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لوجود تؤسس ال ة النظر النماذج من العديد برزت ة خ اإرتباطإالسنوات ن ب ي املايجا لتطور

بحاث معظم ركزت وقد قتصادي، الوساطةوالنمو ا تؤثر ال قة الطر ع املجال ذا قتصادية

امل شارةاملالية تمت وقد قتصاد، نمو ع التأثتطورة ذا أن املاليةي إ الوساطة دور خالل من ون

معدالت  لإل التاو دخاررفع إضافية مالية موارد ثمارتوف املال س رأس اوتراكم دور خالل من ،

فعالية ن ثمارات،تحس س إنتاجية ادة ز إ يؤدي مما ، ثمار س النظامتخصيص فعالية فان التا و

ن الوظيفت ن ات إطار كفاءتھ مدى ع تتوقف مناملا العديد يرى حيث ن، فعاليةقتصادي أن

ت املا تطورهالنظام بدرجة ا كب ارتباطا ايرتبط تأث لوجود يجة النمون ع املا للتطور ي   قتصاديجا

)1973 (Shaw ana  .M.Ckinnon )1988(، Maxwell Fry،)1989 (Galb، در أن املاليةكما نظمة تطور جة

سي  ومات ا طرف من املتبعة بالسياسات املالية،يرتبط ا الناميةأنظم البلدان معظم أن نجد حيث

الضو  و القيود من ملجموعة املالية ا أنظم ي،أخضعت والبن املا شاط ال ع أسقفابط تحديد مثل

الفائدة ئتمان،أدى)  واملدينةالدائنة(ملعدالت توجيھ سياسة إتباع و السوق، ي التواز ا مستوا من

ذه ا جراءاتوتتمثل عل أطلق املا) "Shaw .McKinnon(قتصاديانما أن" بالكبح ا أو وقد

تح ا تؤدي لم الثانية العاملية رب ا عد النامية الدول ا اتبع ال املا الكبح رأسسياسة تراكم ن س

وال إاملال د فقد املقابل و قتصادي، النمو القطاعإ تطور لتحقيق سياسة كأفضل املا ر التحر

ادة وز النمواملا دعم متھ    .قتصاديمسا

من ل أعمال عت والوآخرون McKinnon،Shaw ana،)2000 (Levine،)2004 (Dhingra  حيث

موضوع حول ا غالبي النمو ثر تمحورت ع املا للتطور ي الدراساتقتصاديجا ذه أكدت وقد ي

أ شرط و املا التطور أن رع التحر سياسة لنجاح الناميةاملاسا ذهأحيث الدول ت عت

ووس كحل ذهالسياسة ل قتصادي النمو ة وت لتوسيع فعالة فانيلة التا و رأ الدول، التحر ة نظر ساس

التط و الناميةاملا الدول قتصادي للنمو ساسية ة الرك عت الذي املا   .ور

لة  طو ة ولف واملصر املا النظام ا ف خضع ال النامية الدول ن ب من زائر ا عت ستقاللحيث منذ

لسإ سعينات ال تقديميطرةبداية للبنوك ساسية مة امل فأصبحت املركزي، سي ولل ومة ا

آ للمؤسساتالقروض السياسةليا أن كما منخفضة ات مستو عند ا إدار محددة فائدة معدالت و العمومية

أ املتبعة ة للبنوكالتنمو ليا الدولة امتالك الس،وجلت ذه ل ان وقد املصر املجال سلوغلق تأث ياسة

ات، مستو عدة انع إحيث وأدت املالية، املوارد لتبذير مصدرا واملؤسساتت البنوك عاد عنإ املالية

إوظ حيث ل ك قتصادي النظام إختالالت ا ع ونتج التقليدية، ا معدالتائف م،رتفعت عمقالت و

لل املا ز ومية،ال ا امؤسسات زاد سنةوقد املحروقات أسعار واملا1986نخفاض قتصادي الوضع ،

إقتصاد. تأزما إ املخطط قتصاد من التحول غية واملا قتصادي صالح سياسة تطبيق استلزم مما

ذا  إعتمد وقد أعمالالسوق الوارد املا ر التحر من ع ماكينونشاو"صالح الذي1973عام" و

بمثابة ون ت مستقرة إقتصادية ئة ب خلق إ املستمردف النمو لتحقيق جيد النموك.أساس تحقيق أن ما

املوارد تخصيص قتصادية بالكفاءة رتقاء و اص، ا دخار ات مستو رفع أيضا يتطلب   .املستمر
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الدو  النقد صندوق توصيات ع ناءا من و بمجموعة زائر ا ادفةباشرت ال اإجراءات نظام ر تحر

رقم والقرض النقد قانون صدور خالل من وذلك واملصر خ10- 90املا لأبتار عتإالذي1990فر

س تحول زائري نقطة ا املا القطاع أسستنظيم ع اليةالقائم تلي قصاديال ر التحر ع ركز

ذا  وع شطة لأل طرح واملا يمكن التاليةساس الية يمكن": ش املال كيف القطاع ر أنتحر

م ؟النموتحقيقسا   "قتصادي

عض  إ باإلضافة الفرعيةذا   : سئلة

املا-              ر بالتحر املقصود   ؟ما

عال-              توجد والنمول املا ر التحر ن ب ؟قة   قتصادي

الدراسة          : فرضيات

الفعالة-1 الوحيدة الوسيلة و املا ر املاليةالتحر الوساطة ر النمولتطو ز عز و املال رأس تراكم للبدء ،

  . البلدانقتصادي

املاس -2 ر التحر م قتصادا ل لتمو جن و املح دخار عبئة خالل من قتصادي النمو

معدالت  رفع ق طر عن زائري ثمارا   . س

الدراسة مية    :أ

الدور  من البحث مية أ بع قتصاد،الت للنمو كمحرك واملصر املا النظام يلعبھ ندماجذي نحو أداة و

فعالية ن فب التطبيقي انب ا أما النظري انب ا من ذا العال املتخذةصالحاتقتصاد املالية

زائر   .ا

الدراسة من دف    :ال

الوصول  محاولة املوضوع ذا وراء من دف ال مدىإيتمثل انيةمعرفة ر إم التحر ة نظر املاتطبيق

توضيح  خالل من زائري، ا قتصاد املتخذةع املاطارإجراءات النظام ر وتحر لة ي ال وفقإعادة

ي قتصاديما الواقع ادة قتضيھ بز سمح الذي وتخصيص، لإل دخار اأحسن و أعئتمان معدل لتا

قتصادي   .للنمو

الدراسةأسباب   :اختيار

إ دفعت ال املوضوعية سباب من إإن ال سس معرفة محاولة و املوضوع ذا ارتكزتإختيار عل

ا تطبيق زائر ميةا أ كذلك ، املا ر التحر سياسة م ف إ باإلضافة املا ا لقطاع صالح لسياسات

للدولة، املصر النظام بنجاعة ون مر قتصادي النمو وأن خاصة فيماملوضوع الدوافعأما يخص ا

تمثلت فقد صية جأثراءال ملوضوع امعية ا  .ديداملكتبة
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الدراسة ات     :صعو

فيمامن  خاصة املوضوع ال املراجع نقص الدراسة ذه قيامي أثناء ت واج ال ات الصعو م أ

العالق النمويتعلق و املا ر التحر ن ب املتعلقةة واملقاالت الدراسات نقص ذلك ع ادة وز قتصادي

زائر ا ناحية من املوضوع   .ذا

الدراسة   : من

ذه فتنطوي ع تطبيقي،الدراسة خر و نظري ما أحد ن النظريصل طار النظري الفصل عرض

التح سياسة املتعلقة وانب لل املفسرة ات والنظر املا ر منر ا إجراء تم ال ية التجر والدراسات ا

إ وقد قتصادي والنمو ن البارز ن قتصادي من العديد اطرف الفصل ذا التحليملستعملنا ن

الدراسةأماو  الوصفي من التطبيقي و الفصل املاف ر التحر سياسة ع الضوء عيلقي ا واثر زائر ا

والقيا التحلي املن بواسطة وذلك قتصادي  .النمو

السابقة   : الدرسات

 آمال قارة زائري "  مصطفى ا ي البن النظام ماجس " إصالح جامعةرسالة قتصادية، العلوم

زائر2004تلمسان ا املصر النظام إصالحات م أل الوصفي املن ذه ا دراس إعتمدت ،.  

الدراسة ل   :ي

البحث  قسمنا نإلقد   :  قسم

تطبيقي وفصل نظري عا،فصل مدخال تناولنا النظري الفصل والنموففي املا ر التحر حول ،قتصاديما

انتقلنا ا عد خصصناهإو فقد التطبيقي املاإل الفصل ر التحر لسياسة قياسية دراسة ةجراء املنت

دف وذلك زائر تأا قتصاديدراسة النمو ع املا ر التحر   .ث
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يد   :تم

املا ر التحر سي يندرج العاملية،ضمن قتصادية التطورات و الاق القيود من ر التحر ع العراقيلتقوم

املصرا شاط ال ة حر دون تحول املصر ل ر التحر عملية بدأت ولقد والدو املح املستوى ع

و  املتقدمة ا،لتكتمإالدول ل وتدو البنوك شطة أ خاصةبتوسيع النامية الدول من العديد شمل ل وتوسعت

ا و الدول املتحولة باإلقتصاديات عرفت إنتقاليةل املخطط قتصاد السوق،إمن يمكنذإقتصاد ال

ر إال قتصادللتحر يكتمل أن بباإل ي رهإتمام وتحر املصر القطاع   .صالح

عت ائز كما الر أحد املا ر التقدمالتحر من عال مستوى لبلوغ و ساسية باعتبارهقتصادي جتما

ات مستو لتحقيق فعالة النموأوسيلة من ذا قتصادي،ع عت التا رو الظوا م أ من خ

سية الرئ الوسيلة و ف مستو إل قتصادية ن وتحس الناتج من الفرد حصة مجتمعى زدياد ل شة املع

النمو عملية الدراسات تم ذا سول و املختلفةإقتصادي السنوات معدالتھ   .قياس

والنمو املا ر التحر ن ب العالقة موضوع ون ي نوعليھ ب جدل محل منقتصاديقتصادي سواء ن

املا النظام دور حول التطبيقي أو النظري انب وتحديدالتنميةا ماإقتصادية حول ية السب ذاإتجاه

النمو املاان القطاع يقود العكسأقتصادي    . م
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املا: ولاملبحث  التحرر ية    ما

وم            مف ر ظ منلقد ل كتابات املا ر اذينإوقد1973سنة (McKinnon et show)التحر عت

النمو من أع ات مستو لتحقيق فعالة وسيلة عت املا القطاع ر تحر أن ن قتصاديقتصادي

النامية، ذاالبلدان دعم صندوقوقد من ل الدوتجاه   . العالوالبنكالنقد

ع     ناءا عو زء ا ذا دراسة نقتصر سوف التاليةذا   :العناصر

دافھ:ولاملطلب  وأ املا ر التحر وم   .مف

ا          عقد منذ بدأت وقد يا س حديثة رة ظا املا ر التحر املتعد الدول من العديد و نات ثملست قدمة

خالل  من املتخلفة الدول ا والتحولتل   . قتصاديصالحات

ول املا :الفرع ر التحر وم   :مف

ف         املا: (1)ول التعر ر بالتحر القيإاملقصود رؤوسلغاء ات حر ع املفروضة والضوابط بات ت وال ود

لة موال  وطو ة و قص الوطنية دود ا ع ضمإجل عمليات الفعالية مطلق السوق ععطاء توز ان

املالية، املوارد العملياتوتخصيص أسعار والطلب،وتحديد العرض لقوى طبقا باملالية ي لغاءإكذلك

العامة امللكية ذات البنوك يع و ومية ا املالية املاليةإو ،الرقابة واملؤسسات البنوك التامإعطاء ا ،ستقالل

فرض املاليةأوعدم دمات ا صناعة من روج وا الدخول ة حر ع قيود   .ية

املا  ر التحر عملية ع ع إو القيود الفائدةئتمانلغاء معدالت ر وتحر عإو املح الضوابط لغاء

املا القطاع الدولة وتدخل املصر   .العمل

توصللو  يؤديإShawوMcKinnonقد املا ر التحر ادة إأن مدخار،ز برفع سمح مما

النمو  معدل يد ف ونوعھ ثمار و س خاللقتصادي من وذلك ما عمق    :إحداث

رؤوس - بتدفق املا ر التحر ية موالسمح ب  جن معإ س قيقيةرتفاع ا املحلية الفائدة  .دالت

املا - ر التحر الذيقلل الرس غ املا القطاع دور رفعمن عند لوجوده ب س أي يبقي ال ي

قيقية ا الفائدة ةح،معدالت ساو م تصبح نيث القطاع  .ل

ف        ياالتعر إللغاءي: (2)لثا الدولة ا تتخذ ال جراءات و ساليب من مجموعة بأنھ أيضا فھ عر مكن

القيود درجة تحقيق ،أو املا النظام عمل ع و املفروضة كفاءتھ مستوى ز عز ذاإدف ليا صالحھ

الشامل" ومھ" باملع مف يتحدد املفروضة" الضيقباملع"فيما القيود من املالية السوق عمليات ر بتحر

ا تداول،عل عملية عيق والدووراقوال املح ن املستو ضمن   .املالية

الثالث        ف ر:  (3)التعر التحر سياق ضمن املا ر التحر سيةيندرج الرئ وناتھ م أحد عت و قتصادي

منقتصادي،صالحبرنامج مجموعة أنھ ع الضيق باملع املا ر التحر ف عر مكن الجراءاتو

املفروضةإس القيود درجة منخفض والتقليل املا القطاع اإع أمامحت وفتحھ لھ الدولة ر

  .املنافسة

                                                             
مص  (1) اللطيف انبنمحمد،طفىيعبد واقتصادياتأساسيات" ،بوز املا ة،"املاليةسواقالنظام العصر حسن وت ،مكتبة  ،لبنان– ب

ص  ،2015            .162،163ص
الطلفأ (2) العامليةالتدفقات" ،حاحمد ااشإو  املالية ت،"ال و بال للتخطيط ي العر د املع موقع ارتھ،من ز     .19/03/2006وتمت
حمزة (3) م كر قتصادي" ،حسن والنمو املالية للدار ،"العوملة عصفاء ،عمان،شروالتوز و   .53،ص2011،الطبعة
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منباملعأما مجموعة شمل ف رجراءاتالواسع تطو ع عمل غاملالية،واقسال نظام وتطبيق

العام،مبا القطاع بنوك صة وخ قوي، إشراف نظام شاء وإ النقدية، للرقابة اصشر ا القطاع يع و

ال من ية جن للبنوك والسماح املصارف شاء إ املحليةع املصرفية السوق إ          .دخول

حقق نذ و املزايا من العديد إجماال املا ر يالتحر فيما ا م أ      : كر

للبنوك - فرصة أداإعطاء ن ا،لتحس سي و املا ظل الشديدةخاصة   ؛نافسة

متطورة- تكنولوجيا جلب انية املقدمةإم املصرفية دمات ا ن و  .وتحس ن العامل ارات م ر ستفادةوتطو

ية؛ جن ة ا   من

وامل- السوق قوى انيةتفعيل إم و املنافسة ع القادرة غ البنوك خروج التا و بنوكنافسة مع ا إندماج

قوة، بأك يدفع املا ر التحر فإن يع إوعليھ و تجاه املصر ة؛ندماج الكب املصرفية الكيانات ن و   ت

و - ائن الز مع التعامل مستوى وتطو ساليبستخدامإرفع ديثة، ا قية سو املصرفيةال دمات ا   .ر

ارغمو  سياسة ا حقق ال املتقدمة،النجاحات الدول املا ر التحر تطبيق ات صعو د ش ا أ إال

النامية زائر،الدول ا حاصل و ما غرار شاشةع إ باألساس ات الصعو ذه اإوترجع قتصاديا

من  د املز تحقيق ع والعمل بحذر املا ر التحر سياسة إدارة يحتم الذي وذلك،قتصاديستقرارمر

املا ر التحر سياسة تطبيق التدرج و ذر وا يطة ا   .بإلزام

ي الثا املا:الفرع ر التحر داف   .(1)أ

املالئمة             الظروف ر تطو مت سا داف أ وتوف و املصر القطاع ر ولتحر وا الالزمة موال

وتتمثل ثمار س ادة لز   :املناسب

و عبئة  - املح لدخار لتمو رفجن ق طر عن ثمارقتصاد س معدالت   .ع

و  - املحلية املال أسواق ن ب عالقة منخلق ية ثمارجن س ل لتمو أموال جلب   .أجل

ارجيةستعمالإ - ا التجارة ر تحر أجل من دول عدة ن ب ة التجار املفاوضات مصرفية مالية خدمات

ناميةخاصة دول لعدة الدخول   .العامليةاملنظمةإمع

قا- ون لت املالية سواق فعالية املرفع ع الدولية،درة مصادرلوعنافسة فتح من ا تمك لإيھ وتمو اض ف

فرصيأجن وخلق ثمارإة   .جديدةس

العمالت  - الت تحو ر تحر مثل ارجية ا التحوالت ر رؤوس تحر وحركة ية ات،موالجن التغ مع خاصة

أس ات غ ا م ال الفائدةقتصادية وأسعار الصرف   .عار

ن  - ب فيما املنافسة درجة ز رؤوسعز من ممكن قدر أك ع صول ل املالية   .الدوليةموالسواق

و  - الدولية التجارة ر تحر نحو الشديدة عة ال من املا التحرر سياسات امن الدوخفاءإت ع الطا

املالية   .للمعامالت

تحديات - ة ملواج قوة أك املصر النظام العامليةالتطوراتجعل    .قتصادية

من  - املحلية املالية واملؤسسات البنوك ن العامليةسواقندماج تمك   .املالية

  

                                                             
حمزة (1) م كر ذكرهمرجع،حسن   .54ص،سبق
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ي الثا وشروطھءجراإ: املطلب املا ر التحر   ات

امل           التحرر سياسات مناشتمل مجموعة ي ع والشروط اجراءات املرور املا ر التحر   .تطلب

الإ: ولالفرع  املاتجراءات ر   . (1)حر

القطاع          ر تحر أساليب حسب تختلف آلخر بلد من للسياسةاملصر املحددة قتصاديةداف

روضمن . العامة للتحر الشامل إماقتصادي،طار دفإف النقديةإجراءات السياسة ن أو،تحس

املصر القطاع املنافسة يع ن ،ل لتحس رأو وتطو املالية ساليب يك أو سواق ال التنظيم  لدعم

ذه ل يص ت مكن و املصر الناز التاليةجراءات   :قاط

و إ- ا تحرك مجال وتوسيع الفائدة سعر ع القيود السإلغاء افو قزالة عل   .املفروضة

القيود إ- السقوف لغاء تحديد مثل البنوك ة ر املقيدة ة الدار ل التمو أو للمؤسساتئتمانية ي تلقا

للدول   .ةاململوكة

املاليةتدعيم - واملؤسسات البنوك الستخاإاستقاللية قواعد وفق ا قرارا   .وق ذ

جن- و الوط اص ا القطاع أمام ا ملكي وفتح العام القطاع بنوك لة ي   .إعادة

عود- سواء البنوك شاء بإ للبنوكالسماح فروع بفتح والسماح ، جن و الوط اص ا للقطاع ا ملكي

ية   .جن

منھ- اب إجراءات يل س و املصر السوق إ والدخول نضمام أمام واجز ا   .تقليل

ن- نتحس ثمر واملس ن للمودع ماية ا أوجھ ادة وز املعامالت الشفافية   .درجة

تحديد- ة حر املصرفيةإطالق دمات ا سع و   .العموالت

البنوك- املال رأس قاعدة ن و ت البنوك( إعادة رسملة   ).إعادة

املصر- السوق إنضباط ع للمحافظة والرقابة شراف   .تدعيم

ي الثا املا: الفرع ر التحر   .شروط

يإ       ما ا م أ من الشروط من مجموعة توافر يتطلب املا ر التحر   :ن

املنافسة  - أ لتجنب:ضمان وذلك املنافسة، ة حر أمام املعوقات افة إلغاء يتطلب املصر ر التحر إن

