمومات تماثؿ بعدـ المرتبطة التكاليؼ مف التقميؿ إطار في االئتماف تخصيص و

 األدوات، تحسف خالليا مف التي العممية" :أنو عمى المالي التطور (2005 )لوفينبينما عرؼ 
 النظاـ تمكف أيضا و المعامالت، انجاز و العقود تنفيذ المعمومات، معالجة والوسطاء المالييف األسواؽ
 الييكؿ يستطيع عندما يحدث المالي التطور أف حيث ."وظائفو بشكؿ أفضؿ أداء مف المالي



 االحتكاكات تقميؿ (االقتصاد في تنشط المالية التي واألسواؽ المالية المؤسسات مف المتكوف(المالي
 الجيد األداء أماـ عائؽ أف تشكؿ يمكف التي المعامالت و تكاليؼ و المعمومات تكاليؼ في المتمثمة
 تخصيص تعبئة المدخرات، :في أساسا المتمثمة )يقـو بيا التي الوظائؼ خالؿ مف ذلؾ و المالي، لمجياز

 11.(والخدمات السمع وتبادؿ المخاطر إدارة الممولة، المشاريع متابعة و مراقبة االئتماف،
 المالي التطور يحدث حيث الخمسة، وظائفو خالؿ مف يقاس المالي النظاـ تطور لوفين وبحسب

 بتكاليؼ أعمى، عوائد يضمف بحيث أكبر، بفعالية بوظائفو القياـ النظاـ ىذا عندما يستطيع حيث والنمو
 مؤشرات يتطمب ذلؾ الف وظائفو، خالؿ مف المالي التطور قياس السيؿ ليس مف أنو إال .أقؿ ومخاطر

 التطور" :كالسيكي تعريؼ إلى يميموف االقتصاديوف جعؿ ما ىذا .متاحة تكوف ما نادرا و معقدة، جد
 يضع انو التعريؼ ىذا مميزات مف حيث ،"المالي النظاـ وكفاءة فعالية زيادة و حجـ توسع ىو المالي
 .األدوات و التبادالت ونوعية (كمية) حجـ :المالي لمتطور األساسيتيف لركيزتيف ا المساواة قدـ عمى
 المالي التطور قياس محددات. 1.3

 نقوؿ حيث المالي، النظاـ تطوير و تنمية لضماف بعضيا مع تتفاعؿ مختمفة جوانب المالي لمتطور
 عمؽ :يمي فيما اختصارىا يمكف التي الشروط مف مجموعة فيو توفرت إذا أنو متطور مالي نظاـ عف

 األعواف جميع واستفادة وحصوؿ (نفاذ) وصوؿ ضماف المالييف، الوسطاء وكفاءة فعالية المالي، النظاـ
 الجيد األداء عمى وتساعد تدعـ مؤسسات وجود المالي، النظاـ قبؿ مف المقدمة الخدمات مف االقتصادييف

 أنواع تقديـ عمى وقدرتو المالي النظاـ وتكامؿ تنوع ككؿ، والنظاـ المؤسسات واستقرار ربحية النظاـ، ليذا
 النظاـ ىذا انفتاح وأخيرا العمالء، ولمختمؼ مختمفة زمنية وبفترات المالية واألوراؽ المؤسسات مف مختمفة
 .12قياسيا مؤشرات تحديد و األبعاد ىذه شرح يمي فيما وسنحاوؿ .العالـ عمى

 وتـ االعتماد بشكؿ أساسي في ىذا الجزء عمى بحوث كؿ مف :معيار حجم القطاع المالي. 1.1.3
ويقصد بحجـ القطاع المالي .(2005)صندوق النقد الدولي ،و (1999 )ثورسون،و (2007 )طريح

القطاع المصرفي، المؤسسات المالية غير المصرفية، وسوؽ )حجـ عمميات التداوؿ المالية لكؿ مف 
: في االقتصاد القومي، وفيما يمي أىـ المؤشرات لقياس حجـ القطاع المالي (الماؿ

