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 :ملخص املداخلة
 ، Goldswith )1966،1963 ،و Shumpeter) 1911( إن الدراسات األوىل و على رأسها 

  .لعبه املؤسسات املالية الوسيطة يف التنمية الإلقتصادية أكدت على الدور الفعال الذي ت
تدهور يف النظام أي  تؤكد على أن  Mckinnon and shaw)1973(من جهة األخرى فإن فرضية 

 Kapur)1976(كما أكد كل من .  على التنمية آذلك و االستثمار و االدخاراملايل يؤثر سلبا على 
،)1977(Galbis  و )1978(Fryتنشيط اإلدخارات املالية و إلى حترير القطاع املايل يؤدي  على أن 

كما .  و النمو االستثمار إىل خمتلف القطاعات اإلنتاجية مؤديا إىل حتسني جماالت األموالتوفري رؤوس 
إن التحرير التجاري و املايل " دور اإلجيايب للتحرير املايل حني قال ال على Mckinnon)1989(أضاف 

  ......" .لوحيدة فيما خيص سياسات التنمية االقتصادية الفعالة يبقى اللعبة ا
حناول من خالل هذه االورقة البحثية تبيان صحة هذه الفرضية بالنسبة للنظام املصريف اجلزائريو نبحث 

نبدأ بتقدمي االطار النظري للالصالحات البنكية و . باخلصوص يف تاثري التحرير املايل على الطلب على النقود
يف املبحث الثالث سوف . مث نقوم بعرض خمتلف مراحل االصالحات اليت مر به النظام املصريف اجلزائري, ملاليةا

يف .نقوم ببعض الطرق القياسية ملعرفة درجة تأثري التحرير املايل و البنكي على الطلب على النقود يف اجلزائر
  .األخري نقدم بعض االستنتاجات و التوصيات

  
  :يف البحثكلمات أساسية 

الطلب على – النظام البنكي اجلزائري – McKinnon Shaw فرضية - التحرير البنكي–التحرير املايل 
  - التنمية االقتصادية- طريقة التكامل املتزامن- النقود 
 

  



 
 

  

  
  
  
  
  

  النظري لإلصالحات املالية و البنكيةمقدمة لإلطار

 )1966،1963( ، و كدا Shumpeter) 1911( إن الدراسات األوىل و على رأسها 
Goldswith أكدت على الدور الذي تلعبه املؤسسات املالية الوسيطة يف التنمية الإلقتصادية ، .  

تدهور يف النظام أي  تؤكد على أن  Mckinnon and shaw)1973(من جهة األخرى فإن فريضة 
 Kapur)1976( جهتهم أكد كل من و من. املايل يؤثر سلبا على اإلدخار و الإلستثمار و كدلك على التنمية 

،)1977(Galbis  و )1978(Fry على أن حترير القطاع املايل يؤدي اىل تنشيط الإلدخارات املالية و توفري 
كما أضاف . رؤوس االموال إىل خمتلف القطاعات اإلنتاجية مؤديا إىل حتسني جماالت اإلستثمار و النمو 

)1989(Mckinnon إن التحرير التجاري و املايل يبقى اللعبة " حرير املايل حني قال دور اإلجيايب للتال على
  ......" .الوحيدة فيما خيص سياسات التنمية اإلقتصادية الفعالة

هناك دراسات عديدة حبثت يف العالقة بني النمو و املالية ، و تبعا لنمادج التنمية اإلقتصادية تبني أن كلما 
كما .  توفري إدخارات حملية عالية ناجتة عن جدب معدل الفائدة احلقيقي حتسنت الوساطة املالية أدى دلك إىل

تساعد هده الوساطة املالية على إنتقال هده اإلدخارات املالية املتوفرة إىل اإلستثمارات املنتجة بأقل التكاليف و 
 على أن النظام املايل Pagan)1993(فعلى سبيل املثال ، أكد . فعالية عالية مؤديا إىل زيادة النمو اإلقتصادي 