املتوسط ومنع القروض، ع الفائدة وسعر ع الودا ع الفائدة سعر ن ب واسعة فروق الوقوع

إستجابة لضمان وكذلك ئتمان، منح عملية والتمي السلطاتاملفرط ات لتوج املصر از ا

واملالية  .النقدية

السوق   - ب تجزئة عدم مع: ضمان التعامل إ املشروعات إتجاه واملصرفيةإن املالية املؤسسات عض

وكذا السوق، إكتمال عدم إ يؤدي قد للمصارف، املشروعات ذه إلمتالك يجة ن خرى دون

س و اخيص ال ملنح يالت س إعطاء جديدةيجب مصرفية فروع وفتح ندماج عمليات   . يل

  

  

  

                                                             
ام  (1) املصرفية" ،رقيقس دمات ا ر تطو ومتطلبات املصر ر القدرةالتحر ادة ةوز زائر ا للبنوك ادة،"التنافسية ش لنيل التخرج مذكرة

وتأمينات،املاس ونقود مالية العلوم،تخصص س،قتصاديةفرع باد إبن ميد ا عبد ص2014،جامعة ص ،22،21.  
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الثالث املاأساليب: املطلب ر   .ونتائجھالتحر

أن          ذه أساليبالواقع وتتوقف ألخرى دولة من تختلف املا ر السياسةالتحر داف أ عن سالب

عن  التخ املا ر التحر يقت كما العامة يتقتصادية تث ا ف بما النقدية للسياسة املباشرة دوات

القروض وتوجيھ الفائدة حإأسعار محدودة الكفءقطاعات غ التخصيص ذا عن ينجم للموارديث

سل تأث دخاراملالية و ثمار س و النمو   . ع

ول  املا: الفرع ر التحر إ(1):أساليب ا تقسيم   :يمكن

ر -  املاتحر ادةالقطاع وز والعموالت الرسوم وإطالق الفائدة سعر ع القيود إلغاء ستقالليةإيضمن

ئ السقوف ة دار القيود وإلغاء املالية   .تمانيةاملؤسسات

املباشرة - غ دوات ر تطو خالل من النقدية السياسة ن ئتماناتتحس كخفض ا التفضيليةل

ئتمان ع املباشرة القيود وتخفيف ة ولو    .قطاعات

امل - كيع املا القطاع أمامنافسة واجز ا منھوأالسوقإنضمام تقليل نطاق،اب توسيع

املالية  املؤسسات أمام و ،عمال املالية ات الشر ملكية ل ي ن البنوكإتحس لة ي الدولةالعادة ا تدير

ا اص،ونقل ا القطاع ية إ الب ر وتطو ن نتحس ب للتعامل شبكة شاء كإ املالية لألسواق ساسية

واستحداث جديدة أالسماسرة الرأسماليةدوات   . سواق

رى  - امل )Guilian 1992( و ر التحر مع يتواكب أن الضروري من املاليأنھ دمات ا تجارة ر تحر لغاءإو ة،ا

ع  ةالقيود املتج أو الوافدة املباشرة ثمارات وإس ارج الصرفا سعر ر وتحر املالية وفتحصول

املؤسسات  أمام تمسواق غ أساس ع ية   .ي جن

و - املصر از ا ل ي ل وا تنظيم ،: تتضمنافشر  دعم املصر املال رأس ن و ت نإعادة درجةوتحس

وامل ن للمودع ماية ا درجة ادة وز املعامالت نالشفافية ثمر    . س

مع رى لإلصالحو السبل أفضل أن ن قتصادي سمحو ظم بحيث تدر ل ش يتم أن و املا ر التحر

معدل ون ي أبطإأن املا القطاع ر وتحر منصالح قيقيإمعدلأ ا القطاع   .صالح

و حيث ة التجار ات شو ال إزالة ع عمل ذلك عأن القيود إلغاء قبل ا الرأسمااغ   .ساب

ي الثا املا: الفرع ر التحر   (2).نتائج

امل ر التحر نجاح إيرتبط ا أساس لھ مناسبة ئة ب بخلق وا املباشرة غ دوات ععتماد ستخدام أك

واملتمثلة املوارد تخصيص السوق   : آليات

 قتصاديض ستقرار تحقيق العامة(رورة املوازنة ز وخفض بحزم م الت لة مش عالج

مقبولةإللدولة   ؛)حدود

 الصرفإصالح    ؛جنسوق

 املالية واملؤسسات املصر النظام ة    ؛تقو

 ن و افيةإت دولية    ؛حتياطات

 املالية؛ وراق سوق ر   تطو

                                                             
اللط  (1) مصيطفىيعبد انبنمحمد،ف ذكره ،بوز سبق   .165-164صص،مرجع
قدور   (2) بن قتصادي"  ،أشواق والنمو املا النظام الراية،"تطور شرلدار ع ل ص2013،و  الطبعة،عمان،والتوز   . 31،30،ص
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 للتحكم املدفوعات ان م ز ارجية خفض ا املديونية    ؛م

  للرقابة املناسبة ومية ا التداب    ؛حتياطيةاتخاذ

 القانونية طر   .توف

نجد املا ر التحر مية أ ع بناءا ا مالحظ تمت ال السمات م أ   :ومن

ر   -1 الفائدةتحر ت: معدل أث عدإلغاءأن 1997 (Smaoui)و)Fisher( إذ الفائدة معدالت ع الرقابة

دث املاساا ر التحر   .لتحقيق

امل  -2 القطاع ر العديإ: صرتحر ناتن الثمان اية منذ الدول من شرعتد يات سعي ال داية و

ق طر عن ذلك املصر القطاع ر لتحر برنامج   :تطبيق

 و إدخال السوق املنافسةقوى يع العمومي، القطاع سيطرة من أنالتخفيض  إدخالحيث

رد  م سا جراءات أزماتذه من ي عا ال البنكية لألنظمة   (1).عتبار

الب    أعمال املا القرن من التاسع العقد اية مع محسوس غي رصد تم توسعتنوكوقد ،حيث

امل الصعيدين ع املصرفية ا أعمال والدونطاق بح تقوم فأصبحت تقمأ، لم عملياتعمال قبل من ا

املا ر التحقيق،حيثالتحر ة خ ذه الإقتضت إلغاء حيان عض منو تحد ال ا قيود . شاط

ذلك وترتب أموالمصادر تنوععن إالبنوكرؤوس اوطرق تطورستخداما حيث انيةومن أكالبنوكم

العالم ا بن ن خمس   .من

عن -3 املوجھ بتعاد    .ئتمان

زانة -4 ا ل تمو السوق عوامل نحو   .التوجھ

النقدية -5 للسياسة املباشرة غ     .دارة

جنتحديد -6    .الصرف

ي الثا قتصادي: املبحث النمو ية    .ما

علمالنمو يحظى خاصة انة بم عقتصادي ونھ ومختصرةقتصاد مباشرة عنبصورة

للدول الوضعية ومستداقتصادية عالية نمو معدالت ل ال فالبلدان اقتصادية، وضعية ون ت مة

معدية ل ال للدول سبة بال ع،والعكس للداللة افيا ون سي ذا ف ومتذبذبة، متدنية الت

ةوضعية ومضطر مستقرة غ   .إقتصادية

النمو:  ول املطلب وم وخصائصھمف    .قتصادي

النمو    مصطعد إقتصادي شري، ال خ التار يا س جديدا ن ا ليةق ا وقدر الرأسمالية ور بظ

ا وماالصناوإنتاج مستمرة ، تقنية ات غ من ا الصاح املال لرأس ةوتراكم ر جو تحوالت إ أدت

  .للمجتمعات

  

  

  

                                                             
خطيب، (1)  جمال ومستقبل"شذا املالية املال العوملة لرأس ية العر طبا،"سواق    .22ص ،2002 ،عمان،مؤسسة
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ول النمو: الفرع وم   (1).قتصاديمف

قد         انت وإن و متعددة فات بتعر قتصادي النمو إال تفقت إعرف العام فيمطار اختلفت ا اأ

ا عض ن النمو ب ما م ل ة رؤ ة زاو حيث من من .قتصاديالبعض مجموعة سنعرض التا فو التعار

الكتاب التالبعض النحو ع قتصادية والتنمية النمو دراسة مجال ن البارز ن   : قتصادي

النمو"       التعرف بأنھ تالقائمةوضاعغيقتصادي ال موال ماتون أنھ رى و غيو خلفة

الق قتصادي شاط ال   " وميم

من*    مجموعة نامق الدين صالح للنموالتعارفعرف   (2):قتصاديالتالية

معينة - ئة ب يحدث الذي القوي التفاعل عملية او املحيطة ئة الب ظروف و معينة زمنية ة   ف

ياة (  ا ر ومظا املال ورأس وجتماعسان خرىية ات) قتصادية التغ ذه ادةإوستؤدي ز

الوط القومي عت،الناتج املدىالذي ل طو غي ذاتھ د   . ا

تأخذ - اقتصادية عملية اتعتبار  و والتغ قيقي ا الوط القومي الدخل ع تطرأ ال ادة الز

ية الرفا ادة الز ذه تصاحب ال اصة وا   .جتماعيةقتصادية

أيضا*  فھ عر مكن ادةأ: " (3)و ز حدوث إجماإنھ أو املح ادةالناتج ز يحقق بما القومي الدخل جما

الدخلمت من الفرد ب نص قيقيوسط   (4)."ا

قيق*  ا الفردي الدخل متوسط مستمرة ادة ز حدوث و بأنھ كذلك عرف ومتوسطيو الزمن مرور مع

التالية اضية الر بالعالقة ممثل الفردي   :      الدخل

الفردي الدخل الك= متوسط ان/ الدخل الس    عدد

للنمو شامل ف   :قتصاديعر

النمو ادفةقتصاديعرف عملية أنھ تؤديإع طاقة قيقيإخلق ا الدخل متوسط دائم تزايد

الزمن من لة طو ة ولف منتظم ل ش   .للفرد

ي الثا النمو: الفرع    (5):قتصاديخصائص

ا -1 ادة الز ع تب ي أن دخــيجب ادة الز للبلد الداخ قيقيـلدخل ا الفرد النمول معدل أن أي ،

ال الدخل نمو معدل عن عبارة و السقتصادي النمو معدل من مطروح   ي؛اوط

ت-2 حقيقيةأن الفرد دخل ادة الز دخلون النقدية ادة الز أن أي م؛، الت معدل أثر عزل مع   الفرد

ال-3 ون ت أن ليجب الطو املدى ع الدخل ادة الز ا أ أي سباب، تختفي أن بمجرد    ؛تختفي

النموقتصاديالنمو-4 ع بتوز تم القتصاديال النمو أي ثمار من ستفيد بمن   ؛قتصاديتم

ال النمو-5 ولذلك تلقائيا يحدث الدولة؛إيحتاجقتصادي جانب من   تدخل

أوسعيقتصادالتنمية-6 النموة من شموال   قتصادي؛وأك

                                                             
قاتةإ (1) بن محمد التنميةإ" ،سماعيل ع،"قتصاد والتوز شر لل أسامة   .10،9صص،2012 ،دار
نامق  (2) الدين النموانظر" ،صالح املعارف،"قتصادي ت رة،دار ص ،1975 ،القا   .08 -01ص
ال  (3) عبد يمةمحمد ز إعز ناصف، عطية وتطبيقية("قتصاديةالتنمية" ،يمان ة نظر ة،)دراسة سكندر   .51 ص،2000،جامعة
محمد  (4) القادر عطية،عبد القادر التنمية" ،عبد حديثة ات امعية،" اتجا الدارا ة  ، ص2003 -2002،سكندر ،07.  
قدور أ (5) بن ذكره،شواق سبق   . 63 ص،مرجع
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تراكميةقتصاديالنمو-7 طبيعة د ،ذو أن افلو غ من أسرع بمعدل تنمو ما ماولة الفجوة فإن ن، ب

سع؛ ت ما م ل ات   املستو

النمو-8 شإقتصادييؤدي املع ات املستو املرفع ع لة الطو سياسات ،دى كذلك ناول إعادةو

املجتم أفراد ن ب الدخل ع أكتوز بصورة ولةع وس   ؛سرا

ثمارالنمو-9 س فرص من الكث خلق إ يؤدي   ؛قتصادي

النمو-10 ديلعب الوطقتصادي من خاصة بارزا   .ورا

ي الثا ميتھ: املطلب وأ قتصادي النمو    .عوامل

والتطور         النمو درجة تحدد ال العوامل من العديد ونھتوجد ميتھ أ تكمن كما قتصادي

ية الرفا درجة ن لتحس ا ف مبالغ غ يةقاعدة التجر الدراسات تؤكده ما ذا و   . قتصادية

ول قتصادي: الفرع النمو النمو(1): عوامل رقعت الظوا م أ من الوسيلة ،قتصاديةتصادي و ف

إل  سية الناتجزديادالرئ من الفرد عمليةحصة الدراسات تم ذا ل مجتمع ل شة املع مستوى ن وتحس

سالنمو و املختلفةقإقتصادي السنوات معدالتھ سياس وكيفيةتحإكما العوامل ديد

ا ف والتأث أساسية ونات م ثالث توجد العوامل ذه ن ب ومن ، :  

املال رأس ا: تراكم ا الدخل من جزء يخصص عندما املال رأس تراكم تج ثمارهدخار إكي اس يتم ي ،ل

و ع فاملصا املستقبل الناتج الدخل نمو د يز للدولةال ح املال رأس رصيد من د تز منت يمكن التا و ،

اتخاللھ مستو ستكمل نتاجالتوسع املباشرةو ثمارات ثماراتإبس التحتيةس ية قتصاديةالب

ل جتماعيةو  س و تكمل أن ا شأ من كمشطةوال يمكنأن اقتصادية ة شر ال املوارد ثمار س

يؤدي مإأن ع أثر لھ ون ي التا و املوارد ذه نوعية ن   . مثل نتاجتحس

ي ا الس الز: النمو أي ي ا الس النمو النموعت حدث موجبا عامال العاملة القوة ائية ال ادة

عقتصادي أك ادة ز ع العمل قوى ادة فز ناحية، من ذا ن املنتج العمال أخرىدد ناحية ومن ،

ادة  ز ع ان الس ادة مز ادة ز التا و الك خالفذلكومع ،حليةاملسواقس انناك إذا فيما

النمو ع سالب أو موجب تأث لھ ي ا الس   .قتصاديالنمو

التق أسبا :التقدم عن البحث عودإن النمو بالتكنولوجياالتإب املرتبط التق ذاقدم ف عر يمكن ،

أنھخ  اتإنتاجع التغ من اعيةو بداعيةمجموعة الظروفخ تحسن لقتصال ش ادية

جمععام ستطيع و سمية، تحت ات املتغ املعارفإ" ذه   " .قتصاديات

تكن ع طا ذات ات املتغ التق التقدم لطرقيتمثل إنتاجولو سمح ال املنجزة السلع حلماوطبيعة

ل  منمشا تحد ال ات والصعو إنتاجختناقات أحسنما، نوعية من جديدة سلع عبارةإنتاج و و ،

ك ع طا ذات معامالتيفيحقيقية ا ً غي يفرض و ف الننتاج، طور و يحسن ل   .قتصاديظامش

ال التقدم مؤثراعد   : قتصاديالنموتق

 املال رأس نوعية ن   تحس

 العاملة اليد نوعية ن ب(تحس   )التدر

                                                             
ع  (1) القادر الفكر"  ،عبد ديثة ا التنمية،"قتصاديالتطورات جسر التخطيط ،76 العدد،مجلة د ي مع ت،العر و ص2001،ال ،03.   
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 نتاج ل يا ن    تحس

الك: J.lecaillon" " (1)وحسب نتاج برفع سمح ونھ و العامل ذا ل عطيھ الذي ول ف معالتعر ،

عنص نبقاء ثابت املال ورأس العمل الناتجر من يرفع التق العامل ون و ي الثا ف التعر أما ع، الك

املال رأس بقيمة   .املعطيانLوالعملKالزمن

يؤدي   العامل ذا فإن سبق لدالةإمما مستمر       .  نتاجغي

يالفرع النمو: الثا مية   (2).قتصاديأ

دماتالنمو-            وا السلع ادة الز لنا رفع و شة املع مستوى ادة ز عمل املحرك و قتصادي

العمل داف ضافيةوفرص باأل النمو يرتبط ما ادةوعادة الز عن الناتج إجما ادة الز حيث قتصادية

ا اتالس مستو ادة الز ع شةن ل املع املشا حل م سا قيقي ا الناتج ادة والز الفرد ودخل

وقتصادية مقابلة ، ع القادر و املتنامي واملقتصاد الية ا املستقحتياجات املستوى ع حبلية

  . والعال

منالنمو -            أفضل فرص بالتا و النقدية الدخول أو قيقية ا جور ادة ز إ يؤدي قتصادي

مستوى  تناقص دون ئة الب وتلوث الفقر ع والقضاء دمات و ا الك و س ثمار   .نتاجس

ية -            الرفا درجة ن لتحس ا ف مبالغ غ كقاعدة ونھ أيضا ميتھ أ تؤكدهوتكمن ما ذا و قتصادية

امليدانلدراساتا ذا ية يوجدالتجر ة صغ دولة أنھ ح للدخلمعختالفإ، سبة بال النمو دالت

و الفردي املإ، يؤدي الوضعية ذه لستمرار الطو يإدى س اتفوارق مستو ة كب نة ب شة املع

املالدول، ات مستو ع ات التأث من أفضل الواقع ذا ل ا تفس يوجد ال ةحيث ا للنمو شة ع

رومار دافيد من ل وأكد ة، ارو 1996سنة "D.Romer"والتجر نو "BARRO"و مارت "Sala- Martin" ساال

مية "Mankiw" منكيووكذلك2003سنة أ لع الطو املدى دافيدالنمو يقول نأ"D.Romer"،حيث

امل ية للنموالرفا اتتضمنة تأث ألي خصبة أرض ل الطو املدى املدىقتصادي للتدفقات ممكنة

منالقص ل ؤكد و ،"BARRO"و"Sala- martin" العاذإأن السياسة خيارات ع التعرف امةيمكننا

ومة الصغ ،ل املح ع تؤثر ال ا م املزة م س أن يمكن فإننا النمو بمعدل ل الطو مندى د

اتا مستو نات شةلتحس النمواملع أن كما من، زء ا و العالقتصادي الك   .قتصاد

الثالث قتصادي: املطلب للنمو ة النظر   .سس

النمو     موضوع اقتصاديعت عددت حيث والتحليل بالدراسة ت حض ال املواضيع أك اتمن لنظر

امليدان ذا إليھ،والنماذج ت ي الذي التيار حسب ال م أ ذكر ع ي نأ ي وفيما ،:  

التقليدية:  ول الفرع ات ة:  النظر النظر ذه ند لإلس واحدة ة نظر بوجود القول قتصادع

ول سيطة ال ات النظر من عدد من ون تت وال التقليدية ة عاليةالنظر ية تفس قوة ذات ا قابلةك ،

وزمانللتطبيق ان م الصددشارةوتجدر. ل للنموإذا التقليدي النظري قدالبناء قتصادي

منإ مجموعة ع ند ارس أمثاساسية ف الكالسيك ن  .R"و"D. Rikardo"و"A. Smith": لللمفكر

Malthus"  

                                                             
(1) J Lecaillon, « analyse macro économique»,Ed cujas , paris, 1986, p 67. 