 في إطار البحوث التي قاـ  وقد جاء مفيـو العمؽ المالي أو التعميؽ المالي:مؤشرات العمق المالي- أ
، حيث أكد االقتصادياف عمى أىمية تخفيؼ تجزئة السواؽ المالية وضرورة ايجاد ماكينون وشوبيا 

معدالت فائدة حقيقية موجبة مف أجؿ تحفيز االدخار المالي بالشكؿ الذي يؤدي إلى توسع حجـ وكفاءة 



ويمكف احتساب العمؽ المالي مف خالؿ مؤشر سيولة االقتصاد واستخدـ ىذا المؤشر . الوساطة المالية
 ،ويقيس ىذا األخير درجة التسييؿ النقدي في 1997 ديمتريادس و1993 كنغ وليفاينمف قبؿ 

االقتصاد، والقصد مف متغير التسييؿ ىو بياف الحجـ الحقيقي لمقطاع المالي في اقتصاد ناـ توفر فيو 
بيذه النسبة أي أف تتجو نحو االرتفاع طواؿ عممية التنمية  ويجدر. النقود مدخرات وخدمات سداد القيمة

وتصبح متاحة عمى نحو  M1 وتطور القطاع المالي حيث تنمو أدوات مالية أخرى ليست مدرجة في
كما يمكف احتساب العمؽ المالي مف خالؿ مؤشر نسبة التزامات ودائع النظاـ المصرفي إلى  .متزايد

ويتـ استبعاد العممة المتداولة عمى اعتبار أف األصوؿ الشبو سائمة . الناتج كمقياس نوعي لمتطور المالي
ىي المصدر الرئيسي لتمويؿ االستثمار، وأي ارتفاع في ىذا المؤشر أي ارتفاع نسبة الودائع مف 

المدخرات المالية مقابؿ الناتج المحمي اإلجمالي، يجوز تفسيره عمى أنو يعني تحسنا في الودائع المصرفية 
وغيرىا مف األصوؿ المالية خارج نطاؽ القطاع المصرفي التي مف المحتمؿ استخداميا في تراكـ األصوؿ 

. وبالتالي زيادة النمو االقتصادي

 ينصرؼ ىذا األخير إلى قياس أىمية الخدمات المالية إلى :مؤشرات الحجم المطمق لمقطاع المالي- ب
حجـ االقتصاد القومي، ويعد ىذا المعيار أكثر المعايير تعبيرًا عف حجـ التطور المالي، حيث يوضح 

حجـ نشاط الوساطة المالية بالنسبة لمطاقة اإلنتاجية لالقتصاد القومي، ويمكف قياس ىذا المؤشر بقسمة 
إجمالي أصوؿ البنوؾ التجارية إلى الناتج المحمي اإلجمالي ، لمعرفة حجـ القطاع المصرفي، والرسممة 

كمؤشر لقياس حجـ سوؽ األوراؽ المالية، وذلؾ بحاصؿ قسمة حجـ أو قيمة رأس الماؿ السوقي  البورصية
 .لكافة األسيـ والشركات المسجمة إلى الناتج المحمي اإلجمالي

وكمما ارتفعت ىذه المؤشرات كمما دؿ ذلؾ عمى مدى عمؽ واتساع حجـ القطاع المالي وتحقيؽ لوفرات 
الحجـ الكبير، بما يسمح بتخفيض النفقات المتعمقة بنشاط الوساطة المالية مف ناحية، وقدرة القطاع المالي 

دارتيا عمى نطاؽ واسع مف ناحية أخرى  عمى جذب المدخرات و توفير التمويؿ وتوزيع المخاطر وا 

فقد أظيرت البحوث النظرية والتجريبية الحديثة أف التعبئة الفعالة لممدخرات : معيار النشاط المالي- ج
المحمية والتخصيص الكفؤ لمموارد يعتمداف عمى مدى استطاعة القطاع الخاص الحصوؿ عمى القروض، 