  .يؤثر على التنمية اإلقتصادية بفضل معدالت الفائدة و نسبة اإلدخارات املوجهة إىل اإلستثمار 
 أن اإلصالح البنكي يؤثر إجيابا على النمو اإلقتصادي Becsi and wang)1997(من جهة أخرى يبني 

أكثر من دلك فإن نتيجة حبثهم بينت .السلم مبا مينحه لالشخاص و املؤسسات من وفرات من  حيث إقتصاديات 
 .أن تقييد أسعار الفائدة ورفع اإلحتياطات اإلجبارية يقلالن من معدالت النمو

  :فرضيات اإلصالح املايل و البنكي 
 تبعا ملدرسة التحرير املايل فإن القيود اليت واجهت القطاع املايل يف الدول النامية كانت من بني العقبات اليت

  . التنمية االقتصاديةامنهعانت 
سقف معدالت الفائدة و التدخل املفرط للدولة يف البنك املركزي : إن مظاهر هذه القيود جتلت يف 

واملؤسسات املالية األخرى ، و نسب االحتياطي اإلجباري العالية و كذالك سياسات توجيه القروض ، كل هذا  
  .ة لالدخار  و االستثمار و النمو االقتصاديأدي أيل نتائج سلبية طهرت يف شكل معدالت منخفض



 
 

  

إن اخنفاض معدل الفائدة االمسي و الذي كان مصحوبا مبعدالت تضخم مرتفعة أدي إيل اخنفاض معدالت 
  . احلقيقة علي أغلبية  الودائع يف الدول النامية ةاملرد ودي

لدول النامية كان سلبيا يف سنوات بني أن معدل الفائدة احلقيقي يف ا) 1989( إن  تقرير البنك   العاملي 
هلذا كان اجتاه األشخاص حنوى االدخار .الستينات مقارنة مع معدل الفائدة احلقيقي املتعامل به يف الدول املتقدمة 

مثل اقتناء الذهب و اوهرات و كذا العقارات مما أدى إىل  ىسلبيا حبيث توجهت االستثمارات إىل قطاعات أخر
  .ضعيفوجود معدل ادخار 

 أن معدل الفائدة احلقيقي املنخفض ال يؤدي إىل اخنفاض االستثمار فحسب بل (Fry, 1997)يوضح 
  .يؤدي أيضا إىل ظهور استثمارات غري منتجة

كما أن سياسات توجيه القروض و اليت هدفت إىل توفري قروض لقطاعات معينة  مثل الزراعة و الصناعات 
هور  استثمارات غري منتجة و خفضت من معدالت النمو ويف نفس اإلطار ، اخلاصة بتحليل الواردات أدت إىل ظ

فإن سياسات االحتياطي اإلجباري اليت فرضت على البنوك باالحتفاظ بنسبة كبرية من ودائعها على شكل سندات 
حكومية و موجودات لدى البنك املركزي أدت إىل اخنفاض اإلستثمار و إىل معدالت منو 

  .(Gregorio,1999)منخفضة
  

   )Shaw  )  S  Hypothesis-M وMckinnonفرضية  
  كانتا الدراسات األوىل اليت بينت النتائج السلبية Shaw)  1973(  و Mckinnon) 1973(إن 

  :للقيود املالية و البنكية على كل من النمو و االدخار وهلذا قاما باقتراح نظرية التحرير املايل 
ل الفائدة يف تعبئة االدخارات عدجة األوىل على الدور اهلام الذي يلعبه متؤكد بالدر)  M-S( إن نظرية 

تبني هده النظرية أنه كل ما . احمللية و تشجيعه لالستثمار و الذي يؤدي بدورة إىل رفع معدالت النمو االقتصادي 
ملوجه للمستقبل فيؤثر  قيود على أسعار الفائدة فهدا يؤدي إىل زيادة االستهالك احلايل مقابل االستهالك اتكان

 املنخفضة ةعلى االدخار سلبا ، و خيفض من كمية االستثمارات  و يدفع بالبنوك إىل متويل املشاريع ذات املر دودي
   ) . Gibson and Tsakolotos 1994( فقط 