خليفة   (2) حسن نا قتصادي"  ،محمد وم- النمو واملف ة شر،"النظر لل رة رة،دارالقا   .10ص،2001،القا
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سميث  -  آدم ة   (1):نظر

سميث آدم طليعة) 1790-1723(عت نمن سميثاملفكر آدم لكتاب ان لقد الكالسيك ن قتصادي

ثروات بات ومس طبيعة عامممدراسة مرة ألول صدر النمو1776والذي لة بمش أساسا تم م ان ف ،

النمووالتنمية حدوث كيفية ع التعرف و دفھ ان حيث أنقتصادية سميث آدم رى و قتصادي

و العمل بأعمالنتاجيةلرفعساستقسيم القيام من بدال معينة شطة أ العمال فتخصص إنتاجية،

فيھ ستطيعون وضع م يجعل وذلكإمتعددة مبذول ود مج و ة كب كمية وأدوات ستخدامإبنتاج معدات

   .متخصصة

ؤكد ذا أن "Smith"و وأن املال رأس تراكم م م عامل النمودخارات م م عامل قتصاديخ

مية  أ ع يؤكد فإنھ دا املالول رأس وتراكم املانموذج،وأن(2)دخارات رأس يحرك للتنمية املولدسميث ل

وأن من ، الصنا شاط ال عن الناجمة اح حر الر معدل انخفض فإذا ح الر معدل ع عتمد ثمار س

ل ينخفض  أن ض واف ثمار يتمس وتنميةإدخار رأسما تراكم ع صول ا يمكن ال ذا ول ثماره س

وجود    .دخاراتدون

رقم ل قتصادي: )I -01(الش والنمو العمل تقسيم   .حلقة

  

  

  

  

  

  

  

  

منصور إأحمد:املصدر  يم والتنمية" ،برا ع التوز الدكتورهلس ،"قتصاديةعدالة أطروحة ية،سلة العر الوحدة دراسات وت، ،مركز ،2007 ب

  .297ص

حاجة سميث آدم ؤكد القوميو منإقتصاد الرأسما اكم بـأجال نص ادة ز ثم ومن العمل تقسيم ل

رعية ع يوقف الرأسما اكم ال وأيضا الدخل من من  فرادالفرد بدال مدخار دخول ع الك   ،س

اإلضافة يوجإ و فإنھ الرأسما اكم السقدر دال م و و العمل تقسيم ع قآخر سو ال انية إلم وق

م وتوسيع املبادالت ادة السلعسواقوز ملعظم سبة وأبال السلعساعإبضاي، أمام يةواسع قدورو

للعملأفاقفتح جديد بتقسيم للقيام   .جديدة

                                                             
مية  (1) ز العز عبد اللمحمد ع ا(قتصاديةالتنمية" ،ي،محمد وم ا -مف ا - نظر امعية الدار،)"سياسا ة ،ا   .69ص ،2003 ،سكندر
القر  (2) اانظر(قتصاديةالتنمية" ،مدحت وموضوع وسياسات شر،" )ت لل ص ،2007 ،و الطبعة،ردن ،داروائل   .58 -57ص

رأسمال  تراكم

العمل دخار تقسيم ادة  ز

العمل إنتاجية وة إرتفاع ال ادة  ز
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اردو - ر دافيد ة اردوإ: David Ricardo((1)(نظر ر م الزراعة عت ا القطاعات  أ م ملسا قتصادية

ان للس الغذاء الذي و،توف العوائد تناقص ع ما الغلة ناقص ب ودتتم الر الة با س عت

اسموالثبات ا العامل للمجتمع الثالث الطبقات ن ب الدخل ع توز عت كما لطبي، النموواملحدد عة

لقتصادي حيث ن، بتوف لرأسمالي النمو عملية مركزي ومستدور املال لرأس مم ودفع العمل لزمات

م باندفاع م و العمال، والتوسع ألجور املال رأس ن و ت ع عملون م فإ اح ر أق و ،فيھلتحقيق و

تحقيق يضمن العم،النموما مستوىأما ع عدده فيعتمد بجور ال ان الس د يز حيث جور إ، ،رتفاع

ذلك جورإفيؤدي يخفض مما العمل عرض ادة الكفافإز مداخيلحد فتنمو را مالك موأما

صبة ا را ندرة حدثت الما مقابل يطلب ةال بك متوفرة انت مما أك   .ثمنا

آلدم     سبة نظامبال داخل العمل عرض يتولد اردو ر ودافيد داخليا(إجتماقتصاديإسميث ) ينمو

املالو  رأس تراكم معدل يحكمھ سارعالذي ي عالية،،الذي قيقية ا جور انت قوةلما عت أدق بمع أو

تراكمالعمل بنمو تنمو املالاتسلعة       .رأس

اإن     يراد شكالن ح والر ع نالر و الت عملية مصدر عت والذي إالالرأسما(2)لصا يتحقق ال والنمو ،

ندرةيرادستخدمإ إذا لكن الرأسما ن و الت عملية لتوسيع تقودراالصا صبة تحولإا

الثالث للمجموعات ية س ال صص حصةا من يقلل الذي مر توقف، يؤدي الذي د ا إ اح عمليةر

إ،النمو تؤدي ان الس ادة ز أن إ ورإإضافة ظ إ تؤدي ان الس ادة الز ذه ألن النقدية جور رتفاع

الغل ادتھقانون وز ع الر شوء و املتناقصة إة يؤدي مما و إ، الزرا نتاج اليف ت أسعارإرتفاع رتفاع

ع الذي مر الزراعية بزاملنتجات النقدية،املطالبة جور عادة ذا تم اح   حسابو كحصة ر

حـ فإن كذا و الدخل، من ية وصة س ع الر حصة ادة ز مقابل تنخفض اح الدخل  ر الذيجور مر

املالإيؤدي رأس تراكم اء املأو ،إن رأس تراكم يخفض ء أي يؤدين النموإال   .قتصاديتخفيض

رو  - ة مالتوسنظر يآ "ملالتوس"ان Robert Malthus(:(3)( رت ا الس النمو ورة املش زعيمباعتبارهرائھ

تن وال انية الس تھ نظر وضع الذي شاؤمية، ال عاملدرسة   : ص

متتالية      وفق تقدير أق ع الغذائية املوارد ايد ت نما ب ندسية متتالية وفق ايد ي ان الس عدد

املحسابية ع للضغط بدوره يؤدي ذا انيةو الس ادة الز تحدد لم إذا باستمرار ننذإ ،وارد العنصر

ندسيةامل ال و تتالية انية الغذالس سابية ا مالتوساملتتالية ة لنظر النابض القلب يمثالن ص،ائية وتت

ي ال انية الس ادة الز مالتوس العملفكرة عرض منح ارتفاع ا ع خفضتب ع مما ،جور ،

يصل كذا يمستوىإو الكفافإجرا املستوىحد ذا و عجر منخ ، ن للمنتج محفزا عد

املز ثمار و ـــــــــــــــــــــــاس م أموال من النمود معدالت من د يز العالقاتقتصاديذلك ذه تصور مكن و من،

التا ل الش   : خالل

  

  

                                                             
القر  (1) ي تر والتنمية" ،صا قتصاد عإ ،"علم والتوز شر لل   .79ص ،والطبعة ،ردن ،ثراء
القر  (2) ذكره،مدحت سبق   .60،59صص،مرجع
طافر  (3) ر و " ،لز انية الس ة عإالنظر ا اسا واملجتمعع الباحث ،"قتصاد قسنطينة،10 العدد،جتمامجلة   .71 ص،2010 ،جامعة
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رقم ل النمو: )I -02(الش عناصر ن ب مالتوستصاديقالعالقات   .فكر

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

Source : T.Malthus, Essai sur le principe de la production, Edition. Segher, 1999, p 67. 

ماركس ارل ة ماركس:  Karl Marx((1)(نظر ارل ياران با بأ ت الذي الوحيد ي الكالسي قتصادي

امل،الرأـسمالية رأس ع ح الر معدل يرى وأن نما فب قتصادي، النمو مع ينخفض سوف سميث ال آدم

معدل بأن عودإنخفاض ح فإنإالر ن الرأسمالي ن ب فيما اردو املنافسة بأنر نخفاضا ذلمثيرى

وأنإعود لألرض العوائد اح تناقص قبلر من ععتمد جور الر يقودمر  و أماإالذي ثبات حالة

أن ع يؤكد الماركس ينمو قتصاد أن ال،بد إيمكن اية ال ب وأن س بل ثبات حالة ب س ي تأ

فائض  حالة ترافق ال    .جتماضطرابو نتاجزمة

الكفاف ملستوى ى د د ا بموجب تتحدد جور بأن ماركس رى العمال(و طبقة إنتاج إعادة لفة بت أي

ى د د ا ن و العامل إنتاج كمية ن ب الفرق يمثل العامل يخلقھ الذي القيمة فائض وأن ماركس بتعب

الرأس الكثافة معدل تزايد ومع العامل لتكنو ألجر نتاجمالية تزدادلوجيا الثابت املال رأس حصة فإذا ،

ح الر معدل ا مع نخفض القيمةو فائض ارتفع إذا فائض) إال وجد طاملا ة كب لة مش أية ماركس يرى ولم ،

ليدفع  لألسفلجالعمل    (2).ور

م تحليال ماركس ارل لظاووضع ا ً والتنميةسط النمو ي تفس ر ا ً معتمد الشقتصادية تھ نظر ع ةه

امل"  التفس ة أونظر التارادي وظروف"قتصادي نتاج ظروف أن يرى اللتانلتا) عالقات(الذي ـبادل

                                                             
ص (1) ذكره، سبق مرجع ، القر   .61-60صمدحت
ص (2) ذكره، سبق مرجع نامق، الدين   .120صالح

انية الس ادة  الز

قتصادي النمو معدل ادة الفعال ز الطلب  خلق

ثمار س و دخار ادة  ز

جور  مستوى  خفض

العمل عرض ادة  ز

نتاج اليف ت  خفض

ن املنتج اح أر ادة  ز
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التار  التطور و املجتمع موجودتان ونان املجتمع،ت ذا املوجودة جتماعية والطبقات ي وعسا

د أر فإذا ماركس ارل ل وطبقا ساس واحتمالالقيامذا قتصادي النمو لعمليات دقيق تقييم بإجراء

ا التفسفنجاح إطار النمو تحليل يق والنظام ذلك ذا خ للتار واملادي ماركس ارل ل جتما

الرأسما" يحتوي" النظام النظام ذا فإن رأيھ دونعو تحول وال الداخلية التناقضات أنــــــــواع ل

الن عملية التناقضاتحقيق ذه ف مستحيلة ا ذا د ا النمو عملية وتجعل بل ة نا عمو طيت ع مل

ا ش النظام محلھ ليحل الرأسما ال(يالنظام ذه يعرف الديالكتي التطور ة بنظر ة ضوءوع ) نظر

يمكن سبق التاليةما النقاط املارك للتحليل الفكري سلسل ال   :صياغة

الرأسما تراكمستخدم الفائض خ  رأسمالھذا ثماراتھو اس ادة حدثواملعداتالتز

م ادة ز ا بدوره ذا تحقيق إنتاجھفيؤدي من البيعراتوفالوتمكينھ من التا و م ل قتصادية

املشروعات)تنافسية(انخفاضاأك  أسعار بھ يع ت ان يمكن ة)الرأسماليون (مما رخرى الصغ يظ مما ،

السوق   من روج ا ا ة املنتخ كبار عندئذ بھ نفرد س نالذي ن(ج صور ) الرأسمالي من ارصورة حت

يتحول ذلك و املشروعاتابأ، عمال(ذه من ا ف وتجارمن)بما ن نإمنتج املتعطل العمال مجرد

ب( أصال مس ماركس)  حداث ومعداتباآلالت إحالل ارل اسماه ما بذلك ن ون ش "م    ."حتياطيا

ي الثا ديثة: الفرع ا ات ات:النظر النظر ع ا نطلق ا وتوج ية الكي الثورة عد و خالل تبلورت ال

م قمنا ا قدم ال مالئمةعايرة أك تصبح ي ل كمية عملية منا ع ا باعتماد التقليدي تصاد

زء ا ذا التطرق يتم سوف وعليھ والنمو التنمية مجال للدول التطبيقي اتإللتحليل النظر م أ

املوضوع ذا تناولت   .ال

النمو -1 شومبي ة من" شومبيجوزف:"  (1)قتصادينظر ن و مقتصادي أس الذي وائل

النمو ات نظر من كب ب والدوراتقتصاديبنص اتقتصادية، النظر مجاالت مختلف بارعا ان و ،

   .قتصادية

شومبي تحليل تم ال لقد الكب الدور ع ه ك املب يؤديھ النمونظذي عملية املنظمم أن يرى حيث و،

النمو عملية الفقري يأالعمود تأ ما وحدة نتاج عوامل تضافر ع عمل الذي املبتكر املجدد نھ

ولكن املة ال باملنافسة يتم اقتصاد وجود اض اف من شومبي ة نظر وتنطلق النتائج بأفضل للمشروع

تواز  الراكدحالة الدائري التدفق أو راكد ان التدفق حالة ففي سنة، ل املنتجات نفس إنتاج يتم لدائري

تيارات من غذية يتم أنھ أي قة الطر نفس رضو و العاملة القوة من ضمستمرة ف و فرصبشوم، ي

عوامل  ا تمزج ال الطرق ات غ إلدخال ن املنظم أمام ر تظ سوف الصناعةجديدة ا تنظم أو نتاج

نظر ص تت فةو التاليةجوز النقاط     :شومبي

ارات  - مثل: بت عناصر عدة   : تضم

 جديد منتج     ؛إدخال
                                                             

س(1) مرجع نامق، الدين صصالح ذكره،   .52بق
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 جديدة قة        ؛نتاجطر

 جديدة سوق    ؛فتح

 جديدةاقإ منظمة    ؛مة

شومبي حسب ارات بت فيمإدخال وتتمثل مستمرة نات تحس أو جديد موجودمنتج و يقودا إبما

  .التطور 

املبتكر - شومبي(1):دور ف جوز قادرعطي ص و و املنظم املبتكر تما دور جديد ء تقديم ماع

ا استخدام مجال يحول أنھ إال نقدية أرصدة يوفر ال أنھ الرغبةفرغم ا إل س ال الدوافع ذه ن ب ومن ،

الرغبة  خاصة ة تجار مملكة قولنتصار،خلق و صية ال القدرات استخدام عن الناجمة السعادة

ع قادرا ون ي املستغلة غ الفنية املعارف من قدر وجود ا يحتاج املنظم أو املبتكر فإن شومبي

اإ   .ستخدام

احدور - وفق: ر اح ر تحقيق و املبتكر دافع شومبي"إن ف و " جوز ت التناف التوازن ظل نفإنھ

امل نأسعار اليف لت تماما ة مساو   .تاجنتجات

الدائري - التدفق منتج:كسر ل ش ار بت خالل من شومبي ف جوز حسب الدائري التدفق كسر يتم

تحقيق جديد أجل من املنظم احبواسطة   .ر

ة - الدائر ل :  العملية تمو ثمارات إن املصرس يؤديئتمان يؤديإ، كما الدخول ادة ادةإز ز

ا املنتجات ور ظ ومع الشرائية، يؤديالقدرة ذا و القديمة السلع من املعروضات ع الطلب ينقص ديدة

املشروعاتإ القروض،تقلص سديد املبتكرون بداية امن وعند املعروض فإن اح سوفلنر قدي

نخفاضاتينكم نحو اح ر تميل و     .ش

ة-2    J.M.Keynes:(2)نظر

العاملية زمة حدوث الرأسمالية1929سنةإن شارال،الدول وان الطلب تقلص أساسا تمثلت

كتاب لصدور نقطة انت والفائدة"البطالة والنقود للعمالة العامة ة لصاحبھ1936سنة" النظر

"J.M.Keynes ")1883-1946 (ر الظوا أسباب وسائلمفسرا نا مب الرأسما النظام تنخر ال ة ط ا

الك،العالج ة النظر ديدمنتقدا ا ھ من يضع أن قبل وصفالسيكية ن ح ،"J.M.Keynes "رأس" كتاب

عليھ "Karl Marx"ل" املال م اقتصادي كتاب لھبأنھ انة م وال املعاصر،الزمن، طاالعالم ور

النظامقتصاديالنموبموضوع عت ي ، وميةأن الكن وا اصة ا نتاجية وغ نتاجية ثمارات س

خ ا الدخلبصف نمو أساس ل ش للدخل القصاملالوطالقة    .دى

                                                             
سعيج،  (1) كيم ا قتصادي" عبد والنمو الوط قتصادية،: "الناتج العلوم املاجس رسالة زائر، ا حالة للنمو قياسية اقتصاد دراسة

زائر، ا جامعة ، سي ال وعلوم قتصادية العلوم ص2001لية ،35.  
بابا، (2) القادر نة" عبد الرا العاملية التطورات ظل التنمية وتحديات زائر ا ثمارات س اطروحة"سياسة العلوم، الدكتوراه

زائر، ا جامعة ، سي ال وعلوم ص2004قتصادية ،20.  
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لألزمات املضاد الرئ العامل فاوأيضا ية، الكين النماذج ثمارات ساإلس املؤشر عت للنمو

النمو معدالت رفع الرئ والعامل نتاجية الطاقة لجلتوسيع   .الطو

اعتبار الدخلالدخلأن و دفة مس ادة ز أي فإن ثم ومن الك نتاج قيمة من جزء يمكنو ال الك

تتحقق قيمةإأن ادة بز يتالكنتاجال ال ذا و ى، قيمة إال أ ادة الطاقاتبز ادة ز أي العي ثمار س

وكميةنتاجية قيمة توسيع لتحقيق ندرك،نتاجالالزمة نا العيميةمن ثمار س لرقم البالغة

سراملفباعتباره معدل أي تحقيق املوقف للنموتاح   .قتصاديع

اس املوضوع ذا أك النمو" J.M.Keynes"تطاعللتفصيل لعملية منطقي سلسل قتصاديصياغة

الرأسماليةالد محددة(ول لفروض التاسبال) وفقا سط امل   : لسل

يقوم- إنتاجية ة ف أي أنھ نتاجطاملا من كمية بإنتاج النقديةاملصنع الوحدات من معينة قيمة عادل

عمل يدفعومن نتاج، بيع نتاجاملصنية اليف ت والرع جور تتضمن تلكال ع د يز وما والفائدة ع

اح أر ل ش أيضا دفع   .املدفوعات

إيرادات - و إنما املصنع ذا ل نتاج اليف ت أن امللألف) دخول ( طاملا أو خرى راد ع الرصا وكذلك عت، ح

امل ملالك نتاجصدخال قيمة ألن ونظرا و إنمانع، نتاج اليف ت قيتذوب أن ذلك بع ي فإنھ اح، مار مة

يجب تج ساوى ي ي املتولأن الدخول قيمة ذامع من   .  نتاجدة

يحاول       تان س الرئ الفكرتان ع" J.M.Keynes"اتان ا يطبق الكأن لإل،قتصاد سبة قتصادفبال

ليةالوط ال الصورة فإن ل املك ا عل ال الصورة الفردينفس أنتجصنع ما فقيمة الوطلالقتصاد،

ف ماخالل ةنأ بدال ة الف نفس خالل املسلمة الدخول ل ساوى ذت وع جميع، يع ت ح فإنھ لك

ع أنتجاملصا ما يل أن عفراد فقنيجب حصلوا ما دخول ل من عملي،ليھ املنفقة الكمية انت ةفإذا

لكمية ة مساو دمات وا نتالسلع قيمة فإن البيعالدخول عملية تحققت قد ون ت الةاج ا ذه و ،

العاتظل  ا مستوا عند اح           .ر

املتوازن  -3 بالنمو ة القو الدفعة ة النظر(1): نظر ذه ل العام الفكر أصالـألن ت ي يةإة الكن معاملدرسة

ا أدخل ال املعاصرة التعديالت او عض يةأضع الكي املدرسة املدر ع ا ة النظر ذه ت ت ةسذلك

ة يكنيو ال ف ا ا ور ظ رجع و القرن ية ذا من يات عي يجن"Harrod"قتصاديانوضعماعند(  ر ل

النمو" E.Domar"و نموذجا رالفر اش ماقتصادي قتصادي)بإسم أو " R.Rosenstien"ثم

اأن م صاغ ال املعالم تلك ة النظر ذه ل سية الرئ الشاملعالم أسماه" Nurkse"قتصادي ما

للفقر املفرغة و بالدائرة يإ، ا ال التبلور تا ف ما القرن ذا من نات والست نات مس ا حقب عت

والو  العل ار ةزد النظر ذه ل   .عم

الكثو  تحقيق ع ا بقدر ة النظر ذه اتتم الوفورات ومن الفنية أوارجية آنية بصورة قتصادية