  فإف رصيد االئتماف المقدـ إلى القطاع الخاص ىو المسؤوؿ فيماكينون وشوووفقًا لمنموذج الذي وضعو 
كما أف دراسات  .، وبالتالي النمو االقتصادي(االستثمار)نياية المطاؼ عمى نوعية وتراكـ رأس الماؿ 

عديدة تجريبية أكدت عمى أف القروض المقدمة لمقطاع الخاص تعزز االستثمار ونمو اإلنتاجية عمى نحو 



ويمكف حساب ىذا المؤشر مف خالؿ العالقة . أكبر بكثير مما تحققو االئتمانات المقدمة إلى القطاع العاـ
جريجوريو ، وقد استخدـ ىذا المؤشر كؿ مف (اجمالي الناتج القومي/ القروض الموجية لمقطاع الخاص)

( 2004 )وبيك وليفاين( 1998 )ليفين وزيرفوس؛ (1996 )وديمتريادس وحسين( 1995 )وجويدوتي
، ويفيد ىذا المؤشر (إجمالي القروض المصرفية/القروض الموجية لمقطاع الخاص)أو مف خالؿ العالقة 

كينغ فقد أكد . في معرفة نصيب القطاع الخاص مف االقتراض إلى إجمالي القروض في االقتصاد
عمى أف األنظمة المالية التي تخصص جزءا أكبر مف إجمالي االئتماف لمقطاع ( 1993 )وليفاين

الخاص، مف المحتمؿ أف تكوف أكثر كفاءة في اختيار المشاريع االستثمارية وممارسة مراقبة الشركات 
وتجميع المخاطر وتعبئة المدخرات عمى نحو أكثر مف األنظمة المالية التي توجو أساسًا االئتماف إلى 

 .الحكومة والمؤسسات العامة

وفي ىذا اإلطار يمكف التأكيد عمى ضرورة تفعيؿ : معيار البيئة القانونية والتنظيمية لمنظام المالي- د
القواعد والقوانيف بشأف حقوؽ وواجبات األطراؼ المختمفة إذا كانت موجودة أو استحداث قوانيف جديدة في 

حاؿ عدـ توفرىا، فثمة ضرورة لتوافر ىيكؿ قانوني يحفظ حقوؽ الممكية، ونظاـ قضائي يتسـ بالكفاءة 
كما أف ىناؾ ضرورة  .يفصؿ بعدالة وسرعة في الدعاوى، عمى أف يقترف ذلؾ بآلية فعالة لتنفيذ األحكاـ

عادة التنظيـ، ىذه  لتفعيؿ النظـ القانونية السترداد الديوف، وقوانيف الشركات وخاصة إجراءات اإلفالس وا 
اإلجراءات تمكف الدائنيف مف استرداد مواردىـ مف المدينيف المتخمفيف عف السداد، كما أنو يساىـ في 

دارية مف  .مكافحة المقترضيف االنتيازييف ويدني المخاطر األخالقية وال شؾ أف توافر بنية تحتية قانونية وا 
شأنو العمؿ عمى توسيع نطاؽ التبادؿ في أسواؽ الماؿ، كما أنو يمكف الشركات مف الحصوؿ عمى تمويؿ 

مستقر طويؿ األجؿ مف خالؿ سوؽ األوراؽ المالية، في حيف أنو وفي ظؿ وجود بنية تحتية تنظيمية 
فإنو يقؿ االعتماد عمى األدوات طويمة - والتي تمثؿ حالة معظـ الدوؿ النامية تقريبًا  -وقانونية متدىورة

األجؿ في السوؽ المالية ويزيد االعتماد عمى القطاع المصرفي، وبالتالي فقداف مميزات االعتماد عمى 
األسواؽ المالية في التمويؿ المباشر وفي التوجيو األمثؿ لمموارد وفي االعتماد عمى آليات السوؽ وتقميؿ 