ها نزع كل قيود على أسعار الفائدة حىت تصبح احلل لتعبئة االدخارات و حتويل)  M-S(هلدا تقترح فرضية 
  .اىل استثمارات منتجة

  أن نزع قيود السقف على معدل الفائدة و احلصول على Mckinnon) 1973(فمن جهة ، بني 
 هامعدالت فائدة حقيقية عالية و موجبة هي سياسة ضرورية لتمكني األشخاص من تعبئة ادخارات حقيقية و حتويل

   بني أن  Shaw)  1973(و من جهة أخرى ، فان . ة إىل استثمارات نظرا للمردودية العالية و املوجبة املتوقع



 
 

  

خصوم  املؤسسات  املالية تزداد  عند ارتفاع  املعدل  احلقيقي لسعر  فائدة  الودائع  املالية  و يصبح بامكان 
  .املؤسسات املالية أن توفر أموال أكثر لصاحل املشاريع املنتجة 

ساسية  لنجاح  هدا التحرير املايل و البنكي و    يضع  بعض  الشروط  األMckinnon) 1973(ولكن 
ضرورة املراقبة اجلبائية من قبل الدولة و هدا لرصد اإليرادات و ختفيض عجز الدولة ، كما جيب : اليت نذكر منها 

  .مراقبة البنوك احمللية للتأكد من تطبيق السياسة النقدية وهدا من أجل مراقبة خلق القروض
إن معدل "  الذي خلص يف حبثه Fry )  1997(و هو ل )   (M-Sاء به م ما جمهناك حبث أخر يت

 كما"  االدخار هو املفتاح ملستوى استثمار عال و أداة فعالة لالستثمار ةالفائدة احلقيقي و الذي يعرب عن مر دودي
  :ركائز أساسية لنجاح أي حترير مايل) 05(اشترط مخس 

  التجاريةإطار قانوين مالئم من أجل مراقبة البنوك  -
 مستوى مقبول فيما خيص استقرار األسعار -
 مستوى مقبول من الدين العام لتفادي األزمات التضخمية -
 جو منافسة مالئم ما بني البنوك التجارية -
 نظام ضرييب حمكم و عادل -

  
  انتقادات موجهة لنظرية التحرير املايل

فعلى . ظري أو التطبيقي سواء من اجلانب النMcKinnon and Shawدار جدل كبري حول نظرية 
 مل يؤيدا فكرة التحرير الكلي ألسعار الفائدة و ناديا بضرورة Stiglitz and Weiss (1983), سبيل املثال

و أرجعا هذا ملا يسمى مبشكلة عدم تناظر املعلومات و اليت تتجلى يف .االستخدام األمثل للموارد املالية املتاحة
هذان العامالن من شأما أن يؤثرا . قي و الثاين خيص مشكلة االختيار العدائي جانبني أحدمها متعلق باخلطر األخال

  .يف القرارات االستثمارية مهما كان معدل الفائدة
 أن التحرير البنكي و املايل ال ميكن أن ينجحا دائما و هذا نظرا المكانية  Stiglitz(1994)كما أضاف 
  .مات أن تترك معدالت الفائدة أقل من املعدل التوازين للسوقكما أضاف أن على احلكو.  األزمات املالية
فتوجد بعض أشكال من القيود املالية مثل ,  أيضا أنه يف ظروف معلوماتية غري فعالة Stiglitzكما بني 

بينما و يف املقابل , وضع سقف لسعر الفائدة و اليت ممكن أن تؤدي إىل ختفيف حدة مشكلة عدم تناظر املعلومات
التحرير املايل ألسعار الفائدة يؤدي إىل أزمات مالية و يضعف من مشكلة عدم تناظر املعلومات مبا فيها فإن 

  .االختيار العدائي و اخلطر األخالقي
 

  الوضع احلايل للمنظومة املصرفية اجلزائرية            : املبحث الثاين



 
 

  