عة، يمتتا يتأ ما ب تح س من ا اع الت السوق قيق نطاق وتوسيع نتاج وتوازنمل ن، نتاج ب

وو  الك الطبقات س ضمان(جتماعيةن ب قحس دخل ع ا م ل شغيلصول ال ات مستو من ) ادم

ة كب واجتماعية ونفسية مالية يات ت ا تحتاج ا أ اإال بحال أجيال ا تتحمل قد لة تجأندونماوطو

ئا ش السابقة ا عوائد عض  ،من حدوث ا تؤدي قد ا وأ اكما عض شطة ن ب مماالبعض زدواجية

                                                             
  .207صالح الدین نامق، مرجع سبق ذكره، ص  (1)
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اإيؤدي حدإم ا،نية بي التضارب أو التعارض عض املتخوث الدولة أن ض تف ا وأ دائماكما بدأ س لفة

النمو درجةعملية من بعدا مس أصبح أمر ذا و   . ن االصفر

متوازن – 4 الغ بالنمو ة القو الدفعة ة   :(1)نظر

ةسو  بنظر أيضا ة النظر النمو"ذه من ،"أقطاب ل ا ة النظر ذه ر وتطو شأة أصل رجع  و

"A.Hirshman "و"F.Perroux "املنطقي سلسل ال عرض النمويمكن اتيجية كمإلس ذهاقتصادي تراه

الن ة التاليةالنظر    :قاط

بوجود قطاعاختاللتبدأ ن نب قطاع أو القطاعاتإقتصادي قية التخلف(و سمات من سية رئ سمة ذه و

القطاع،)قتصادي بدأول فنحدد س امل( بھالذي رأس قطاعات ن ب املالل امن رأس أو جتما

طة)  نتا مباشرأشر بأسلوب سواء قادرا الرائد القطاع ذا ون ي الطلبن ادة ز ع مباشر غ أو

واالوسيطي السلع بقية ع ي ا ال أأو قطاعات ا تج ست ال   .خرى دمات

س ل القطبإاراتثمتوجھ القطاع القطاع،ذا ذا القصعد (فيبدأ لجل الطو التوسع) أو

أو،والنمو ة تجار اح أر منھ املتوازن،جتماعيةإفتتحقق غ النمو ق طر عن ة القو الدفعة ة نظر وتمتاز

ل التمو م نفس ا تحتاج ال ا ثمار و  بأ املتوازن س النمو ة نظر تحتاجھ انت اإ ،الذي عيو م أ أن ال

الظروف تماثل أو ثبات ضت اف ا و و يكمن و قتصادية الدولجتماعية ل ن ب او السياسية عض

شاطالو الصناعيةخاصة( ال   .)تقليدية

الثالثا قتصادي: لفرع للنمو املعاصرة ات   .النظر

ة -1    Rostow:(2)نظر

النموإ النامية عم) Rostow" )1917-2000" رأي قتصادين الدول أن طاملا ممكنة سبابلية

معينة ة تطور مرحلة من ا تنقل ال بات متخطيإواملس تقدما أك أخرى املصاعبمرحلة ذلك ة

ع ال اـواملشاق ومطورةض ال، ا مرحإقتصاد ل تتطلبھ بما النمولةوط مراحل رتب ،من " Rostow"و

للمجتمعالبناء يك ال الوطقتصادي قتصاد ا يمر خمس ممكنتحـمراحل مستوى ألع قيقا

املراحل ذه التقدم، القديمةاملرح: من التقليدية قبل ،لة ما تجاه،طالقنمرحلة ،نطالقمرحلة

الن مرحلةقتصادينحو الكب ، الك   .س

املراح ذه الدول املراحللو عض ا نفس ا مرت يةال ع الغر الثامن القرن ،ــمن ن ح  شر

بالفعل ت منتح  ون التنمية من قيق التحرك شررى ـــــــــــــــــــــأخإمرحلةخالل و ،"Rostow"كتابھ

النمو" النموإ،" 1956قتصاديمراحل عملية بقولھمراحل عامةاأ"  قتصادي نتائج إال ست ل

من بطة الت حداثمست ا د ش ال مة ديثال ا خ والتفاؤل" ار بالواقعية سم ت ة النظر ذه فطاملاو

الن الدول الذيسارت ق الطر اامية ل محالة"Rostow"رسمھ ال تصل سوف ا امسإفإ ا أاملرحلة ية

دماترحلة م وا للسلع الكب الك باالس املواطنون ا ف ينعم الذي الكب الك   .س

  

 

                                                             
محمد  (1) اد منظور" دن،فر من الشاملة قتصادية مصر،،"سالميإالتنمية رة، القا شر وال للطبع التعاون ص1994دار ،53.  
بكري، (2) قتصادية" امل وت،"التنمية ب ية، العر ضة ال دار ص1988، ،16 .  
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يك - 2 ال التغي نماذج ة    (1):نظر

ا تحول ال لية ع ة النظر ذه التقليديةترتكز الزراعة ع ك وال يك ال التخلف من قتصاد

وإوليةوالقطاعات  الصنا التنوع من د دمياملز ا التغيقتصاد لنماذج ان ش مثاالن ناك و ،

ما يك ل: ال العاملة القوى فائض استغالل ة ت،" A.Leuis" نظر ال النمو عمليامثلوأنماط تحليال

  ".H.Chenery"ل

الدولية التبعية ثورة ة   :نظر

يجة  نظرن ن ب حضنفتاح ، يك ال والتغي النمو ةمراحل ف خالل كب بتأييد ة النظر ذه ت

الثالثالس العالم مفكري ن ب يات محاصرةبعي الثالث العالم دول أن ع باألساس ة النظر ذه عتمد و ،

و والسياسية املؤسسية فضالقتصاديةبالعراقيل الدولية أو املحلية تبعيةسواء ا وقوع الدولعن

ا وسيطر    .الغنية

الدوليةذو التبعية لثورة ة فكر تيارات ثالث ناك الصدد التبعية : ا ديدةستعمارنموذج ا ة

الثنائية التنمية وفرضية اذب ال املثال   .ونموذج

للنمو– 4 املضادة النيوكالسيكية الثورة ة   (2):نظر

النيوكالسيكية الثورة رت ظ سابقااملعاكسةلقد ية الغر وأملانيا طانيا ر و وكندا املتحدة الواليات من ل

والسياس ات العشر اتالنظر القرن خالل دراساتنقتصادية تركزت وقد سياساتذ، ع ة النظر ه

الرشيدة التوقعات ات نظر وع العرض جانب ع تم الذي الك صاعمليوإقتصاد ا أما،ةت

تحري  ل ش ع ذلك أخذ فقد النامية الدول صعيد و ع اإسواق أسلوب اج عن املركزي لتخطيط

الدولة نمستوى ماليت ن مؤسست أقوى ع سيطرون ي كالسي النيو ب املذ أنصار أن املالحظ ومن ،

م و الدوالاالعالم النقد صندوق و الدو النظربنك إن التخلفة، حالة بأن عنتقول تج ت قتصادي

شاط ال املفرط والتدخل اطئة ا ة السعر السياسات ب س املوارد تخصيص جانبسوء من قتصادي

وم الثالثح العالم دول رواات قول و أمثال، كالسيكية النيو الثورة مدرسة   : د

"LordP .Bauer" ,"H.Johnson "و"B.Balassa"ال تدخل إن إ، يؤدي الذي و قتصادي شاط ال دولة

النمو عملية ير اديقتصإبطاء و بإ، السماح أن دد ا اليون اللي صةى وخ رة ا سواق نتعاش

الدول من جانب ن ثمر باملس حيب وال والتصدير التجارة ة حر يع و للدولة اململوكة املشروعات

التامل صور وتقليل اتقدمة ةدخل السعر ختالالت و ذلكومي ان نتاجسواء عوامل أو أسواق

قتصادي النمو تحف و قتصادية الكفاءة ادة ز إ يؤدي أن شأنھ من املال، أسواق أو   .السلع

  

  

  
                                                             

ش (1) ،يم حس حسن محمود ب عر تودارو، قتصادية" ل السعودية،،"التنمية شر، لل خ املر ص2006دار   .130،131ص،
ي، (2) البيا رشيد قتصادية" فارس ي-التنمية العر الوطن قتصاد،"سياسيات و دارة لية شورة، م قتصاد دكتوراه أطروحة ،

عمان، الدانمارك، املفتوحة ية العر ص2008اديمية ص ، 88،89.  
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الثالثملا ر: بحث النموالتحر ودوره   .قتصادياملا

إ        املا ر التحر نظامدف ابناء عل ترتكز ال سس ن ب من فإنھ ا ونظر متطور أي ومتنوع فعال ما

التح ة املار نظر التطور أن فرضية املا قتصادير للنمو ساسية ة الرك   .و

بالنمو: ولملطلب ا املا ر التحر   : قتصاديعالقة

العال        تناولت ال الدراسات من العديد املاجاءت القطاع ن ب اقة القطاع وتقرقيقيو جل، با

إ توصلت التطبيقية إيجابالدراسات عالقة قتصاديوجود والنمو املا التطور ن ب   .ية

ول  املالالنمو: (1)الفرع رأس وتراكم ارود(قتصادي   .)ارمدو  -نموذج

ير النموذج ذا ف دد ا ن ي الكن نماذج أحد والنموللنمو املال رأس تراكم ن ب عتقتصط حيث ادي

املا " ارود" رأس و قتصاديدخار النمو لتحقيق ن أساس ن شرط املعادل خالل من ذلك شرح وقد لة،

푔푐                  :       التالية = 푠                                                                                                             

تمثل   :حيث

النمو 푔            قتصاديسبة = ∆
  

دخار 푠                                 سبة =  

املال لرأس دي ا 푐                  املعامل =    

 
∆

فإن= كذا  و
∆

               

    푆 = 퐼 و ل ساوي وذلك دخار أن ثمارن  .س

النمو معدل فإن التا يو عندماقتصادي لھ حد أق عند ونون ا،ت ل مستوى أع دخار سبة

النمو معدل أن عتمدأي تراكمقتصادي زاد لما دخار م زاد لما ف املعينة، املالية املوارد م ع

املال سرأس ل الذي تمو اتعمل و ثمارات قتصاديس النمو ة وت رفع   .                            لتا

ا قامت أخرى دراسة يوجد أنھ املتحدة  كما أ(مم م نموذج) و سياق نفس دومار" تدخل و " ارود

تأكدح ترايث التنميةأن أساس و املال رأس إنكم رفع املال رأس بواسطة يمكن إذ العمل تاجيةقتصادية

نتا ل ي ال   .وتحديث

ي الثا املا: الفرع والتطور املا ر   (2).التحر

سا      دف ال اجان إن وراء العديدمن املا ر التحر املاسياسة التطور تحقيق و الدول ،من

ا النظام فعالية ز عز ع عمل الفائدة أسعار ر منفتحر التقليل أن كما املالية، املدخرات عبئة ملا

ح التمعدل البنوك ع املفروض جباري قتياطي رفع من ة خ ذه ل يمكن ة وكذلكجار لية التمو ا در

                                                             
ي، (1) شعبا التنمية" إسماعيل اقتصاد الثالثة،،"مقدمة الطبعة ومة، ص1997دار ص ،79،80.  

(2) Venet BU , « les critique de la théorie de la libéralisation financier", université de paris, 2000, p 22. 
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امل واجز ا دخفروضإلغاء وع املال رأس حساب ع اة بإول سمح ية جن املالية منملؤسسات الستفادة

ية جن موال داخلرؤوس املنافسة عزز وكذلك إ، ينعكس مما املح املا نوعيةالنظام ع يجابيا

لإلقتصادا املقدمة املالية تدمات م سا لھ ذا و لل، املالية نظمة ر   .يةامالندولطو

مسا  م سا املتطور املا النظام أن النموونجد ة وت رفع ة كب عدةمة قيامھ ق طر عن قتصادي

املدخرا كتعبئة قتصادوظائف ا يحتاج ال املالية ج ،ت ل ش املالية املوارد ع مختلفوتوز ع يد

قتصادية، والقطاعات املشطة وتوف ات الشر أراء عة متا الوظائفوكذلك من ا وغ    .رى خ علومات

ي الثا قتصاديت: املطلب النمو ع املا التطور   (1).أث

لتطورإ املان قتصاديالقطاع النمو ع ي ايجا كفاءةأثر ز عز ع عمل و ف عن، املالية الوساطة

تخف ق ةطر ثمار س الفرص بتحديد سمح أنھ كما واملعلومات، املعامالت اليف ت وتوفكيض حية ر

ا، ل الالزم ل املاليةكمالتمو املوارد عبئة مستوى يحسن أنھ عملا و املخاطر ، من التقليل مرع املالية،

مح ال يؤدي املاليةالذي للموارد أمثل ع توز إ أل وتراكم تقدمسرع، إ ّ و شري وال املادي املال لرأس

و تكنولو رفع م سا مما قتصاديأسرع النمو ة   .ت

من العديد عت شر كما املا التطور أن ن قتصاديقتصادي النمو ة وت رفع ألجل ضروري ن ط ب ومن

املثالؤالء يل س ع نذكر ن   (2):قتصادي

Coldsmith )1969 - 1955(،Shumpeler )1912(،Gurley Shaw )1960-1955(،King Leviene )1993- 

1992 (،Fry )1989 -1988 (،Pagano )1993(،Govanocivgreen wood )1990(،M.Ckinnon )1991-

املا،)1993 التطور تأث توضيح مكن النمو التاليةوع النقاط   :             قتصادي

امل- 1  املدخرات عبئة ادة شطةز ل لتمو الالزمة خالية من أوعيةـــــقتصادية و أدوات عرض الل

متن ة واملادخار السيولة حيث من تالرو خاطرةوعة مختلفحية مع نإناسب املدخر كماحتياجات أن،

بتوف سمح املا نـــالتطور املحلي ن للمدخر تنافسية جعوائد حدانبو                                       .السوءع

عوائد-2 ن نتاجية تحس ثمارات س إذاوكفاءة اإل ، و والبنوك املالية املؤسسات اأن بمعلوما ستعانة

الواسع اكمة امل ا ا الفرص وخ حول ةة ثمار حية س ر اك ع املومتا املا فالنظام عمل، عتطور

حصة ادة ع ز نتاجية شاطات ال ل لتمو املخصصة عندخارات اإوضا اأكتناز ة املضار .                                                                                                                            و

ا-3 عتوف املشار س تأس أجل من ل ديدةلتمو ا عالوة،قتصادية ا م القائمة التوسع ل توفوتمو عن

فب ستغالل، دورة ل لتمو توفسواقفضلالسيولة يتم املتخصصة املالية واملؤسسات املتطورة املالية

ا ام أ مختلف ع ع املشار ل ة(تمو ،صغ ة كب متوسطةمؤسسات القطاعاتوك) ، افة ،ةزراع(  ذلك

تجار  ،   ).                                                                                              ةصناعة

                                                             
كأ  (1) سوزان مبارك، ن،مشقق الشرق"ر بلدان املا القطاع ر ي،"وسط تطو العر النقد صندوق ص2004، ،101.  

(2) Caripturunc développement du secteur financière et croissance, université mantesquies- Bordou IV, 1999, p 92.     
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الكفؤة-4 ا دارة ل يتعرض ال التقليلللمخاطر ما م دورا املتطور املا النظام يلعب حيث قتصاد

املخا نمن التأم قطاع شاط خالل من فقط س ل نطر متنوعةوإنما،التأم شكيلة تقديم خالل من كذلك

ةدواتمن ثمار   .س

املا:  ول الفرع التطور لتأث املفسرة النموالنماذج                                                 .قتصاديع

أ      توضيح النمويمكن ع املا التطور نثر التالي ن النموذج خالل من     :قتصادي

ول  النمو :(1)النموذج عن عبارة قدو الذي آلية،) pagano 1993( ھمذج شرح عندف الداخ النمو

املا التطور تأث رصد ق يطر فيما يتمثل و و قيقي ا شاط ال   :ع

1-  푦 = 푓(푘 × 퐴)  
إعت ال "pagano" فلقد عدد النموذج نتاج ذا و ثابت ان املال )y( جماس رأس ملخزون دالة  )k( و

املال و رأس قتصاد) A(إنتاجية منتجة واحدة سلعة ناك أن ض إف سيط الت   .وألجل

2- 푘 = 푔(퐼 × 푆)  
املال  رأس شرياملاد(مخزون وال ة) ي ثمار س للتدفقات دالة املال)I( و رأس قيمة نخفاض  ومعدل

)S(.  

3-  퐼 = ℎ(푆 × 푄)                                                                                              
واحد  قناة ع يمر ثمار دخار س ل تمو أجل من البنوكة تتمثل الوساطة (S)وال اليف ت أن كما

يرمز بالرمزاملالية ا املا) Q(ل النظام فعالية س تق معادلة و كتابة يمكن التا لو الش ع ثمار س

퐼:    التا = ℎ(푆 × 푄)                                                  

يمكن املؤثرة كما العوامل ثمار ع جمع ل) X(واحدعامل س الش ع ثمار س معادلة  :التاوتصبح

4- 퐼 = 푗(푥)  

اإل  نو ب ط تر ال العالقة ع ن)  k(و)  I( عتماد و ة ج ة) x(و) (y من ج عمن صول ا يمكن أخرى

التاليةامل   : عادلة

5- 퐼 = k  − (1 − δ)k  

سرب و ناك بأن ساب با اليأخذ لت يجة ن ثمار دخار س معادلة فإن املالية الوساطة تصبحف

التا ل الش   : ع

6- 퐼 = 푄 ∙ 푆  

 퐼 = 푄 ∗ 푆 ∗ 푦 لالدخار دية ا   :حيثSنتاجية

املعادلة من االنطالقة النمو)1(و معادلة ةقتصاديفإن ليم)t+1(الف الش ع عليھ صول ا كن

  :التا

                                                             
(1) Belkacem lotfi, drimeimed, ayounisaif  «  développement financier et croissance économique dans PED"  Disponible sur l’adresse: 

www fsegn .mu.tn/pagel/colloque htm, p 8et9. 
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7- 푔 = (푦  /푦 )− 1 = (푘 /푘 )− 1  

العادلة أ)5(و) 6(ومن ن تب ال املعادلة ع قتصادينحصل النمو ع املالية الوساطة   :ثر

8- 푔 = 퐴 ∗ 푆 ∗ 푄 −  훿 
امل من ا اشتقاق تم التاليةوقد 푆: عادالت = 푠푦  ;푄 = 퐼 /푆 

퐼 = 푘 − 푘 + 훿푘  → = 푘 − + 훿 

퐾 = 푦 /퐴 

قتصاديت) 8( فاملعادلة النمو ع املا التطور أثر سياسةص فإن فعالية، ز بتعز سمح املا ر التحر

املالية املوارد عبئة املا قتصاديالنظام النمو ع إيجابيا ينعكس   . مما

ما نظام ظل املالية الوساطة أن دخار،كما مستوى ن تحس ع عمل طمتطور عن رفعوذلك ق ر

ادة ز ع ن املدخر ع مما املال رأس املالية إنتاجية م يؤديإدخارا الذي املواردإمر م رفع

النموقتصاداملالية ة وت برفع سمح مما   . قتصادي،

ي الثا قتصاديوكذل:النموذج النمو ع املا التطور تأث شرح النموذج ذا وذلكك وتحت، خالل من

الثابتة م ا غلة املالإK 2و1Kشروط رأس من ن نوع   .ستخدام

التا ل الش ع تكتب الك نتاج    :دالة

1- 푌 = 푓(푘 ,푘 )  
(k1)و)(k2 قتصادتمثل املتاح املال رأس   إجما

2- 퐾 = 푘 + 푘  

(K)زمنية ة ف ل خالل املنفذ ثمار س م وفق يتغ ثابت   .غ

3- ∆퐾 = 퐼 

دخار ساوي ثمار س دوره جزء " الفع"و الو أي عملية تمتصھ لم الذي الك عدخار املالية ساطة

س الك دخار مثل و ا، ل اليف ت ل منش الكبة   :نتاج

4- 퐼 = 휑푆푦 

:(1-휑) لفة الرمز صورةيمثل وذلك دخار، من وحدة ل ل املالية الفائدةالوساطة معدالت ن ب وامش