و في عاـ  .القيود وكذا تدفؽ رؤوس األمواؿ واتساع األسواؽ وبالتالي تراجع مستويات التطور المالي
، وتوصمت "لمدوؿ الحرية االقتصادية"كمحاولة لقياس   أعتمد رقـ قياسي تصدره مؤسسة ىيرتاج1995

بعض الدراسات االقتصادية المعتمدة عميو إلى وجود عالقة بيف الرقـ القياسي والنمو االقتصادي في 
حماية حقوؽ الممكية لألصوؿ، وتوفير  و تعني الحرية االقتصادية وفقًا ليذا المؤشر .الكثير مف البمداف



مجاالت أوسع لحرية االختيار االقتصادي لألفراد، وتعزيز روح المبادرة واإلبداع، كما تعني غياب التدخؿ 
ويساىـ ىذا المؤشر في . الحكومي في عمميات اإلنتاج الحكومي والتوزيع واالستيالؾ لمسمع والخدمات

 .إعطاء صورة عامة حوؿ مناخ االستثمار في الدولة

اإلطار التطبيقي .2

: إلجراء الدراسة و التوصؿ إلى النتائج المبتغاة قمنا باتباع الخطوات التالية 

 متغيرات الدراسة. 1.2

: تـ األعتماد في دراستنا ىاتو عمى المتغيرات التالية

- (M2/PIB) : الوساطة المالية" مؤشر عرض النقود" . 
- (CIB/PIB)  :ودائع البنكيةاؿ نسبة. 
- (CIP/PIB) : نسبة القروض الموجية لمقطاع الخاص إلى الناتج المحمي .
- (IDE/PIB) :  نسبة صافي تدفقات االستثمار األجنبي المباشر مف الناتج المحمي اإلجمالي. 
- (CB/PIB) :رسممة البورصة. 

: إضافة إلى متغيرات المناخ القانوني و التنظيمي لمتطور المالي و المتمثمة في 

األستقرار  -
 (الرشوة)مؤشر الفساد -
الحقوؽ القانونية  -

التحميل الوصفي لممعطيات  .2.2

بعد تجميع المعطيات الالزمة قمنا بتييئتيا عمى شكؿ مصفوفة، ليتـ إخضاعيا لممعالجة 
 . Xlstatاإلحصائية باستعماؿ برنامج 

ننطمؽ في تفسير نتائج ىذا التحميؿ مف استخراج مصفوفة اإلرتباط، تمييدا لحساب القيـ الذاتية و 
. ارتباط المتغيرات بالعوامؿ المفسرة لمظاىرة موضوع الدراسة

 



 مصفوفة اإلرتباط  -

نجد أف القيمة المطمقة لمحدد  (01)فمف خالؿ مصفوفة اإلرتباط المحصؿ عمييا في الجدوؿ 
المصفوفة يختمؼ عف الصفر، و ىو محقؽ في ىذه الحالة مما يدؿ عمى سالمة معطيات و نتائج 

التحميؿ؛ كما نالحظ أيضا أف قطر المصفوفة يساوي الواحد و ىذا يدؿ عمى أننا أماـ تحميؿ معطيات 
.  بالمركبات الرئيسية المعياري

وعميو ومما سبؽ يمكف القوؿ أف المتغيرات ذات ارتباط موجب فيما عدى أربع حاالت فقط، وتتعمؽ 
الحاالت بمسألة الرشوة، مسألة التمويؿ بالقطاع المالي الجزائري حيث يتميز القطاع المالي في الجزائر 

بييمنة القطاع المصرفي وتخمؼ أسواؽ رأس الماؿ وضعؼ دور المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث 
تشير العالقة العكسية إلى أف ارتفاع مؤشر الرسممة البورصية يصاحبو انخفاض في مؤشر القروض 

ويمكف القوؿ أف البورصة لعبت دورًا ولو بسيط في تغطية بعض االحتياجات ,الموجية لمقطاع الخاص
بالمقابؿ يتضح جميًا العالقة القوية بيف  .التمويمية لمقطاع الخاص خاصة في السنوات األولى لظيورىا