  . هيئات الدولة واملؤسسات والعائالت وأشياء أخرىإن انتقال اجلزائر حنو اقتصاد السوق يتطلب تغريات مهمة عرب
كما كان واجبا على النظام املصريف التأقلم مع برنامج االنتقال إىل اقتصاد السوق من خالل التحكم يف استقرار 
التوازنات االقتصادية الكلية وهذا بوضع آليات وشروط اإلنعاش االقتصادي واليت هي مرتبطة بتحسني شروط تشغيل 

سسات االقتصادية العمومية وجعلها تتماشى مع اقتصاد السوق من خالل مردودية اإلنتاج والتحكم يف تكاليفه املؤ
وحسن تسيريها لتكون مستعدة للمنافسة يف إطار االستثمار الوطين واألجنيب من جانب إعداد وتكوين النصوص التطبيقية 

لسوق احتياجات مالية متزايدة ومتعددة سواء بالعملة الصعبة أو والتشريعية واإلجرائية، ويتطلب االنتقال إىل اقتصاد ا
  .الوطنية وذلك خالل السياسة املصرفية اليت تسمح بتغطية أحسن هلا بالنسبة إىل االستثمار أو االستغالل

 خفض من العودة إىل القروض اخلارجية وإجبارية التمويل 1996فالتحسن الذي عرفه االقتصاد اجلزائري سنة 
يت بالنسبة لالستثمارات اجلديدة كما دفعت تكاليف املصادر املالية على املدى الطويل ابتداء بالقطاع اخلاص بسبب الذا

  .املنافسة وإحداثها يف اإلطار العائلي والسوق املايل
ومن جهة أخرى يفرض على اجلهاز املصريف إتباع سياسة عقالنية ملنح القروض وذات مردودية من خالل الدراسة 

التحليل املايل لضمان فعالية تسيري القروض، وهذا ما بدأ يظهر جليا من خالل التخفيض من العودة األوتوماتيكية و
للتمويل عن طريق الكشف، تعويضها بنماذج أخرى للقروض يف إطار السوق النقدية وذلك من خالل شركات اإلجيار 

اعية، تنمية االستثمارات يف حالة عدم تغطية التمويل الذايت ، منوذج التمويل املايل للوسائل الصن"Leasing"التمويلي 
للمستثمرين ومشاركة مؤسسات يف إعادة اهليكلة واهلندسة املالية والشراكة واملسامهة يف تكوين هيئة ضمان تصدير 

  .كدعامة لسياسة منح القروض اجلديدة والتخفيض من املخاطر
سسات املالية لنسب الفوائد على القروض حبيث أصبحت بداية من  تقرر ختفيض البنوك واملؤ1998ويف مطلع سنة 

 ويستهدف هذا التخفيض إنعاش االستثمار والتحفيز على 1%12,5 و 10م حمصورة بني 1998شهر جانفي 
 1999 يف سبتمرب %8,5 إىل 9,5االدخار مع تدعيم القدرة التمويلية للبنوك كما مت ختفيض نسبة اخلصم من 

ملية إعادة متويل البنوك اليت أصبحت تعاين نقصا يف السيولة النقدية وعدم القدرة على تقدمي القروض ليستهدف أساسا ع
م وتأيت يف أعقاب بروز مؤشرات حتسن الوضع االقتصادي 1999 سبتمرب 9واليت دخلت حيز التنفيذ ابتداءا من 

 فيما 2 مليار دوالر4,3حتياطات الصرف مبلغ  بلغت ا1999واملؤشرات االقتصادية الكلية فخالل الثالثي الثالث لعام 
 مليار دوالر وباإلضافة إىل ذلك سجل 1,3 بـ 1998سجل حتسن يف ميزان املدفوعات الذي عرف عجز يف عام 

 مقابل ذلك عرفت  1998 منوا مضطربا خصوصا يف عام 1997تباطؤ يف وترية الكتلة النقدية اليت عرفت يف سنة 
 سنة %29ار بعد املباشرة يف اإلصالحات املصرفية حيث سجل اخنفاض ملعدل التضخم من نسبة التضخم بعض االستقر