ترمز آخر مع و واملدينة عملية إ(휑-1)الدائنة لكة املس املاليةإاملوارد دمات ا .                                                          نتاج

ما ن ب ت ي شأستدل ول النموذج ذا تأثبھ النمو ن ع املا ضالتطور نف 2قتصادي = 푘/푘
املعادلةوعندئذ تكتب أن التا (1)يمكن ل الش   :ع

5- ∆푦 = 퐴(2)푘 = 퐴(2)휑푠푦 
6- ∆푦/푦 = 퐴(2)휑푠  

퐴퐼/푦 = 푔 + 훿 → 푔 = 퐴푆푄 − 훿 
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النمو أن النموذج ذا عيدل عتمد املالإقتصادي رأس مخزون الوساطة) A( نتاجية كفاءة وع

دخاروع) 휑(املالية م) S(معدل نظام إال تتوفر ال الشروط ذه متطور و   .ا

ي الثا لت : الفرع دة املؤ النموعمال ع املا التطور    (1).قتصاديأث

عمال   من العديد الناك تإقتصادية بدراسة قتصاديتمت النمو ع املا التطور ي أث وفيما

أعمال عض عرض نسوف البارز ن انبقتصادي ا ذا تموا ا   .الذين

ل:Walter Bageht  1873أعمال- التمو ط بر قام من أول ميةبالنموو أ إ إشارتھ مع قتصادي

قتصاديالتطور  للنمو سبة بال باملا املعنون كتابھ ار ف ذه طرح حيث املال" ، سوق " وصف

   .1873والصادر

ذا:Shumpeter 1912أعمال- يدعت ا الس أن و قتصادي املا املصرللنظام از ا األخص

التكنولوجيةيمكن ارات بت تحف للمؤسساتمن الالزم ل التمو بتوف سمح و الذي، مر قتصادية

لت ة كب فرص ا النجاحيمنح ثمإ) تجديد( حقيق جديدةار اس منتجات إدخال خطو ا، ر تطو نتاج، ط

ا لد يناملوجودة مما قتصادي، النمو ع ايجابيا سنةعكس الصادر كتابھ تضمنھ ما ذا و عنوان1912،

قتصادية"  التنمية ة   ."نظر

ي :John hiks 1969- 1973أعمال-  يطا ال املا النظام أن رئيرى عرفتھ دور الذي الصنا التوسع

طان عيابر بوظيفة قيامھ بفضل وذلك وجھ، أتم ع ة شر ال املوارد   .بئة

ذان :show ،M.Ckinon 1973أعمال-  ثر أكد ع يقتصاديان الذي ي عيجا املا التطور خلفھ

التطورالنمو يرجعان ما أ كما املاقتصادي ر التحر سياسة ا   .املا

من :King- Levine 1993أعمال-  ل قام بالعديدLevineوKing لقد يات سعي ال سنوات من خالل

النمو ع املا التطور ا يؤثر ال الكيفية شرح حاولت ال خاللقتصاديالدراسات من توصال وقد ،

الدراسات دو إذه يلعب املا التطور النموأن تحف عملية رئ الدولر خاصة قتصادي

  .ميةالنا

الثالث ال: املطلب املاتأث التطور ع قتصادي                                                   (2).نمو

عدد من املابالرغم التطور يلعبھ الذي م امل الدور ع تؤكد ال ات والنظر النموالدراسات ة وت رفع

ناقتصادي الدراسات ذه باملقابل أن إال للنمو، أن عت حيث تماما، ذلك عكس ترى أخرى دراسات ك

أثر املإقتصادي التطور ع ي النمويجا ة وت أن ون ل ذا و تحا ع عمل املرتفعة فقتصادي

املعروضة املالية دمات ا ع املا الطلب النظام طرف يؤديمن الذي لإمر ش املا شاط ال توسع

  .                                                                                           عام

يدعم الفرد دخل نمو أن النموالتكما عزز خ ذا و املا لطور الطو املدى نقولقتصادي فعندما ،

اد الز أي الداخ الناتج ادة ز ع ذا ف الفرد دخل ادة النموز مكن ة و ذاقتصادي ع ستدالل

التالية النقاط   :    التأث

                                                             
(1)  Belkacem lotfi, drimeimed, a younisaif, « développement financier  et croissance économique dans les ped », op cite, p 4.  

  .53، ص 2004صندوق النقد العربي،  ،"التمویل والرفاھیة والنمو " د بیتیر جمونتیل،   (2)
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تميلإ - مرتفع الفرد دخل ا ف ون ي ال البلدان شآتإن م ا لد ون ت صاأن وألن ة املرتفعصول كب

الوساطة اليف ت تخفيض أي البنوك ع عة املتا اليف ت يخفض ة الكب شآت امل رفعاملاليةلدى التا و ،

البنوك اح املصرالذ مرأر از ا ر تطو م سا   .ي

ة  - الكب شآت امل من كب عدد تواجد تسمح صاتمتعال من مرتفع أسواقبمستوى ور بظ صول

متطورة   . مالية

 النمو لتأث دة املؤ املاعمال التطور ع  :قتصادي

ما) Robinson( عت):Robinson )1952أعمال-1 املا التطور يجة أن ن إال ذا  و ف قتصادي خللنمو

تحف ع دماتعمل ا ع يؤدياملالية الطلب الذي املامر النظام ر تطو   .إ

املالية:Patrik 1966أعمال-2 دمات ا ع الطلب ادة لز يجة ن يتحقق املا التطور أن عت كذلك و

ترجع ادة الز ذه تطورإ باألساسو قيقيحدوث ا   .القطاع

من: King- Levine 1993أعمال-3 ل وجد ال"Levine وKing "لقد ية التجر منقامالدراسات ا

عإأجل املا التطور تأث رجختبار أثر ناك أن قتصادي متبالنمو تأث وجود أي التطور، ن ب ادل

والنمو أغلاملا وذلك الدراسةقتصادي ذه ا شمل ال الدول   .ب

التط: Jappeli 1994أعمال-4 أن قتصادي،يرى النمو يؤثر ال املا يؤديور أن فيمكن العكس ع بل

منالنموإعاقة إ وذلك التأثخقتصادي ع الل ا يمارس ال السلبية توضيحدخارات مكن و املح

ي فيما      :ذلك

عائد  - ادة ز التطو إن ع الناجم م دخار من يقلل أن يمكن املا أندر حيث الدخلإخار رتفاع

دخارالنا حساب ع اري ا الك س من د يز يمكن دخار عوائد الوا التحسن عن   .جم

يو إ- ما املخاطرن تجنب بقصد املالية دوات تنوع من املا التطور من فره يخفض أن يمكن دخار،

حتياط   .ألغراض

امل- املالية السوق قطاعثظروف فإن يمالية أن يمكن لالعائدات قول طر عن الكھ منإس اض ق

اجة ا دون املالية دخاراملؤسسات   .إ

شملت: Hussein- Demetriade  1996أعمال-5 ال الدراسة مندولة16عد ل توصل  " نامية

Demetriadeو Hussein" قتصادي للنمو كب تأث ناك أن املاإ التطور   . ع

ن :Berthélemy- Varoudakis (1)أعمال -6 قطاع من ون مت نموذج ر بتطو ما م ل وما( قام )حقيقي

أل  الوذلك شرح نجل القطاع ذين ن ب املوجود النموذجوفيمابط ذا عرض نقوم سوف ي   : ا

 النموذج ذا فعالةعت عمل وحدة عائلة ل املؤسسات)  UE(أن تصرف تحت و

بحيث والبنوك  : قتصادية

 퐿 + 퐿 = 1 
 퐿 = 푈퐸  

  

 

                                                             
(1) BELKACEM LOTFI,  drimeimed  ayounisaif,  op cité,  p 6. 
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 ت املؤسسات تتمثلجميع نتاج ومعادلة واحد منتج يع بتص  :قوم

1. 푦 = 퐹(푘, 퐿) = 푈퐸 × 푓(푘/푙)  
 املؤسسات عظيم تتمثلشروط  :قتصادية

2. 푊 =  푓 − 1/푢푓( ) × 푘  

3. 푅 = 푓(1/푢)  
W  :قيقيمعدليمثل ا   .جر

R  :القروض سوق اص ا الفائدة 푅 معدل = (1 + 푖)푟  

 i  :الوسا امش البنوكيمثل طرف من املطبق املالية   .طة

 r  :الذ قيقي ا الفائدة معدل معديمثل ساوي املالي لرأس دية ا نتاجية   .ل

ع تقتصر املالية الوساطة أن ون ل ذا و فقط البنوك ع قام املا النظام أن النموذج ذا ض ف و

  .البنوك

  بالمعدل الداخ ثمار من س جزء يتمثل بنك ل ل اريدخارسبة منا تھ عب تم الذي

لھ رمز و العملإمع Qjطرفھ كمية ادة ز د يز زء ا ذا أن اض ناف املوظف طرف من ملبذول

 .البنك

    푄 = 푄 (퐿 )        푄∗ > 0   

ا ل بـــــوالبنوك التوازن يتحقق التا و   :متماثلة

4.   퐿 = 퐿 = 1 − 푢/푛  

الإو  ثمارات التاليةس املعادلة حسب ترتفع 퐼 :بنوك = 푘∗ =  휑(푙 ) ∙ 푠 = 푄(1 − 푢/푛) ∙ 푠 

ال ح ر عظيم أجل تحققومن ط ش التاليةبنك   :املعادلة

5.   ∂π/ ∂퐿 = 0 

ا نتاجية ساوي معو للعمل املعادلةدية ذه و قيقي ا جر   : معدل

6. 푊 = (1 + 푖)푄∗(퐿 ) ∙ 푆/푛  

ن  ب ت ذا املاومن للقطاع سبة بال قيقي ا القطاع ا يمثل ال امل مية ونھ ل تحديدوذلك تحكم

خلدخارتدفقات    : ذا

السوق  - م ان لما معدل ف أن ذا ع م م ااملا بالعائال دخار وناص ي   .إرتفاعت

انت- لما مرتإو البنوك العمل متطور نتاجية املا النظام ان لما   . فعة

النمو- فإن أخرى عبارة يؤديو مستوى قتصادي رفع ممإ ماحدو إيؤديادخار تطور ظلث

اليف الت    .ثبات
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قيقي   ا القطاع ن ب متبادل تأث أو مزدوجة عالقة ناك أن سبق مما تج ست املاو فالتطوروالقطاع ،

يلع يع املا خالل من قتصادي النمو دعم عملية م م دور الالزمب ل التمو وتوف دخار

ثمار  كمالإلس للنموات، تأثأن املإقتصادي التطور ع ي ع يجا ه تأث خالل من وذلك دخارا

املاليةبواس الوساطة اليف ت تخفيض   .طة
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  :خالصة

يز إ ال املا ر التحر نموذج اءن ا ن ب وجدل نقاش محل ةال نظر تطبيق يرى من م فم ن    قتصادي

McKinnon et Shaw،أننظمةنحو مسارا طة شر ا لد النمو ة وت دعم بالتا و النامية للدول املالية

تطبيق ون ذلكي عكس خر البعض يرى نما ب جيا تدر بأن،ا طرحھ را أسبابم م أ و املا ر التحر

و  قتصادية الدول زمضطرابات ذه ا عرف ال املا   . ات

اء وقد ا نأكد نجاقتصادي الشروطبأن من جملة ع يتوقف املا ر التحر سياسة ا،ح م أ من

يجبتحقيق كما ر، التحر ملتطلبات القانونية طر مالئمة ، املا النظام ر تطو ، الك قتصاد إستقرار

ر للتحر ن طبيعةتب مع يتوافق الدول املا ذه   . إقتصاد

ترا ال ا بدور الشروط الذه الدراسات ثر أغلب واملعتناولت ي عيجا املا ر للتحر نوي

ق ن ح قتصادي، التالنمو بي العالقة نفت ال   .الدراسات
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يد   :تم

الصناقا القطاع ع فيھ ركزت قتصادية، للتنمية ي شرا يار ا ب ب ستقالل عد زائر ا مت

ثمارات إس املصنعة الصناعات ة نظر ع املب للتنمية النموذج ذا تطلب و شاملة، تنمية إحداث غرض

املا النظام ع السيطرة إ ة الف ذه خالل الدولة دفع ما ذا و ة، كب أموال رؤوس تتطلب مة

أوالواملصر السلطات فبدأت العمومية، واملؤسسات املخططة ثمارات س ل لتمو مصدر م أ بإعتباره

لسنة املا صالح إعتمدت ثم ية، جن البنوك جسدت1971 بتأميم وقد نة، ز ا يمنة ل صالحات ذه

وإستمرت دخار، عبئة املصر النظام لدور مال وإ القروض، ع توز ا وتدخل البنوك ع العمومية

أسعار إنخفاض عد الوط قتصاد يار إ بوادر رت ظ حيث نات، الثمان منتصف ح الوضعية ذه

قتصا النظام ضعف رت أظ وال ول، والنقدية،الب املالية املوارد سي ب يتعلق فيما خاصة زائري ا دي

دف وعميقة ة جذر بإصالحات القيام تطلب الذي املصرمر بالقطاع وض ال   .إ

قانون خالل من السوق، إقتصاد نحو والتوجھ صالح خطوات أو العمومية،فبدأت املؤسسات إستقاللية

لسنة ي البن سنة1986والقانون صالح تكييف سنة1988وقانون و ، الن ذا وإستمرت ،1989

مقابل ذا و مالية، مساعدات ع بموجبھ حصلت الدو النقد صندوق مع ا سر إتفاقا السلطات أبرمت

قان إصدار يجة الن انت ف واملا قتصادي باإلصالح يتعلق فيما الشروط من مجموعة نفيذ ب ا ام ونإل

سنة والقرض ر،1990النقد وتحر املا ر التحر ضرورة تمثلت الشروط ذه م أ ع إحتوى والذي

اصة ا البنوك أمام املصر املجال وفتح النقدية، وللسياسة املصر للنظام عتبار ورد الفائدة معدالت

ية جن   .و

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني           دراسة تحلیلیة ألثر التحریر المالي على النمو اإلقتصادي في الجزائر
 

33 
 

املركزي : ول املبحث التخطيط مرحلة زائري ا واملصر املا    .النظام

العمومية واملؤسسات عامة قتصاد سي ل املركزي التخطيط زائر ا إتبعت لإلستقالل و السنوات منذ

يتطلب والذي جتماعية، و قتصادية للتنمية كمن ي ا ش ختيار يجسد أسلوب و و ضرورةخاصة،

و  املا النظام الدولة لتحكم للتمو ساسية املصادر م أ أحد بإعتباره   .املصر

ول  املركزي : املطلب التخطيط مرحلة خالل املالية صالحات م   . أ

دمة ا موج ، ا اللب الفر املصر للنظام إمتدادا ة الف تلك خالل زائري ا املصر النظام ان لقد

سا،أ فر ا ملثيال اس ع إ إال تكن لم ئتمانية السياسات أن بإعتبار ة، ستعمار قلية ومصا داف

كمناجم الطبيعية وات ال إستغالل مناطق عض و ن، باملعمر لية املصرفية الفروع معظم تركزت كما

متطور  شبكة بوجود آنذاك زائري ا املصر النظام تم كما العامةالفحم، و اصة ا البنوك من   .ة

ول  وط: الفرع مصر از ج   )1() 1970-1962( إقامة

عد زائر ا ،ستورثت الفر املصر للنظام ع تا ومتطورا واسعا مصرفيا نظاما أساسقالل ع قائما

ستقالل عد أنھ إال ، ا لي إقتصادي خاصةنظام تمثلت العوامل، من بمجموعة املصر النظام ذا تأثر

قتصادية للتنمية كمن ي ا ش النظام وتب سقالل عد زائر ل قتصادي و السيا الن غ

وح زائر، ا عمل انت ال البنوك عدد وظ م إنخفاض إ ات التغ ذه أدت كما حتماعية، و

وتحقي زائر ل ية جن البنوك مغادرة تركتھ الذي الفراغ ذا سد السلطات التنميةستطيع داف أ ق

بو  قامت ياملخططة، ،اضع الوط لإلقتصاد ل التمو توف وتضمن الوضع ذا مع تتما مالية ل

ي فيما جراءات ذه وتمثلت املحلية، املالية املوارد وحماية   :ومراقبة

 ا سفصل وتأس سية الفر نة ز ا عن ة زائر ا العمومية نة العموميةز نة ز أوت29ا

 ؛1962

 زائري ا املركزي البنك شاء سم13إ زائر؛1962د ا بنك محل  ليحل

 للتنمية زائري ا الصندوق شاء  ؛1963ماي07إ

 ة إدخار كمؤسسة حتياط و للتوف الوط الصندوق شاء لية10إ  ؛1964جو

 وطنية عملة زائري (إصدار ا خ) الدينار ل10بتار  ؛1964أفر

من زائر ا ا عرف ال الوضعية ذه أسفرت ن1966إ1962وقد مصرفي ن نظام إزدواجية وجود   :عن

 ية جن املصارف تمثلھ ، ا لي أساس ع قائم حنظام الر تحقيق عن تبحث وال واملردودية،،

س عمليات ل تمو ع ا إقتصار خالل باملالءمن تتمتع ال للمؤسسات يدة،تغالل ا املالية ة

ارجية ا التجارة عمليات ل  .وتمو

                                                             
(1) ، القزو البنوك"شاكر إقتصاد زائر،"محاضرات ا امعية، ا املطبوعات ديوان ص2000،   .53،54،ص
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 ،الدولة عليھ سيطر ي ا إش أساس ع قائم آخر مصر املركزينظام البنك من ل يمثلھ

تق أصبحت وال العمومية، نة ز وا زائري والصناعةا الزراعة ل تمو لغرض البنوك بدور وم

ية جن البنوك تمارسھ انت ال ل التمو شدد ال ب  .س

من املصرفية واملؤسسات شأت امل تأميم إ املرحلة ذه ة زائر ا السلطات أت الوضعية، ذه وأمام

ا تأميم تم حيث ، الوط قتصاد ل لتمو وسيلة ا إستخدام منأجل إبتداء ية جن من1967لبنوك ،

دعم من أجل املاليةل املوارد والتحكم قتصادي شاط ال ل تمو العمومية نة ز وا املركزي البنك

مجتمع بناء مة تطلعات وتحقيق ومستقلة عة سر إقتصادية تنمية يضمن ل ش ا وتوظيف الوطنية

والعد ية الرفا ق طر ع س جتماعيةجديد   .الة

من ون م وط مصر از ج ور ظ السياسة ذه عن نتج   :وقد

 زائري ا الوط خ) BNA(البنك  .1966جوان13بتار

 زائري ا الشع خ) CPA(القرض سم29بتار  .1966د

 زائري ا ار ا خ) BEA(البنك ر01بتار  .1967أكتو

عززت و الوطنية البنوك شبكة سعت فإ للتنمية، مخطط أول وضع مع زائر ا البنوك تأميم تزامن وقد

ل تخصص حيث ي، البن التخصص وم مف ع مب ل التمو أصبح كما الناشئة، البنوك من بمجموعة

ن، مع إقتصادي قطاع ل تمو ع زائريبنك ا الوط البنك تخصص املثال يل س القطاعفع ل تمو

ة، والتجار التقليدية الصناعات ل تمو زائري ا الشع القرض وتخصص ، الصنا والقطاع الفال

ارج ا مع قتصادية العالقات تنظيم ار ا زائري ا للبنك لت   .وأو

ي الثا املالية: الفرع صالحات ظل زائري ا املصر النظام انة   )1()1980 -1971(م

زائر ا إلتباع يجة رتن ظ املركزي، التخطيط ع ية مب شاملة إقتصاد لتنمية كنموذج ي ا ش النظام

أموال رؤوس من العملية ذه تتطلبھ ملا ونظرا قتصادي، شاط ال ك لتحر أسا كعنصر ثمار س

السلطات أت ذا ول ل، للتمو مصدر عن البحث من البد ان إصال مة خاللإ من ي البن النظام ح