ومؤشر نصيب القطاع الخاص مف القروض بما  مؤشر البيئة التنظيمية والقانونية ومؤشر التسييؿ النقدي
يؤكد النظرية القائمة بأىمية توفر البيئة التنظيمية والقانونية والسياسية ليحقؽ القطاع المالي أفضؿ تجميع 

 .لممدخرات وتحويميا نحو االستثمارات األكثر إنتاجية وبالتالي تحقيؽ أعمى معدالت لمنمو االقتصادي

. مصفوفة اإلرتباط  : 01الجدول رقم 

Variables droits d'état corruption stabilité CIB/PIB CSP/PIB CB/PIB IDE/PIB M2/PIB 
droits d'état 1 

       corruption -0,631 1 
      stabilité -0,441 0,361 1 

     CIB/PIB 0,748 -0,478 -0,404 1 
    CSP/PIB -0,770 0,571 0,684 -0,829 1 

   CB/PIB 0,316 -0,445 -0,466 0,270 -0,207 1 
  IDE/PIB -0,151 0,365 0,561 -0,263 0,391 -0,423 1 

 M2/PIB -0,639 0,533 0,824 -0,671 0,927 -0,300 0,552 1 

.  Xlstat مخرجات البرنامج اإلحصائي: المصدر 

 

 



 أولكن-ماير- اختبار كايرز -

أولكف، و ىو يشير إلى مدى -ماير- تتبيف لنا نتائج اختبار كايرز (02)مف خالؿ الجدوؿ رقـ 
، و ىذا يبدو محققا حيث بمغت قيمة ىذا 50تحقؽ إحدى فرضيات التحميؿ و ىي تجاوز قيمتو لنسبة 

كما تظير نتيجة إختبار .  مما يدؿ عمى كفاية العينة موضوع الدراسة و التحميؿ722،0.المؤشر
Bartlett ؛ أي أنو يوجد معامالت ارتباط غير معدومة0000, دالة. 

 .أولكن -ماير- كايرز   و مؤشرBartlettاختبار  نتائج  : 03الجدول رقم 

Indice KMO et test de Bartlett 
Indice de Kaiser-Meyer-Olkin 722 قياس مدى كفاءة العينة لػػػػ, 

Bartlett000, داللة اختبار 

 . Xlstat مخرجات البرنامج اإلحصائي: المصدر 

 القيم الذاتية  -

. القيم الذاتية: 03الجدول رقم 

  F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 
Valeur propre 4,680 1,228 0,880 0,515 0,405 0,188 0,080 0,024 
Variabilité (%) 58,499 15,354 11,004 6,437 5,060 2,352 0,998 0,296 
% cumulé 58,499 73,853 84,857 91,294 96,354 98,706 99,704 100,000 

 . Xlstat مخرجات البرنامج اإلحصائي: المصدر 

نالحظ أف المركبة األساسية األولى لدييا قيـ نقية عالية و تمثؿ  (03)مف خالؿ الجدوؿ رقـ 
و بالتالي % 15,354 مف قيمة التبايف في البيانات األصمية ، أما المحور العاممي الثاني فيمثؿ58,499

، إجماال فإف كؿ مف المحور العاممي األوؿ و   R2فإف نسبة التمثيؿ عمى المخطط العاممي في الفضاء 
 و ،%16,21 مف التمثيؿ الكمي لممعمومات و تـ اختزاؿ  ما قيمتو  % 73,853الثاني اختزال ما قيمتو 
 تعتبر مف المؤشرات األكثر مالئمة لقياس التطور الحجـ المطمؽ لمتطور الماليبالتالي فإف مؤشرات 

 . المالي

 



 