، سيؤدي فتح القطاع البنكي واملصريف على 1998 مع بداية سنة %5 مث إىل 1996 سنة %16,5 إىل 1995

                                                 
  1بن مالك رياض مرجع سابق
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 قيمة االستثمارات املؤسسات املصرفية األجنبية إىل إعادة هيكلة وتنظيم القطاع تدرجييا مع مؤشرات تسجيل ارتفاع يف
  .األجنبية املباشرة خارج احملروقات

  : تشجيع نشأة البنوك األجنبية* 
 03 املؤرخ يف 01- 93أتاح قانون النقد والقرض إنشاء فروع للبنوك واملؤسسات األجنبية وبواسطة التنظيم 

ك بسبب العجز الكبري يف السوق  حدد شروط إنشاء وإقامة فروع املؤسسات البنكية واملالية األجنبية وذل1993جانفي 
املايل اجلزائري بغرض االستفادة من التقنيات واإلجراءات التكنولوجية واخلدمات اجلديدة وطرق التسيري احلديثة وتأهيل 

  .املتعاملني واملستثمرين اجلزائريني ويف األخري املسامهة يف إعادة هيكلة النظام املصريف اجلزائري
جلديد وعوملة النظام املايل وحترير التجارة واخلدمات املالية ال بد من التعامل مع املصاريف ففي ظل احمليط الدويل ا

  .والشبكات الدولية لالستفادة منها واإلسراع يف اإلصالحات ورفع العراقيل اإلدارية، النقدية واملالية
مع اخلارج هو السماح بإقامة بنوك  إذن من األحداث اجلديدة  اليت جاء ا قانون النقد والقرض يف إطار التعامل 

  .ومؤسسات مالية أجنبية يف اجلزائر
ويف هذا اإلطار جملس النقد والقرض هو الذي حيدد شروط إقامة هذه البنوك واملؤسسات املالية ومينحها التراخيص، 

  .املعاملة باملثلكما يرخص الس بفتح فروع للبنوك واملؤسسات املالية األجنبية، وهذه التراخيص ختضع ملبدأ 
ميكن الترخيص باملسامهات األجنبية يف البنوك واملؤسسات املالية اخلاضعة للقانون اجلزائري شريطة أن متنح البالد " 

   1"األجنبية املعاملة باملثل للرعايا اجلزائريني أو الشركات اجلزائرية
  :الوضع احلايل للنظام البنكي اجلزائري •

 حبيث يعيش تطورات وتغريات متس من جهة 1990ف انقالبا كبريا يف هياكله منذ النظام البنكي اجلزائري عر
  .تنظيمه ومن جهة أخرى شروط عمل البنوك

 هو التيار العام لتحرير العمليات البنكية واملالية 1990 أفريل 14فاجلديد الذي جاء به قانون النقد والقرض لـ 
وهكذا الوظيفة البنكية دخلت يف التسيري . وبالتايل تقوية وتدعيم املنافسةالذي فتح اال للقطاع البنكي اخلاص واألجنيب

  .1995العقالين هلياكله واليت دعمت منذ 
هذه املقدمة الصغرية تقودنا إىل تقدمي وضعية النظام البنكي اجلزائري مرورا بالظروف السائدة لتطوره ومميزاته 

  .احلالية
  :مميزات النظام البنكي اجلزائري* 
  :يعرف النظام البنكي اجلزائري حاليا ظاهرتني يف تنظيمه 
  .يتطور -
 .يتنوع -
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 وعدد شبابيكه 129هذا التطور يظهر يف العدد الكبري للبنوك واملؤسسات املالية :  تطور النظام البنكي اجلزائري-أ
  . عرب التراب الوطين1250البنكية اليت تقدر بـ 

ان النظام البنكي يتكون أساسا من مخسة بنوك جتارية وصندوق  ك1990عندما جاء قانون النقد والقرض يف 
 تكونت 1991ولكن منذ . وشبكة للوكاالت متتد على كامل التراب الوطينBAD وبنك للتنمية CNEPلالدخار 