العمومية املؤسسات ل لتمو ا ستعمل السلطات يد وسيلة يصبح ح   .تقيده

لسنة -1 املا   : 1971صالح

لسنةلقد املا صالح النظام1971جاء تصميم من جعل و ا، ومركز ل التمو عمليات منطق ليكرس

مبدأ ع يقوم الذي قتصادي للتنظيم العامة الفلسفة مع م ي وأدائھ وتنظيمھ زائري ا ي البن

كما ل، والتمو ثمار باإلس املرتبطة القرارات ل ل املركزي االتخطيط صالح لسنةحمل لياغ1971ملا ا

كما ة التجار البنوك تخصص وإزالة نة، ز ا دور غلب و بالتمركز يتم أصبح والذي زائري، ا املا للقطاع

                                                             
لطرش، ) (1 ر البنوك"الطا ،"تقنيات زائر ا امعية، ا املطبوعات ديوان ص2003، ،181.  
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ثمارات س ل تمو ا بواسط يتم ال الطرق وحدد ل، التمو لعالقات جديدة ة رؤ حمل صالح ذا أن

املخططة   .العمومية

العم نة ز ا مثلت :وميةدور نة لقد ز بماالعمومية ا ا قيام خالل من ، الوط قتصاد ل تمو از ج م أ

  :ي

 ا؛ اني م سي ب وتقوم الدولة صندوق دور  تلعب

 املخططة؛ ثمارات س معظم ل  تمو

 العمومية؛ للمؤسسات املا والتط لة ي ال  إعادة

املصر النظام إ املوارد ل وتحو املالية الوساطة عمليات مية أ ك الدور العمومية نة ز ل أصبح

ثل مباشرة غ قة بطر مولت ا أ حيث املخططة، ثمارات س ل تمو ما م دورا لعبت ا أ كما زائري، ا

ثمارات السبعيس مرحل خالل العامة للمؤسسات ناتاملخططة والثمان   .نات

املصر النظام   :دور

زائري  ا املركزي قتصاد: البنك نة ز ا دور عاظم وأصبحأمام محددا دورا املركزي البنك أعطي فقد

دو  إقتصر املالية، وزارة مقررات لتنفيذ ةر وسيلة التجار البنوك ل تمو وإعادة نة ز ل يقات س تقديم ع ه

إع خصمابمعدالت تتجاوزدة لم سلطة 1986إ1972من%2.75منخفضة كأع دوره أفقده الذي مر

البالد   .نقدية

ة التجار لسنة:البنوك املا صالح مل أ دخار1971لقد عبئة ع عمل ما وسيط البنك دور

ل التمو العمومية للمؤسسات تمنح صناديق مجرد ا إعت وإنما جل، ل عنالطو البحث دون تطلبھ الذي

واملردودية حية    .الر

البحث و املالية املوارد جمع ا م م من قلل املركزي البنك لدى ة التجار البنوك ل تمو إعادة ولة س إن

أن كما ل، للتمو أخرى مصادر إصالحعن أقره الذي املصر ن تمركز1971التوط ع ينص والذي ،

للمؤسس املالية دفالعمليات ان للمؤسسات، ي الذا ل التمو وإلغاء فقط، وحد بنك لدى العمومية ات

منخفضة ات مستو عند ا تحديد تم ال و الفائدة معدالت بإستعمال البنوك ن ب املنافسة تفادي   .إ

من -2 املصرفية املؤسسات لة ي  ): 1986-1980(إعادة

املرحلة ذه ت تم جديدةلقد بنوك شاء وإ ي، البن التخصص دعم دف املصر النظام لة ي بإعادة

والقرض زائري ا الوط البنك ل لة ي إعادة تمت حيث ن، مع قطاع ل تمو ا م ل يتخصص

التوا ع ما و مصرفان، ما ع ثق فإن زائري ا   :الشع

 فية الر التنمية الفالحةو  .1982 مارس 13بنك

 خ بتار املحلية التنمية ل30بنك  .1985أفر
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لسنة املالية قانون سمح فقد ل التمو مجال العمومية1980أما للمؤسسات ي الذا ل التمو انية   .بإم

مباشرة قة بطر ومرتبطا واملركزي، داري سي لل خاضعا مح مصر نظام بوجود الرحلة ذه ت تم لقد

و  قتصادية عبالسياسة متھ م إقتصرت بل حقيقي مصر از ج حقيقة يمثل لم أنھ أي للدولة، املالية

العمو  للقطاع قروض منح و ا، مركز املخططة ع املشار ل مراعاةتمو دون أوتوماتيكية قة بطر شروطمي

ج من العمومية نة ز وا املركزي البنك من ل ن ب وسيط بمثابة ان أنھ أي واملردودية، حية ة،الر

املصر النظام ع العمومية نة ز ا يمنة املرحلة ذه ت تم كما أخرى، ة ج من العمومية واملؤسسات

املركزي  البنك ذلك   .بما

ي الثا املركزي : املطلب التخطيط مرحلة خالل زائري ا قتصاد النقود    :طبيعة

أصبحت الذي الدور لإن تمو نة ز ا بھ لتطلع التمو حلقة از ج م كأ ا روز و ، الوط قتصاد

ثمارات س ملعظم ا ل تمو خالل من ع قتصادي، العمومية نة ز ا يمنة ل كرس املخططة، نتاجية

كما النقدي، انب ا حساب ع املا انب ا ع ك لل آنذاك السلطات توجھ أي املركزي، البنك حساب

السيا ذه حياديةسةأدت أك أصبحت ا أ حيث زائري، ا قتصاد النقود وم مف إزدواجية إ

العائالت و اص ا القطاع لدى املال رأس ن و ت ا مي أ زادت املقابل و العام، القطاع شطة   .أ

ول  واص: الفرع ا و العائالت لدى املال رأس اكم ل قناة   )1(.النقود

من ان النتائجلقد ن قطاعب تطور يات، السبعي مرحلة خالل ي البن للقطاع داري سي ال ع تبة امل

املا القطاع لضعف فعل كرد رس غ وصعما ، القطاعالرس ومؤسسات العائالت حصول ة اصو ا

حتفاظ إ اصة ا واملؤسسات العائالت دفع الذي مر البنوك، طرف من قروض بالنقود،ع

غ السوق ظل ففي ا، ثمارا إلس ي الذا ل والتمو قتصادية ا شط بأ والقيام للتدخل كأداة ا وإستعمال

دل و املال، رأس ن و لت قناة تمثل أصبحت ا أ أي مال، وكرأس كدخل تتداول النقود أصبحت ذاالرس

واملؤ  العائالت قطاع لدى املال ورأس النقود املية ت اصةع ا   .سسات

ي الثا والسلطات: الفرع العمومية للمؤسسات سبة بال حساب كوحدة      (2).النقود

نة ز ا تدخل ذهإن ل سبة بال منعدمة الشبھ املال رأس لفة وت العمومية، املؤسسات ثمارات إس ل تمو

منخفضة(املؤسسات فائدة بمعدالت قروض ع صول باإل )ا إلغاء، إ يضافة الذا ل ل(التمو التمو منع

للمؤسسة اصة ا املوارد رأس)بإستعمال اكم ل كأداة النقود دور إلغاء إ أدى املخططة، ثمارات لإلس ،

من تمكن عددية رة كظا وأصبحت العمومي، القطاع مناملال ا عل املحصل الرأسمالية الكميات حساب

تك لم ا أ كما ول، للب النقدي ل أنھالتحو إال قتصادية، التنمية التحكم أجل من اتيجية إس أداة ن

والسل يادي ا الدور العمومية السلطات أدركت نات، الثمان ة ف اية امع ألعطا ت فإتج للنقود،

                                                             
(1 ) M. Laksaci " Monnaie et intermédiation financière en Algérie",  N017 , 1er trimestre , 1989, p 138 – 139 . 

(2)  ، ع النقدية"بلعزوزبن والسياسات ات النظر زائر،"محاضرات ا امعية، ا املطبوعات ديوان ص2004، ،165   .  
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املصر النظام ع عتماد إ بالرجوع ذا و املال، رأس ن و لت وسيلة ا إعتبار يتمثل جديدا وما مف

إدخار ل ش ع املالية املوارد   .عبئة

الثالث النقدية: الفرع الكتلة مكونات   .تطور

النقدية الكتلة تطور تحليل امإن ا الداخ الناتج بمستوى التطور ذا ط بر إال يتم أن يمكن ،"PIB"ال

قتصادي النمو ع ي يجا ثر النقدي لإلصدار ون ي تطورفح ساير أن بد قيقيفال ا نتاج

من ل تطور مقارنة مكن و نتاج، لھ مقابال يجد أن يجب النقدية الكتلة التغي أن أي قتصاد،

التا دول ا ام ا الداخ والناتج النقدية   :الكتلة

رقم دول ام:  )II -01(ا ا الداخ والناتج النقدية الكتلة   .تطور

النقدية  السنوات الكتلة نمو ام M2معدل ا الداخ الناتج نمو  PIBمعدل

1970- 1973  14.2%  12.0%  

1974- 1977  26.6%  30.5%  

1978- 1979  23.9%  21.3%  

1980- 1984  19.6%  15.7%  

1985- 1987  10.0%  5.8%  
ع: املصدر النقدية"،بلعزوزبن والسياسات ات النظر امل،"محاضرات زائر،ديوان ا امعية، ا ص2004طبوعات ،201.  

أنھ إال ايد، م نموا النقدية والكتلة ام ا الداخ الناتج من ل عرف فقد دول ا خالل من يت وكما

سنة بداية ذه1980مع عرفت نما فب النقدية، الكتلة ونمو الداخ الناتج نمو ن ب فجوة ر تظ بدأت

ف نمو معدل ة ن%10اقخ يتجاوز1987 -1985ب لم ام ا الداخ الناتج نمو فإن نفس6%، خالل

صدار ع عتمد ال قتصاد ل تمو طبيعة إ النمو ختالف ذا ل الرئ ب الس عود و ة، الف

ل التمو نة ز ا دور تزايد خالل من املخططة، ثمارات س ل تمو كب ل ش وضعفالنقدي ة ج من

أخرى  ة ج من دخار عبئة املصر زائريكما .النظام ا املصر النظام فعالية وعدم ضعف ر يظ

التا دول ا ا ر يظ ال النقدية، الكتلة ونات م تطور مالحظة خالل من دخار،   :عبئة

رقم دول من: )II -02(ا النقدية الكتلة لة   .1985إ1964ي

النقدية الكتلة   1985 -1979  1978 -1972  1971 -1964  مكونات

الورقية   %37.9  %40.3  %40.0  النقود

الكتابية   %53.2  %53.0  %52.3  النقود

النقود   %08.9  %06.7  %07.7  أشباه
ع:املصدر النقدية"،بلعزوزبن والسياسات ات النظر زائر،"محاضرات ا امعية، ا املطبوعات ديوان   .168ص،2004،
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النقود ألشباه املنخفضة سبة ال و دول ا ذا خالل من مالحظتھ يمكن ما ألجل( أول ع لم) ودا وال

سبة من%9يتجاوز ة الف النقدية الكتلة مجموع النظام)1985 -1979( من ضعف ع ذا دل و ،

عبئة ع إرتاملصر يالحظ املقابل و البنكيةدخار، القنوات خارج املتداولة الورقية النقود سبة فاع

من أك إ ة%40لتصل الف نفس النقدية الكتلة مجموع   .من

سبة تمثل انت التداول الورقية النقود حصة فإن لإلقتصاد املركزي التخطيط خالل فإنھ الواقع و

م مكن و جدا، ة متطوركب مصر نظام ا ل متقدمة دولة مع مثال سبة ال ذه مقارنة خالل من ذا الحظة

التا دول ا ھ يو كما سا، فر   :مثل

رقم دول النقدية: )II -03(ا الكتلة مجموع من الورقية النقود   .سبة

سا  السنوات زائر  فر   ا

1980  21%  50%  

1982  21%  40%  

1984  19%  37%  

1986  18%  44%  
وري،: املصدر ش محمد قتصادي"سيدي النمو ع وأثره املا ر علوم"التحر مالية، بنوك نقود تخصص ، املاجست ادة ش لنيل تخرج مذكرة ،

تلمسان، بلقايد، بكر ي أ جامعة ص2005إفتصادية، ،111.  

تطورا أك واملصر املا النظام ان لما أنھ املعروف مثال( من سا فر النقود) حالة سبة إنخفضت

املالية القنوات التعامل ادة ز خالل من ذا و ن، املتعامل طرف من قتصاد املتداولة الورقية

زائر ا أما ئتمانية، والبطاقات ات الشي بإستعمال عرفتواملصرفية، فقد البنوك، فعالية لعدم ونظرا

النقود طرفسبة من الكية إس ألغراض فقط ستعمل تكن لم وال ا كب إرتفاعا املتداولة الورقية

دول  ا ھ يو كما كتناز، ألغراض ا م ك انب ا خصص والعائالت،وإنما اصة ا   :املؤسسات

رقم دول كتناز : )II -04(ا الورقيةسبة النقود مجموع   .من

  1987 -1980  1979 -1971  1970 -1968  1967 -1964  السنوات

الورقية النقود   %49.3  %35.5  %22.7  %7.6  إكتناز
وري،،:املصدر ش محمد قتصادي"سيدي النمو ع وأثره املا ر مالية،"التحر بنوك نقود تخصص ، املاجست ادة ش لنيل تخرج مذكرة ،

تلمسان،علوم بلقايد، بكر ي أ جامعة ص2005إفتصادية، ،112.  

التخطيط مرحلة ت إتم ذا رجع و البنكية، القنوات خارج النقود كب سرب ب لإلقتصاد املركزي

من تذكر أن مكن و كتناز، ادة ز إ وأدت النقدي سرب ال م من ضاعفت ال العوامل من مجموعة

ماي ا   (1): بي

                                                             
(1) ، ع بن النامية"بلعزوز الدول إقتصاديات ع الفائدة سعر زائر-أثر ا قتصادية،" - حالة العلوم زائر،دكتوراه ا جامعة ،2003 - 

ص2004 ،301.  
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م -1 أموال حتجزون و نقدا، الدفع يفضلون م أ حيث النقود، تداول فراد وسلوك عادات

ل محرمةش ا بإعتبار بالفائدة التعامل م تحر املتمثل الدي العامل إ باإلضافة نقدية، سيولة

وة بال حتفاظ و البنوك دخار عملية عن تعدون ي م يجعل الذي مر أصولشرعا، ل الش

ات والتج ي واملبا ، ا ية  .عي

م، -2 مداخيل عن الكشف عدم فراد م رغبة ل وج م لد املصرفية الثقافة غياب إ باإلضافة

واملالية البنكية مات ان  .باملي

ن -3 املدخر رغبات مع ا وتوافق املالية دوات تنوع عدم إ باإلضافة متطور، غ مصر  .نظام

سالبة، -4 حقيقية فائدة معدالت ادة ز و عامل، م لموأ وال منخفضة ات مستو عند ا إدار محددة

بنوع ناولھ ن سوف ما ذا و دخار، ع واملؤسسات فراد وال ع الودا جمع ع البنوك ال ع

الثالث املطلب التفصيل  .من

الثالث ع :املطلب ا وآثار الفائدة معدالت املصرتقييد النظام    .دور

توفر يتطلب ان عة، وسر ة قو إقتصادية تنمية تحقيق ا ورغب ي ا ش يار ا زائر ا إعتماد إن

املا النظام التحكم و التأث إ آنذاك السلطات دفع ما ذا و ة، كب أموال ورؤوس مة ثمارات إس

متھ مسا ع صول ا دف زائري ا الدولةاملصر ا عت ال للقطاعات لفة ت بأقل ل التمو توف

فأصبح أولية، املا"قطاعات ال" الكبح القطاع القاعدة نو مستو ع ذا و زائري ا واملا ي    (1) :بن

الفائدة   -1 معدالت  .تحديد

القروض -2 ومنح ع  .توز

ول  الفائدة: الفرع معدالت    .تحديد

ت غ الفائدةلقد التاليةمعدالت صائص با لإلقتصاد املركزي التخطيط ة ف خالل   :املطبقة

الفائدة- معدالت الطلب،:ثبات عند ع الودا أو آلجل ع الودا ع سواء املطبقة الدائنة الفائدة معدالت

باإلضافة القروض أنواع مختلف ع املدنية الفائدة الومعدالت البنكية العمالت ةإ لف ا با ب ت تم

املالية وزارة طرف من ا مركز ا وتحديد لة   .طو

الفائدة- ملعدالت املنخفض منخفضة،:املستوى جد معدالت تحديد البنوك ع النقدية السلطات فرضت

الرس م الت معدل ح غطي لم سلبية انت االت ا عض ا أ   .ح

الفائدة معدالت لة ي نو أن مكن منو ة الف طوال منخفضة بقيت ي1986إ1972وال   :فيم

 يتجاوز لم صم ا إعادة  .1986إ1972من%2.75معدل

                                                             
(1) Mohamed Benmansour، " Perspectives pour les réformes du secteur bancaire et financier", ouvrage collectif, opu, Algérie, 1994, 

p 101 . 
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 ن ب ما اوح ت بقيت ع الودا ع الفائدة ة%2.9و%2.6معدالت الف نفس  .خالل

 ن ب ما تراوحت القروض ع الفائدة  . %6و%4معدالت

يالفرع القروض: الثا ع    (1).توز

مبدأ السلطات كرست فقد القروض، بمنح يتعلق فيما قأما عاملعالتفر الفائدة معدالت ستوى

املؤسسات منح ع ة مج البنوك انت حيث العمومية، واملؤسسات اص ا القطاع مؤسسات ن ب القروض

امل بتلك منخفضةمقارنة فائدة بمعدالت قروضا املمنوحةالعمومية القروض ع ا تفرض ال عدالت

ونصف ن بنقطت د تز انت اص ا للقطاع املدينة الفائدة معدالت أن كما اص ا القطاع ) 2.5(ملؤسسات

التا دول ا نھ يب ما ذا و العام، القطاع ع املطبقة بتلك   :مقارنة

رقم دول القروض):II -05(ا ع الفائدة معدالت   .مقارنة

العام  القروضطبيعة اص  القطاع ا   القطاع

جل ة   %10.5  -  %4.5  %8  -  %5  قص

جل    %9.5  -  %3.5  %7  -  %5  متوسطة

جل لة   %8.5  -  %2.5    %6  - %3  طو
شكوري، :املصدر محمد قتصادي"، سيدي النمو ع وأثره املا ر مالية،"التحر بنوك نقود تخصص ، املاجست ادة ش لنيل تخرج مذكرة ،

تلمسان، بلقايد، بكر ي أ جامعة إفتصادية، ص2005علوم ،114.  

، الوط قتصاد سي و لتنظيم كسياسة املركزي التخطيط تطبيق نظامإن وضع نتائجھ ن ب من ان

الفائدة معدالت وتحديد القروض ع توز من ل فإن النظام ذا ظل و املالية، املوارد لتخصيص مركزي

سا دف ال وإنما املصرفية املؤسسات لصا املالية املردودية معيار ل عن عيدا إداري لتوجيھ يخضع

تخفيض املتمثلة السياسة ذه تطبيق تلبيةمن من العمومية املؤسسات ن تمك و الفائدة معدالت

املالية ا مردودإحتياجا عظيم رغبة لفة ت قتصاديةبأقل ا   .ي

ن ناحيت من سل تأث السياسة ذه ل ان ذا،حيث عكس ت أث آنذاك قتصادي الواقع أن   :إال

 ،املالية املوارد لتبذير مصدرا السياسة ذه انت مثلقد غ قة بطر نادرة موارد توفر أن حيث

دف ك املالية املردودية لوضع حافزا ا ل يمثل لم العمومية للمؤسسات منعدمة ون ت اد ت لفة ت و

العمومية املؤسسات إنظباط عدم با س ان و ، سي لل  (2).أسا

 التقل ا وظائف عن البنوك عاد إ إ أدى منخفضة فائدة معدالت تحديد لإن تمو املتمثلة يدية

ال الفائدة معدالت ا ف أداة م أ سلبية إقتصادية سياسة إطار دخار وجمع قتصاد

لم السياسة ذه أن كما والطلب، العرض ن ب للتوازن وأداة املال لرأس قيقية ا لفة الت تمثل

                                                             
(1)  Benhlima Ammour, "Monnaie et régulation monétaire", édition Dahlab , Algérie, 1997, p 65. 