تمثيل المتغيرات عمى المحاور  -

، حيث (F2 وF1)و تتمثؿ في المتغيرات التي تساىـ بشكؿ كبير في بناء المركب الرئيسي األوؿ 
. % 73,853يحتوياف عمى أكبر قدر ممكف مف المعمومات و ىذا ما تفسره النسبة 

أغمب المتغيرات مرتبطة فيما بينيا ارتباطا قويا، وىذا ما يدؿ عمى النسبة الكبيرة  : بالنسبة لممحور األول
 :و يضـ المتغيرات التالية . %64,67في تمثيؿ المتغيرات حيث بمغت ما قيمتو 

. %19,11يساىـ بشكؿ كبير مف األىمية في تفسير باقي المتغيرات حيث بمغ  : بالنسبة لممحور الثاني
: ويضـ المتغيرات التالية 

تمثيل المتغيرات عمى المحاور  : 04جدول رقم 

  F1 F2 F3 
droits d'etat -0,798 0,418 0,245 
corruption 0,712 -0,022 -0,482 
stabilite 0,783 0,343 0,312 
CIB/PIB -0,795 0,397 0,035 
CSP/PIB 0,924 -0,271 0,215 
CB/PIB -0,505 -0,548 0,553 
IDE/PIB 0,574 0,636 0,197 
M2/PIB 0,923 0,005 0,314 

 . Xlstat مخرجات البرنامج اإلحصائي: المصدر 

 CSP/PIB، M2/PIB، IDE/PIBاالستقرار المالي، مؤشر الفساد، : وتضـ متغير : المجموعة األولى

 CIB/PIB، IDE/PIB وتضـ متغير حقوؽ الدولة،االستقرار المالي ،:المجموعة الثانية

 . وتضـ تقريبا جميع المتوسطات لكف بنسب ضعيفة ومتفاوتة:المجموعة الثالثة

. تعتبر متغيرات المجموعة األولى األكثر تأثيرا عمى التطور المالي بالجزائر



. التمثيل البياني لممتغيرات : 01الشكل رقم 

 

 . Xlstat مخرجات البرنامج اإلحصائي: المصدر 

و بالتالي فإف التطور المالي بالجزائر عرؼ تذبذبًا وتشتتًا ال يعكس األثر الواضح لبرامج إصالح 
القطاع المالي ، حيث أف اإلصالحات التي قامت بيا الجزائر بالقطاع المالي لـ تكف واضحة ومستمرة 
وخير دليؿ عمى ذلؾ تعثر برامج خوصصة بعض البنوؾ والمؤسسات المالية األخرى، وأزمة الثقة التي 

كما أف ارتفاع حجـ القروض المتعثرة مف . عصفت بالمؤسسات المالية الخاصة بعد فضيحة بنؾ الخميفة
سببا في دوف إغفاؿ مؤشر الفساد الذي أصبح .إجمالي القروض ال يزاؿ يسجؿ معدالت مرتفعة عالمياً 

. تعثر النمو

خاتمة  

يتحدد التطور المالي ألي بمد مف خالؿ جممة مف المعايير الكمية و النوعية  التي يوفرىا النظاـ 
المالي بحيث يمكف القوؿ أف دراسة مؤشر التطور المالي ، دراسة جد ميمة كونيا تساعد متخذي القرارات 
وراسمي السياسات المالية مف تتبع وضع المالية في الجزائر ومدى تأثير العوامؿ المساىمة في رفعيا أو 
تدنئتيا، وىذا كمو يوضح لنا مدى انفتاح أو انغالؽ مؤسساتنا عمى العالـ في ظؿ عالـ سادت فيو عولمة 

ىو . مالية ال تعترؼ بحدود وال مكاف فييا إال لألقوى، إال أف اكبر خطر ييدد ىذا االنفتاح بصفة عامة
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نشوء األزمات المالية التي ما فتئت تتكرر بيف الفينة واألخرى خصوصا عمى االقتصاديات الرأسمالية، 
 .لذلؾ وجب الذىاب إلى انفتاح مالي في ظؿ توفير بيئة آمنة
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