  :عدة بنوك جديدة منها
 وبني %49 بنسبة BADRفرأس مال هذه املؤسسة هو موزع ما بني " AL BARAKA" البنك املشترك -

 وهنا جيب اإلشارة إىل نقطة وهي أن هذا البنك يستخدم موارده وفقا %51تجمع املايل للشرق األوسط بنسبة ال
  .للشريعة اإلسالمية

  : فقد سجل النظام املصريف خلق عدة مؤسسات مالية وعدة تغريات منها1995أما يف 
  .                      CNEP – Banque إىل CNEP حتويل الصندوق الوطين لالدخار واالحتياط من -
  .caisse nationale du logement CNL خلق الصندوق الوطين للسكن -  
 société de refinancement hypothécaire خلق شركة إعادة التمويل العقاري -
  caisse de garantie des crédits immobiliers صندوق ضمان القروض العقارية -
  fonds de garantie de promotion immobilièreرية  أموال ضمان الترقية العقا-
  caisse de garantie des marchés publics صندوق ضمان األسواق العامة -
 ظهر عدد كبري من البنوك واملؤسسات املالية اخلاصة وأيضا 1995ومتاشيا مع خلق هذه املؤسسات املالية منذ   

  .ذات مسامهة رؤوس األموال األجنبية
ه السياسة التفتحية االقتصادية املدعمة بالنصوص القانونية، البنوك اخلارجية لالستثمار داخل الوطن واليت تدفع هذ  

  : منها1991مسحت يف بداية األمر مبتابعة حسن تسيري التطور وظهور مكاتب متثل ذلك منذ 
- Citibankالتابع للبنك األصلي املتواجد يف الواليات املتحدة األمريكية  
- crédit lyonnais القرض الليوين .  

- BNP. 
 وهي فرع لبنك يف فرنسا بنسبة société générale algérienne 2الشركة العامة اجلزائرية -

 من رأس املال %28.99 نسبة FIBA Holding de Luxembourg من رأمساهلا ومتلك شركة 60.99
.  هي مسامهة لبعض اخلواص%0.09قية أي  هي ملك لشركة دولية تابعة للبنك الدويل أما النسبة املتب%10ونسبة 

 احمليط البنكي يشهد ظهور للبنوك واملؤسسات املالية اخلاصة إما جزائرية أو أجنبية وبالتايل أصبح النظام 1997لكن منذ 
  : مؤسسة بنكية جديدة14البنكي غين بـ 

                                                 
 1 "MEDIA BANQUE" N°55 journal interne de la banque d'algérie  
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- Union Bank 1995) مؤسسة بنكية(  
- Mouna Bank 1998)مؤسسة بنكية ( 
 Banque commerciale et industrielleي والصناعي اجلزائري البنك التجار -

d’Algérie) .بنك( 
 )مؤسسة بنكية (Algerian international bankالبنك اخلارجي اجلزائري  -
 )بنك. (El-Khalif Bankبنك -اخلليفة -
 )بنك. (compagnie algérienne de banqueالشركة اجلزائرية البنكية  -
 )بنك. (banque générale de la méditérannéeالبنك العام املتوسط  -
- Sofinance) .مؤسسة بنكيةعامة.( 
- Citi Bank Algeria 
- Arab banking corporation algeria فرع مراقب من طرف التجمع "ABC " للبحرين

 للمستثمرين %10 جلدة و%10 والشركة العربية لالستثمار بـ %10 بـ SFI لـ BIRD و%70بـ 
 0اجلزائريني 

 حبيث الشركة العامة لباريس تسري société générale algérienneركة العامة اجلزائرية الش -
 SFI لكل من %10و) Luxembourg) FIBA بالنسبة الشركة املالية املنشأة يف لوكسنربغ %29 و51%
 ).باريس( التابع لفرنسا NATEXIS ALGERIE والبنك اإلفريقي للتنمية BIRDلـ 

 .%90 بنك برأمسال قطري يقدر بـ El Ryan Bankالريان بنك  -
 CNMA caisse nationale de mutualité et  التابعة لـLeasingشركة الليزينغ  -

d’assurance.( 
هناك نوعان من املؤسسات يف قانون النقد والقرض البنك واملؤسسة املالية فهما يكونان العنصرين القانونيني   