(2)  ، ع بن النامية"بلعزوز الدول إقتصاديات ع الفائدة سعر زائر-أثر ا ص،" -حالة ذكره، سبق   .301مرجع
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باإلضافة واملؤسسات، فراد إدخارات لب افيا حافزا صمتمثل ا إعادة معدل أن إ

دخاراملنخفض جمع ود مج بذل ع ة التجار البنوك ع  .لم

فإننا املرحلة، ذه خالل الوط قتصاد ل تمو املصر النظام مة مسا مدى معرفة لنا س ي وح

امل دخار م بمقارنة نقوم تتمثلسوف وال الداخلية، القروض م ب املصر النظام طرف من جتمع

لإلقتصاد أو للدولة سواء البنوك ا تمنح ال القروض   .مجموع

خالل الداخلية القروض م ب مقارنة الوط قتصاد دخار ات مستو تطور التا دول ا و و

من ة   .1986إ1970الف

رقم دول دخار)II -06( ا   .تطور

  1986  1984  1979  1973  1970  املجمعات

دينار(دخار   52.9  36.2  14.1  2.5  1.9  )مليار

داخلية دينار(قروض   278.0  223.7  86.6  21.0  12.5  )مليار

الداخلية القروض   %19  %16  %16  %12  %15  )%(إدخار
شكوري،: املصدر محمد النمو"، سيدي ع وأثره املا ر مالية،"قتصاديالتحر بنوك نقود تخصص ، املاجست ادة ش لنيل تخرج مذكرة ،

تلمسان، بلقايد، بكر ي أ جامعة إفتصادية، ص2005علوم ،115.  

ا خالل تتجاوزمن لم ف منخفضة، جد عت قتصاد ل تمو املصر النظام مة مسا أن يت دول

دخار،1986سنة%16و1970سنة%15سبة عبئة زائر ا املصر النظام كفاءة ضعف عكس

ثمارات س ل تمو الدولة وإعتماد ة، ج من قتصادية التنمية تحقيق متھ بدرجةومسا املخططة

ل ة الكب مة املسا ولية الب باية وا بة الضر من ا عل تحصل ال انية امل إدخارات ع ة املركزيكب لبنك

لإلقتصاد الت ل التمو ق طر   .عن

ي الثا زائر: املبحث ا املا ر التحر بداية و ي البن   .  صالح

سنة ول الب أزمة أدت قتصاد1986لقد ل تمو عرقل مما الدولة، مداخيل كب إنخفاض الوطإ

أزمة زائر ا ووقعت املخططة، ة ثمار س ع املشار معظم عطلت كما خاصة، العمومية واملؤسسات

عميقة إصالحات إدخال ا عل فرضت خانقة،   .مالية

ول  املا: املطلب ر التحر إصالحات م    .أ

تجسدت سنةلقد البنك و القرض قانون صالح خطوات قانون1986أو سنة، البنوك إستقاللية

سنة1988 والقرض النقد وقانون ،1990.  
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ول  والبنك: الفرع القرض   (1) .1986قانون

ذا جاء رقملقد القانون إطار ب1986أوت19الصادر86/12صالح تتم     :وضعية

 املخطط وضع مع وتزامنا لإلقتصاد، واملخطط املركزي سي ال يإستمرار الثا ما -1985(ا

 ؛)1990

 مالية و إقتصادية وإنخفاضأزمة العاملية سواق ول الب أسعار من ل إنخفاض ا أسبا م أ

الدوالر؛  قيمة

والقواعد العامة املبادئ وإرساء البنوك، وظيفة ع ة جذر إصالحات إدخال تم القانون ذا موجب و

تضمن وقد ، املصر شاط لل االتقليدية يص ت يمكن املا امليدان امة إجراءات القانون ذا

التالية   :العناصر

للقرض  - أ وط مخطط الذي :وضع الذي و املا التخطيط من نوع مع يمثل م املاديي التخطيط

علإلقتصاد توز ميدان و املوارد جمع مجال املالية التوازنات تحقيق خالل من ذا و ، الوط

للتنمية الوطنية خطة من جزء يمثل أنھ كما  .القروض،

املصر   - ب النظام للبنوك، :دور كبنك التقليدية وظائفھ القانون ذا بموجب املركزي البنك إستعاد

ع ي بن نظام بإقامة سمح الذي يتعلقمر فيما صالحياتھ املركزي البنك إستعاد كما ن، مستو

الفائدة ملعدالت فاعلية أك سي ع ا كث عتمد أصبحت وال النقدية، السياسة  .بتطبيق

العمومية  - ت نة ز ثمارات:ا س ل تمو العمومية نة ز ا دور من القانون ذا قلص كمالقدى ،

نة ز با املركزي البنك عالقة النظر إعادة اتم مبلغ يقرر ا ل املمنوحة القروض أصبحت حيث

للقرض الوط املخطط  .ق

ي الثا العمومية1988قانون: الفرع املؤسسات إستقاللية مع املا صالح   (2).وتكييف

من ص1988إبتداء من مجموعة تطبيق زائر ا قتصادية،بدأت القطاعات جميع شملت الحات

رقم القانون صدر طار ذا و العمومية، املؤسسات ملبدأ1988جانفي88/0112وخاصة كرس الذي

التجاري، ا ع طا ع وأكد العمومية املؤسسات معإستقاللية ا ط تر ال العالقات النظر إعادة تمت كما

املصر   .النظام

                                                             
ة، (1) ط بن إقتصادية"صليحة عمومية مؤسسة إستغالل ل تمو حالة العمومية املؤسسة ل وتمو زائر ا املصر از ماجست"ا رسالة ،

زائر، ا جامعة قتصادية، ص1997العلوم ،60  .  
الفتاح،  (2) عبد بن زائر"دحمان ا حالة دراسة الدو النقد لصندوق التكييف برامج ضمن النقدية السياسة تقييم ر "محاولة ماجست، سالة

زائر، ا جامعة قتصادية، ص1997العلوم ص ،157،158.  
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ت ما ذا القانونو ا جاء ال ام ح عض النظر إعادة ديد86/12طلب ا التنظيم مع وتكييفھ

رقم القانون صدر طار ذا و ، الوط القانون88/12لإلقتصاد ذا بھ جاء ما م أ يص ت مكن و

التالية   :العناصر

 املا ستقاللية ملبدأ تخضع ة تجار ة معنو صية البنك ذاإعتبار و ، املحاس والتوازن لية

واملؤسسات؛تماشيا لإلقتصاد ديد ا التنظيم  مع

 النقدية السياسة أدوات سي و بضبط يتعلق فيما املركزي البنك دور   .دعم

الثالث املا: الفرع ر التحر داية و والقرض النقد       (1).قانون

رقم  - أ القانون ا ف ر ظ ال والقرض90/10الظروف بالنقد القانون: املتعلق صدر 90/10لقد

واملؤرخ والقرض بالنقد ل14املتعلق إصالحات املرحلة1990أفر زائر ا بدخول ت تم

تمثلت لمنتقالسياسية ديمقراطية ة وتجر السياسية، التعددية إ الواحد زب ا حكم من

ا عل واحدةتمر بسنة ت تم صعبة إقتصادية وضعية إ  :باإلضافة

 ول؛إنخفاض الب  أسعار

  املديو الدين؛إرتفاع أعباء وتزايد ارجية ا  نية

إيرا إنخفاض عن الناتج املدفوعات ان م ز ال ة مواج أجل ةومن زائر ا ومة ا أبرمت الدولة دات

الدو النقد صندوق مع يت تث مالية،1989ماي30عقد ومساعدات قروض ع بموجبھ تحصلت ،

التالية الشروط تفاق   :وتضمن

 انية؛ امل ز وتقليص النقدية الكتلة توسع  التحكم

 جور؛ وتجميد ارجية ا والتجارة سعار ر  تحر

 العملة؛التخفي قيمة وتخفيض م الت حدة من  ض

 ية؛ جن موال رؤوس تدفقات أمام املجال وفتح الفائدة معدالت ر  تحر

والقرض  - ب النقد قانون ومبادئ داف ي :أ فيما داف ذه  :تتمثل

  السوق إقتصاد قواعد قتصادإرساء تدخلسي ل ل حد وضع خالل من ذا و زائري، ا

و  العمومية املؤسسات ملألة س والتأس واملصر املا النظام  البنوك؛إداري

 ا وظائف املالية واملؤسسات للبنوك خاللإعادة من القروض ومنح دخار عبئة التقليدية

ة كب مرونة ا السماحتحديدإعطا و موجبة فائدة ماليةمعدالت ومؤسسات بنوك شاء بإ

سوق  شاء إل التحض إ باإلضافة البنوك، ن ب ما املنافسة شيط ت أجل من خاصة، ية ماليةأجن

زائر(محلية ا  ؛)بورصة

 م الت معدالت من د وا النقدية، السياسة تطبيق ستقاللية من د مز املركزي البنك إعطاء

الع ضبط ق طر عن ذا و نة؛الاملرتفعة، ز وا املركزي البنك ن ب  قة

                                                             
(1) H، Benissad، "Algérie Restructuration et Réforme économiques"، 1979-1993، OPU، Algérie، P 140، 141. 
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 مات ان ملي الصارم بالتنظيم ذا و زائري، ا الدينار تقييم يخدمإعادة بما النقدي، صدار

قتصاد ة ؛مص    الوط

املبادئجاء من مجموعة ع يرتكز زائري ا واملصر املا للقطاع جديد نظيم ب والقرض النقد قانون

ي فيما وتتمثل داف ذه تحقيق يمكن ا بواسط   :وال

 ع تتخذ أصبحت النقدية القرارات أن أي قيقية، ا والدائرة النقدية الدائرة ن ب أساسالفصل

ال النقدية النقدية؛تحددداف السلطة  ا

 يقات س ال وتحديد قيود وضع خالل من ذا و الدولة، ان م ودائرة النقدية الدائرة ن ب الفصل

نة؛ ز ل املركزي البنك ا يمنح  ال

 ثمارات إس ل تمو نة ز ا تدخل من د با ذا و القرض، ودائرة انية امل دائرة ن ب الفصل

ن وتمك العمومية، قتصاداملؤسسات ل تمو التقليدية بوظيفتھ القيام من املصر النظام

القروض؛  ومنح

 انھ بإم وأصبح ، املصر از قمةا يمثل زائر ا بنك أصبح حيث ن، مستو ع ي بن نظام وضع

الدولة؛ نك و لإلقراض خ أ امل البنوك، بنك بإعتباره ة، التجار البنوك شاط عة ومتا  مراقبة

يامل الثا الدولية: طلب النقد مؤسسات مع املا صالح    (1).برامج

أدت املدىلقد لة طو سلبية نتائج إ نات الثمان اية ح زائر، ا واملا قتصادي النظام كفاءة عدم

ة زائر ا السلطات وضاع ذه دفعت وقد ، ارجية وا الداخلية لية ال املالية التوازنات ور تد تمثلت

واملالية قتصادية صالحات من مجموعة تطبيق الشروع سياسة) 1988-1986(إ ع إعتمدت ال

غ لم صالحات ذه أن إال ي، الذا يك ال يح والت يت لألزمةالتث نظرا ئا ش قتصادي الواقع من

زائر ا ا م ي عا انت ال حلاملالية من ة زائر ا السلطات تجد لم الصعبة الظروف ذه ظل و ،

ي يأ إ ؤ ال وودز(سوى فأ) بروتن ل، التمو ع صول ل أخ نبكمصدر إتفاقيت ما مع   :رمت

 ول ي ئتما  ؛)1991-1989(ستعداد

 يك ال التعديل  ؛)1998-1994(برنامج

ول  ول: الفرع ي ئتما   ).1991-1989(ستعداد

ماي الدو النقد صندوق مع ول تفاق جرى تامة1989لقد ة اسر نفس زائر ا وجدت موجبھ و

قتصادية، ا سياس ليا النظر بإعادة ذا و ، الدو النقد صندوق وسياسات مقررات بتطبيق ملزمة

وامل املا ا نظام ر وتحر السوق إقتصاد نحو لسنةوالتوجھ املا صالح تج ما و و ، الذي1990صر

ك النقدية للسياسة ة كب مية أ ليةأعطى ال قتصادية التوازنات إعادة إ دف إقتصادي   .متغ

                                                             
(1) Fatima Zohra Oufriha، "Ajustement Structurel، Stabilisation et Politique Monétaire en Algérie"، Les Cahiers Du Cread، N0 46، 

1998، P 178. 
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النقدية الكتلة نمو معدل تجاوز حيث جيدة، نتائج تحقيق يتم لم املرحلة ذه ع%11وخالل يدل والذي

معدل إرتفاع ب س سالبة بقيت قيقية ا الفائدة معدالت أن كما لإلقتصاد، الت ل التمو إستمرار

الذ م إالت وصل   .1990سنة17.2ي

ة1991جوان3و زائر ا ومة ا دفعقدت ان والذي ، الدو النقد صندوق مع ي ثا يت تث إتفاق

وتطبيقإ ارجية، ا والتجارة سعار ر تحر إ باإلضافة انية امل ز وتقليص املالية للسياسة أك ضبط

خالل من صارمة نقدية   :سياسة

 ايةالوصول موجبة حقيقية فائدة معدالت  ؛1991إ

 ب النقدية الكتلة نمو معدل  ؛1991اية%5تحديد

 ب لإلقتصاد القروض تدفقات م اية28.5تقليص مع دينار  ؛1991مليار

ي كما النتائج انت   :وقد

ل التمو إعادة معدالت رفع معدلرغم إرتفاع إستمرار ب س سالبة بقيت قيقية ا الفائدة معدالت أن إال

إ وصل الذي م، سنة1992%31.7الت النقدية الكتلة نمو وصل كما يجة%21.3إ1991، ن

من ول السدا وصلت ال الوط لإلقتصاد املقدمة القروض الكب مليار33.2إ1991التوسع

 .اردين

ي الثا يك: الفرع ال التعديل   (1)).1998-1994(برنامج

مساعدات طلب إ أخرى مرة زائر ا أت لية ي ال ختالالت حدة وتزايد قتصادية زمة ضغط تحت

إتفاق ع إشتمل ، يك ال التعديل برنامج إطار ذا و ، العال والبنك الدو النقد يتصندوق للتث

من إمتد سنة ملدة يك القرض1995ماي21إ1994ماي22ال بإتفاق متبوعا ثالث، ملدة املوسع

القطاعات ميع وشاملة عميقة إصالحات إدخال إ يك ال التعديل برنامج دف ان و سنوات،

ا م أ نوجز ال داف من مجموعة بتحقيق ذا و   :قتصادية

 حدود مقبول إقتصادي نمو مستوى  ؛1996سنة%6تحقيق

 للتجارة؛ العاملية للمنظمة لإلنظمام يدا تم ارجية ا التجارة ر  تحر

 ،موجبة فائدة معدالت تحقيق ع ورفعالعمل للبنوك املدينة الفائدة معدالت ر بتحر ذا و

ا دخار مة مسا ادة ز أجل من ع، الودا ع الفائدة وإتباعمعدالت ثمار، س ل تمو لوط

النقدي؛ التوسع من للتقليص صارمة نقدية  سياسة

 من إبتداءا للصرف البنوك ن ب ما سوق شاء  ؛1996إ

 من إبتداءا املالية وراق سوق شاء إل  ؛1998التحض

                                                             
ص  (1)  ذكره، سبق مرجع ، ع بن   .195بلعزوز
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 حدود وجعلھ انية امل ز ل التدر التعPIBمن%2.2التخفيض برنامج نتائج ومن ديل،

ي ما يك  :ال

ان منلقد م الت معدل خفض و املرحلة ذه خالل ا تحقيق تم ال يجابية النتائج م أ ن ب من

مرة1998سنة%5إ1994اية29% وألول موجبة حقيقية فائدة معدالت يل عليھ ترتب ما ذا و ،

من سمية1997إبتداءا الفائدة معدالت تراوحت حيث ن، ب م%14.5و%11.8ما الت ان نما ب

  . %5.7حدود

ن ب ما تراوحت ال النقدية الكتلة نمو ستقرار من نوع ل سنة%18و1996سنة%14.6كما

مرتفعة1998 سبة ال ذه عت لو املتوسط ة مساو ون ت ا أ حيث املجاورة الدول مع قورنت ما إذا

املديوني8% أما من، إرتفاعا عرفت فقد ارجية ا سنة26.4ة دوالر إ1993مليار دوالر30، ،1998مليار

امل جدولة إعادة يجة   .يةديونن

ع ان ذا أن النقدية،إال واملؤشرات لية ال قتصادية املؤشرات مستوى ع تحسن تحقيق رغم أنھ إال

قتصادية الوضعية للمواطنحساب جتماعية العمومية،و املؤسسات من كب عدد تصفية تم حيث

من أك ح سر بحوا400.000و قدرت مالية لفة ت إ باإلضافة دينار922عامل،   .مليار

الثالث منأدراسة: املبحث زائر ا قتصادي النمو ع املا ر التحر     .2004إ1990ثر

إتبعت نات الثمان ة ف اية بإعتبارهمع املصر ا نظام وتفعيل إلصالح كسياسة املا ر التحر من زائر ا

صالح ذا تج وقد قتصادي، النمو تحقيق عوامل م أ القانونأحد خالل 14الصادر10- 90من

ل والقرض1990أفر بالنقد   .واملتعلق

ماك شارو ة نظر من إنطالقا السياسة ذه زائر ا ت تب ع1973ينونوقد ترتكز ال و املا ر التحر

املا التطور أن تقول ال املا"الفرضية أن" التعمق أي قتصادي، النمو لتحقيق ساسية ة الرك و

الن ر تطو خالل من قتصادي النمو شط ي أن يمكن املا ر فاعليةالتحر أك وجعلھ واملصر املا ظام

امل املنتجةتجميع ثمارات س نحو ا وتوج املالية   .وارد

ول  قتصادي: املطلب بالنمو ا وعالق املا التطور قياس ملؤشرات        (1).تحليل

معرفة ساعد املالية مؤشرات عدة ستخدم دولة ألي املا القطاع والتطور نفتاح مدى لتحديد

املصر النظام مة مسا لمدى املصرتمو النظام ع قتصاد إعتماد ومدى قتصادي، شاط ال

الرسمية املالية معامالتھ   .مختلف

تطور درجة لقياس ا إستخدام يمكن ال املالية املؤشرات وعدد نوعية تحديد قتصاديون إختلف وقد

من ل إستخدام فمثال ، املصر يتمثل   Goldsmith ،McKinnon(1979)) 1989(النظام واحد   :مؤشرا

                                                             
قابل،  (1) صفوت املالية"محمد دمات ا ر تحر العدد"إتفاقية ، الصنا البنك والصناعة، املال ت،20، و ال ص2002، ،240.  
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املالية الوساطة طلق: "M2/PIB"م النقود،و عرض مؤشر أيضا الكتلةعليھ مجموع يمثل والذي

السائلة( النقدية والنقود ة ار ا ع ألجل،الودا ع ام) الودا ا الداخ الناتج ماكينون )PIB( إ رى و أن،

دور عن ع سبة ال ذه وإرتفاع ، املا للكبح مؤشر بمثابة جم ت أن يمكن املؤشر ذا من منخفضة سبة

املالية للوساطة   .كب

م بي ومن آخرون إقتصاديون إستخدم مؤشرات) 1996( LevineوKinglevine،Demirguekant) 1993(كما

املصر النظام تطور درجة لقياس أخرى السابقمالية املؤشر ا ضم ومن ،)/ PIB M2 (، من تذكر أن مكن و

ماي املؤشرات   : ذه

 ام ا الداخ الناتج إجما إ املصرفية ع الودا إجما   :معدل

املصر  النظام قدرة س يق و و جل، واملتوسطة لة الطو ع والودا الطلب تحت ع الودا املؤشر ذا يجمع

دخار  عبئة عنع يختلف أنھ كما أجلھ، عن النظر ولبصرف أنواع) M2/PIB( املؤشر ل شمل بأنھ

دور ع تدل املؤشر ذا سبة وإرتفاع ، املصر النظام خارج املتداولة النقود ناء بإست البنوك، لدى ع الودا

ع ي إيجا أثر لھ ون ي بما ثمارات س ل وتمو دخار عبئة للبنوك قتصاديكب   .النمو

 ام ا الداخ الناتج م إ النقود أشباه إجما   :معدل

مدى ع ع والذي جل، واملتوسطة لة الطو املدخرات جذب ع املصر النظام قدرة املؤشر ذا س يق

ام إل مدى عكس و و جل، لة الطو ة ثمار س للعمليات ل التمو توف ع البنوك لقدرة بتمو البنوك

املصرالتنمية النظام تطور س تق ال املؤشرات م أ من عت و   .قتصادية،

 اص ا للقطاع ة املوج القروض امإسبة ا الداخ  (1):الناتج

لما أنھ حيث اص، ا للقطاع يالت س و قروض منح املحلية البنوك مة مسا مدى املؤشر ذا س يق

القرو  سبة عزادت يدل ذا فإن ام، ا الداخ للناتج سبة بال اص ا القطاع ا م ستفيد ال ض

عبئة إ باإلضافة املخاطر، ع تنو ن، املدير مراقبة املعلومات، جمع بدوره خصوصا املصر النظام تطور

ا عملية متھ مسا من د تز فاعلية، أك قة بطر التبادل عمليات يل س و قتصاديدخار،   .لنمو

فإن املؤشرات، ذه إ اإلضافة منو إستعملت املصر النظام تطور درجة س تق أخرى مؤشرات ناك

ن آخر ن إقتصادي   .طرف

قام فقد قتصادي النمو ع املصر النظام لتطور ي يجا التأث مدى ع وLevine (1993) وللتأكيد

King بإستعمالإنطالقا املا القطاع تطور مستوى بقياس الدو النقد لصندوق إحصائية معطيات من

                                                             
(1) ، الك ي ا هللا عبد بن قتصادي"عيد النمو ع ا وآثار املصرفية النظم إقتصادية،"تطور آفاق املتحدة،86العدد، ية العر مارات ،

ص2001 ،69.  
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مالية مؤشرات النمو(دولة84خمسة ق طر وسائرة متطورة ة) دول نالف ب ما و1960املمتدة

مجموعات1989 عة أر إ م بتقسيم ذا   :و

 جدا؛ ع سر إقتصادي نمو معدل ذات  دول

 مع ذات ع؛دول سر إقتصادي نمو  دل

 بطيء إقتصادي نمو معدل ذات  ؛دول

 بطيء إقتصادي نمو معدل ذات  .جدادول

ا إل توصل ال النتائج ر التاKingوLevineوتظ دول   :ا

رقم دول قتصادي):II -07(ا والنمو املا التطور   .مستوى

املا التطور قياس   مؤشرات
قتصادي   )g(النمو

3%< g 2% < g < 3% 0.5%< g < 2%  g < 0.5%  

- M2 / PIB .  