  .قد والقرضالوحيدين املقبولني من طرف قانون الن
إنه مبوجب قانون النقد والقرض مت توسيع السوق املصرفية يف اجلزائر ولكن حسب : وكخالصة ميكن القول  

التحليل الذي قام به الس الوطين االقتصادي واالجتماعي عن النظام املصريف فإن البنوك العمومية هي اليت تسيطر على 
 املعايري الصارمة اليت تطبقها هذه البنوك أو راجع على أنه البنوك اخلاصة هي التمويالت يف االقتصاد وهذا راجع رمبا إىل

إن هذا االنفتاح للنظام املصريف وهذه التغريات اليت أجريت . phase de démarrageمازالت يف طور انطالقة 
ريف يف اجلزائر كما هو موضح على السلطات اخلاصة بتنظيم تقنني ومراقبة النظام املصريف أدى إىل حتول هيكل النظام املص

  :1يف الشكل
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  بنك الجزائر

  مؤسسة إصدار -

 ةبنك الدول -

 بنك البنوك -

  المقرض األخير -

  مجلس النقد والقرض

  تنظيم الكتلة النقدية -

تقنين وتنظيم النشاط  -

 المصرفي

  :اللجنة البنكية

  مراقبة النشاط المصرفي

 لمصرفية احماية الصناعة

  :البنوك التجارية

  :بنوك عمومية
- CNMA-CNEP-BEA-

BNA-CPA-BADR  
  بنك إسالمي مختلط-

Al Baraka Bank  
  بنوك خاصة

ABC- BCIA- CAB- 
NATEXIS Banque- SGA 
–Citi Bank- BGM- 
Khalifa 

  :دام عاممؤسسات مالية الستخ
مؤسسات عمومية  -

BAD  
 Alمؤسسات خاصة  -

Mouva Bank 
• AIB 
• Union Bank  

مؤسسات مالية الستخدام 

  :خاص
- FINALEP 
- SOFIN 
- SRH 
- SALEM 
- CNEP 
- SOFINANCE 

Banque offshore 
BAMIC 

  هيكل النظام المالي في الجزائر بعد قانون النقد والقرض

 هيكل النظام المالي في الجزائر بعد قانون النقد و القرض

 



 
 

  

  تأثري التحرير املايل على الطلب على النقود يف اجلزائر: املبحث الثالث 
  
  السببية العالقة واجتاه املشترك التكامل عالقات إختبار :-
  املشترك التكامل عالقات اختبار: 1- 3

الختبارات هي معطيات الديوان الوطين اجلزائري لإلحصاء مستقاة من موقع املعطيات املستعملة يف هذه ا
   .dz.ons.wwwاألنترنيت  

 أي حجم العينات 2002 إىل سنة 1970هذه البيانات هي عبارة بيانات فصلية للفترة املمتدة من سنة 
  .رات مشاهدة وهو أكرب من احلد األدىن املطلوب للقيام ذه االختبا132املستعملة هي 

  :املتغريات املدروسة هي 
M2 : الكتلة النقدية املتكونة من التحصيالت النقدية واإليداعات البنكية.  
IPC :مؤشر أسعار االستهالك.  
TC  :سعر الصرف.  

PIB : الناتج الداخلي.  
  

 :الختيار التكامل املشترك منر مبرحلتني
  

 إختبار استقرار السالسل الزمنية: املرحلة األوىل •
د الشروط األساسية إلجراء اختبارات التكامل املشترك هو أن تكون السالسل الزمنية مستقرة من نفس إن أح

  .الدرجة، وإال فإنه ال ميكن أن تكون عالقة تكامل مشترك بني املتغريات
  )Unit roots( للجذور الوحدية Dickey Fuller Augmented) ADF(يف هذه املرحلة نستعمل اختبار 

تقدير عالقات املدى الطويل، فبعد التحقق من الشرط األول نقوم بتقدير عالقات : انيةاملرحلة الث •
  .املدى الطويل بطريقة املربعات الصغرى العادية 