-/PIB   (M2- M1) .  

إ- ة التجار البنوك أصول

ي البن القطاع أصول   .إجما

للقطاع- ة املوج القروض

اص والبنك( ا البنوك

القروض) املركزي  مجموع   .إ

اص- ا القطاع قروض

من ة مئو سبة   .PIBب

املتوسط-   .النمو

60  

37  

81  

  

70  

  

  

35  

  

4.5  

38  

20  

73  

  

56  

  

  

27  

  

2.6  

29  

15  

71  

  

61  

  

  

20  

  

1.4  

22  

7  

6  

  

51  

  

  

13  

  

- 0.5  

Source : Sophie Brana, "La politique bancaire dans les pays de Ľ Europe de Ľ est  ", Ľ armattan, 2001, p 25. 

ول قتصاديM2/ PIB املؤشر النمو معدل ذات الدول تھ س ترتفع إنخفض، لما وتنخفض ع السر

إ لتصل قتصادي النمو السالبPIBمن%22معدل قتصادي النمو ذات   .الدول

ي الثا املؤشر لة M1 / PIB  M2 -أما الطو املالية املوارد جذب ع املصارف قدرة مدى ع ع والذي

إواملتوسطة تھ س تنخفض حيث قتصادي النمو مع إيجابية عالقة خر و يرتبط فقط%7جل،

منح املركزي البنك حصة إ ة التجار البنوك حصة ن يب الثالث واملؤشر السالب، النمو معدل ذات الدول

التجالقروض البنوك ا تمنح ال القروض حصة ادة ز ع سبة ال ذه الوإرتفاع بتلك مقارنة ة ار

إ سبة ال ذه تصل حيث املركزي، البنك ا يدل%81يمنح ذا و جدا، ع السر النمو معدل ذات الدول

قتصاد ل تمو كب بدور يطلع مصر نظام وجود   .ع
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التنمية املصارف ذه مة مسا مدى سان فيق امس وا ع الرا ن املؤشر يخص فيما عنأما قتصادية

ا يمنح ال القروض سبة زادت لما أنھ دول ا خالل من ت و اص، ا للقطاع قروض منح ق طر

قتصادي النمو تحقيق مة مسا زادت اصة، ا للمؤسسات ي البن   .النظام

ال فالدول قتصادي والنمو املا التطور ن ب إرتباط ناك أن يت دول، ا ذا خالل تحققومن

نحو القروض من ك زء ا بمنح ة التجار البنوك ا ف تقوم ال الدول عة، وسر مرتفعة نمو معدالت

اص ا   .القطاع

ي الثا زائري : املطلب ا املصر النظام تطور قياس ملؤشرات  (1).تحليل

تطو  درجة لقياس مالية مؤشرات ثالثة ستعمل سوف فإننا نا بدراس يتعلق زائريفيما ا املصر النظام ر

وتتمثل قتصادي، النمو ع املؤشراتوأثره   :ذه

املاليةM2 / PIB  املؤشر )1 الوساطة م س يق  .والذي

امQM / PIBاملؤشر )2 ا الداخ الناتج إجما إ النقود أشباه  .سبة

امCP / PIBاملؤشر )3 ا الداخ الناتج إ اص ا للقطاع ة املوج القروض  .سبة

ن الباحث طرف من غالبا ستخدم ال املالية املؤشرات م أ من عت ا أل الثالثة املؤشرات ذه نا إخ وقد

تقييم ا بواسط يمكن ال املؤشرات م أ ن ب من عت ا أ كما املصرفية، النظم تطور درجة لقياس

منإص إبتداء زائر ا ا عرف ال املا ر التحر ي1990الحات البن القطاع مة مسا مدي عكس ا أ كما ،

قتصاد ل وتمو دخار عبئة زائري   .ا

 :M2 / PIB تطور  - أ

رقم دول   M2 / PIBتطور: )II -08(ا

  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  السنوات

M2 / PIB 62%  48.1%  48.6%  53.0%  48.6%  39.8%  35.7%  39%  

  

  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  السنوات

M2 / PIB 56.2%  55.6%  49.5%  58.6%  65.1%  65.4%  61.8%  
إعداد :املصدر الدو من النقد صندوق بمعطيات اإلستعانة و   )FMI(الطالبة

من املمتدة ة الف خالل املؤشر ذا سبة أخذنا حوا1998إ1990إذا املتوسط ساوي ا ،%46نجد

ن ماب املؤشر ذا سبة ا ف تصل ال املتقدمة الدول مع قورنت ما منخفضة،%67و60 وإذا عت ف

                                                             
(1)  Mohamed Laksaci,  OP cité, p 39. 
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من املمتدة ة الف خالل رتفاع من نوعا لت قد سبة ال ذه نجد املقابل لتصل2003إ1998و

إ كما%53املتوسط سن، سبة أع   .%65حوا2003و2002لت

من ة الف املؤشر ذا سبة مثال نأخذ أك ذا حوا1981 -1969ولتوضيح ساوي ا ووصلت%60نجد

من %77إ ة لتطور1989 -1982الف مؤشر بمثابة ذا نفسر أن يمكن ماكينون بفكرة أخذنا وإذا ،

وإنخفاض املالية ةالوساطة الف تلك املصر النظام وضعية مع ناقص ي التحليل ذا أن ، املا الكبح

ات مستو عند ا إدار محددة فائدة معدالت عكسھ املا القطاع كبح من مرتفع بمستوى تتم ال

من املرتفعة سبة ال ذه تفسر أن يمكن الواقع و ، املا للقطاع ليا الدولة ار وإحت M2 / PIB منخفضة،

لإلقتصاد الت ل بالتمو املركزي التخطيط مرحلة مقابلخالل بدون النقدي صدار ع   .باإلعتماد

من ة الف باإلنخفاض1998إ1990أما سبة ال ذه بدأت صارمةفقد نقدية سياسة لتطبيق يجة ن

الكتلة نمو بموجبھ تقلصت ، يك ال يح الت برنامج خالل الدو النقد صندوق طرف من مفروضة

أن إال منالنقدية، إبتداءا الدولة،1999ھ عائدات ومعھ العاملية سواق املحروقات أسعار تحسن ومع

إ أدى الذي مر ومي ا نفاق عتضاعف ال زائر ا املؤشر ذا فإرتفاع النقدية للكتلة كب نمو

ة ج من موازي سوق وتطور ة، ج من الدولة نفقات ادة ز ع ما بقدر املالية الوساطة تطور بالضرورة

سنة الدراسات عض ا قدر مة م جد نقدية كتلة فيھ تتداول دوالر14بحوا2002أخرى   .مليار

املؤش  - ب  QM / PIB:(1)رتطور

رقم دول   .QM/PIBتطور: )II -09(ا

  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  السنوات

QM/PIB 13.1%  10.4%  13.5%  15.7%  16.6%  14%  12.6%  14.7%  

  

  2004  2003  2002  2001  2000  1999   1998 السنوات

QM/PIB  27%  27.5%  23.8%  29.2%  33.3%  33.6%  24.8%  
الدو :املصدر النقد صندوق بمعطيات ستعانة و الطالبة إعداد   ).FMI(من

من املمتدة ة حوا2004إ1999الف املتوسط املؤشر ذا سبة ما%20وصلت نوعا منخفضة و

إ ا ف تصل حيث متطور، مصر نظام ا لد ال الدول مع قورنت ما ناك%40إذا أن يالحظ ذا ومع

دخار، عبئة املصر النظام دور التحسن من النقديةنوع الكتلة مع قورن ما إذا ا غ أنھ إال

املصرفية غ القنوات  .املتداولة

 

                                                             
(1)  Mohamed Laksaci , OP Cité, P 40. 
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املؤشر  - ت  :CP/PIBتطور

رقم دول  CP/PIB تطور : )II -10(ا

  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  السنوات

CP/PIB 4.44%  3.7%  7%  6.4%  6.5%  5.16%  5.36%  4%  

  

  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  السنوات

CP/PIB 4.56%  5.38%  6%  6.8%  12.5%  11.48%  11.2%  
الدو :املصدر  النقد صندوق بمعطيات اإلستعانة و الطالبة إعداد   ). FMI(من

للقطاع ة املوج القروض أن دول ا ذا خالل من الداخيت الناتج من قليلة سبة إال تمثل ال اص ا

سبة املتوسط تتجاوز ال ف ام، تتجاوز%7ا نما سبةب املتقدمة الداخ%53الدول الناتج من

ل تمو البنوك ام إل ضعف عن املنخفضة سبة ال ذه وتدل ام، عدما وع ة، ج من اص ا القطاع

وتخلف سعينات، ال ة ف اية مع ومة ا ا ف شرعت ال العمومية املؤسسات خوصصة عملية تقدم

أخرى  ة ج من نفسھ اص ا   .القطاع

دول  ا إرتفاع) II-11(يو يالحظ حيث ية، العر الدول عض مع زائر ا املؤشر ذا تطور ن ب مقارنة

القرض اصحصة ا للقطاع ردناملوجھ من ذهل وصصة ا عملية تقدم ع يدل ذا و س وتو

ا ف املصر للقطاع س ال التطور وع   .الدول

رقم دول لتطور: )II -11(ا ية) CP/PIB(املؤشرمقارنة العر الدول   .عض

زائر  الدولة س  املغرب  ا   مصر  ردن  تو

  CP/PIB(  7%  23.3%  53.1%  64.7%  23.4%(املؤشر
ع: املصدر باإلعتماد الطالبة إعداد   .Crarip Turunc, OP-Cite, P 102:من

 

  

  

  

  

  



 الفصل الثاني           دراسة تحلیلیة ألثر التحریر المالي على النمو اإلقتصادي في الجزائر
 

52 
 

  :خالصة

تحليلنا خالل إتمن فقد زائري، ا ي البن النظام ا عرف ال صالحات م سنةأل ح ان1990أنھ

تمثلت جراءات من بمجموعة تقييده خالل من ذا و ومة ا لسيطرة خاضعا النظام   :ذا

 منخفضة ات مستو عند ا إدار محددة فائدة  .معدالت

 العمومية املؤسسات ل بتمو البنوك بإلزام ذا و القروض، توجيھ ومة ا  .تدخل

 جن و الوط اص ا القطاع أمام املصر املجال  .غلق

لھ سمح ولم تطوره، دون وحالت املالية، الوساطة ي البن القطاع لدور ش م إ العوامل ذه أدت وقد

التفك جعلت ا أ كما ي، البن والفن ارة امل إمتالك ع ساعده بھ خاصة ثقافة ن و وت تقاليد شكيل ب

ا قتصاديةم واملؤسسات البنوك من ل تنظيم النظر إعادة ق طر عن قتصادية، صالحات

  .العمومية

من ة،1990وإبتداءا جذر تحوالت زائري ا قتصادي النظام ،عرف املا ر والتحر قتصاد ر تحر نحو

رقم القانون ملن10-90فصدر أسس الذي و القرض و بالنقد املصرواملتعلق النظام لس جديد

خالل من ل التمو نظام داخل ا ان مل املالية واملؤسسات البنوك إستعادة القانون ذا موجب و زائري، ا

تتمتع البالد نقدية سلطة كأع دوره املركزي البنك وإستعادة القروض، ع وتوز دخار عبئة

ذا سمح كما مجباإلستقاللية، شاء بإ يالقانون البن القطاع وتنظيم مراقبة ع ر س يئات ال من       .موعة
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داية و نات الثمان أواخر ة ف خالل ا كب ساعا إ النامية الدول املا ر التحر سياسة تطبيق عرف لقد

املمارسة املا الكبح سياسة لفشل نظرا وذلك سعينات، الناميةال الدول سعت فقد الدول ذه طرف من

، املا الكبح سياسة عن املتولدة السلبية النتائج من التخلص إ املا ر التحر سياسة تطبيق وراء من

وتكييف قتصادي النمو ة وت ورفع ثمارات س تحف إ سعت حيث املالية ا أنظم فعالية ن وتحس

ا توج مع املالية ا ديدأنظم ا   .قتصاد

زائر، ا قتصادي النمو ع املا ر التحر سياسة تأث تحديد الدراسة ذه خالل من حاولنا فقد ذا ول

قتصادي والنمو املا ر التحر حول عموميات إ ول الفصل التطرق تم ن فصل ع إشتملت وقد

التا و ما ل املختلفة ف التعار قدمنا قتصاديبحيث النمو و املا ر التحر ن ب العالقة توفتكمن

أخذ ل س مما قتصادية والقطاعات شطة مختلف ع الدقيقة املعلومات من ائل كم املالية نظمة

شاط ل ا ع متا بفضل الضياع خطر من ن املودع أموال ن بتأم تقوم كما ة ثمار س و ة دخار القرارات

قتصاديامل النمو ة وت برفع سمح الوظائف ذه ل ب فالقيام دقيقة بصفة ن ض   .ق

زائر ا ة املنت املا ر التحر لسياسة تحليلية دراسة إلجراء خصص فقد خ و ي الثا الفصل وذلكو

قتصادي النمو ع املا ر التحر تأث دراسة   .دف

الفرضيات ة   : إختبار

التاعد النحو ع املقدمة الفرضيات ة مدى من التحقق تم س املوضوع    :دراسة

 ر لتطو الفعالة الوحيدة الوسيلة و الذي املا ر التحر وم مف حول و الفرضية تتمحور

قتصادي النمو ز عز و املال رأس تراكم للبدء املالية تأكيدهالوساطة تم ما ذا و البلدان

املا ر التحر أن املفروضة حيث القيود درجة خفض إ س ال جراءات من مجموعة و

ال جراءات من مجموعة شمل ف الواسع باملع أما الضيق باملع ذا املصر القطاع ع

ل مباشر غ نظام وتطبيق املالية، سواق ر تطو ع إشرافلعمل نظام شاء إ النقدية، رقابة

 .قوي 

 دخار عبئة خالل من قتصادي النمو املا ر التحر مة مسا حول الثانية الفرضية تتمحور

تأكيده تم ما ذا و ثمار س معدالت رفع ق طر عن زائري ا قتصاد ل لتمو جن و املح

النمو م سا املا ر التحر أن خلقحيث خالل من املاليةقتصادي سواق ن ب عالقة

ثمار س ل تمو أموال جلب أجل من ية جن  .و
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    : النتائج

التالية النتائج إ التوصل تم الدراسة ذه خالل   :من

 الوظائف من بالعديد قيامھ بفضل قتصاد امة انة م املا النظام ميحتل سا ال

نمو  .إقتصاديإحداث

 السلبية ثار من التخلص و النامية الدول املا ر التحر سياسة تطبيق وراء من دف ال ان

حتياجات توف ع قادر ما نظام وإقامة املا الكبح ملخلسياسة شاطاتتاملالية ال لف

وت  وتحف قتصاد القروض ع توز عملية ن وتحس قتصادية النمووالقطاعات ة

 .قتصادي

 املا ر التحر سياسة تطبيق سبق قيقي ا القطاع ر  .تحر

 ا م املنتظرة داف تحقيق املا ر التحر سياسة لنجاح ضروري شرط قتصادي ستقرار

ا ع تنجم قد ال املالية زمات  .وتفادي

 القطاعمراعاة ر تحر أوال فيجب السياسة، ذه تطبيق أسا أمر املا ر التحر مراحل سلسل

ار ا املا القطاع ر تحر ثم تھ، بن وتدعيم ر وتطو الكبح أوجھ افة من الداخ بدءااملا

املال رأس رحساب  .بتحر

 إ تؤدي لم زائر ا ة املنت املا ر التحر سياسة أن الدراسة ذه ا إل توصلنا يجة ون

قتصادي النمو ة وت   .تحف

الدراسة   :أفاق

اليات إش ون لت ا ح ونق والبحث بالدراسة جديرة امة جوانب ناك بأن البحث ذا خالل من ن تب لقد

تنال أن نأمل ودراسات وبحوث املستقبل والتحليل الدراسة ا   :حق

 زائر ا قتصادي النمو ع املا ر التحر  .أثر

 زائر ا املصر داء وكفاءة املا ر   .التحر
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ص   :امل

البحث ذا تحليليةموضوع دراسة إجراء ق طر عن وذلك زائر، ا املا ر التحر سياسة دراسة يتمثل

وقد قتصادي النمو ة وت رفع زائر ا طرف من ة املنت املا ر التحر سياسة نجاح مدى لتحديد

تؤد لم زائر ا املتبعة املا ر التحر سياسة أن إ الدراسة ذه خالل من النموتوصلنا ة وت تحف إ ي

أخرى  أسباب أو اتيجية إس سياسات إتباع لعدم راجع وذلك ا ف   .قتصادي

املفتاحية لمات قتصادي: ال النمو ، املا القطاع ، املا ر   .التحر

Résumé : 

Le but de cette recherche est d´étudier la politique de libéralisation financier en algerie en menant 

une étude standard pour diterminer le succês de la politique de libéralisation financiére adopteé 

par l´algérie pour accélérer la croissance économique dans cette étude, nous avans conclus que la 

politique de libéralisation fiscale adoptée en algérie n´apas stimulé la croisance éc0onomique en 

raison de l´absence de politique stratigique ou d´autres. 

Lés mots clés : Edition Financiére, Secture Financies, croissance écconomique.        

 