 لدراسة العالقة يف املدى الطويل ، هذا االختبار يقوم Johansenيف هذه املرحلة تقوم باختبار جوهانسن 
 )1(على تقدير النموذجي التايل

11122110 ....... ε+∆++∆+∆++=∆ −−−−−− PtPttptt YAYAYAAYAy  

 أ عدد التأخر يف النموذج
  :  يصبح النموذج كالتايلP =1من أجل 

                                                 
1- BOURBONNAIS,Régis (1989) « ECONOMETRIE » Edition DUNOD  p281 
 



 
 

  

                                       ε ttt YAAY +∆+=∆
−110

 
  :  يصبح النموذج كالتايلP  =2من أجل 

                                ε tttt YYAAY +∆+∆+=∆
−− 120

  
  :ج كالتايل يصبح النموذP =3ومن أجل 

                            ε ttttt YYYAY +∆+∆+∆+=∆
−−− 1230

  
  وهكذا إخل

نستطيع ) r =0 تساوي صفر أي Aرتبة املصفوفة ) (معدومة( تساوي الصفرAإذا كانت كل عناصر املصفوفة 
  .ح األخطاءأن نقول إذن أنه ليس هناك عالقة تكامل متزامن بني املتغريات وبالتايل ال ميكن تشكيل منوذج تصحي

فهذا معناه أن كل املتغريات مستقرة ومشكل التكامل ) K ) r = K تساوي  Aإذا كانت رتبة املصفوفة 
  .املشترك غري مطروح

 عالقة تكامل مشترك وميكن متثيل r، فإنه يوجد )K )1≤r≤K و 1إذا كانت رتبة املصفوفة حمصورة بني 
  .دد عدد عالقات التكامل املشترك بني املتغريات حتrرتبة املصفوفة ) ECM( منوذج تصحيح األخطاء 

  : يتم حساب اإلحصائيةA إنطالقا من القيم اخلاصة للمصفوفة 

                                             ∑
+=

−−=
K

ri
i

Trace
Lnn
1

)1( λλ  

  :حيث
: nعدد املالحظات   

r :رتبة املصفوفة  
K :عدد املتغريات  

i
eei λ=m يم اخلاصة للمصفوفة الق)ieme valeur propre de la matrice(  

  
  :يرتكز على الفرضيات التالية  Johansenإن اختبار  

 traceλ ؛ إمت رفض هذه الفرضية منر لإلختبار التايل، أي أن r =0(Ho : 0<r (0 تساوي Aرتبة املصفوفة 
  أكرب من القيم احلرجة اجلدولية 

  . منر إىل اإلختبار الذي يليهHo ؛ يف حالة رفض الفرضية العدمية r =1( Ho:1<r (1  تساويAفوف رتبة املص
 منر إىل اإلختبار الذي يليه، Ho ؛ يف حالة رفض الفرضية العدمية r =2( Ho:2<r (2 تساوي Aرتبة املصفوف 

  .وهكذا إىل غاية الوصول إىل اإلختيار األخري



 
 

  

، فإن رتبة Ho، وإذا مت رفض الفرضية Ho :1-K = r : K =r نقوم باختبار ،Hoإذا مت رفض كل الفرضيات 
  .وبالتايل ال توجد عالقة تكامل مشترك بني املتغريات ألا كلها مستقرة) K =r( أي Kاملصفوفة تساوي 
 املرحلة األوىل من اختبار عالقات التكامل املشترك: أ  •

   1لصغرى لتقدير النماذج الثالثة التالية لكل متغري، نستعمل طريقة املربعات اADFمن أجل إختبار 
 )2M(بالنسبة للكتلة النقدية : أوال •

tjt
P

j
jtt MbPMM ε+∆−=∆ +−

=
− ∑ 12

2
122 

tjt
P

j
jtt cMbPMM ε++∆−=∆ +−

=
− ∑ 12

2
122 

tjt
P

j
jtt dcMbPMM ε+++∆−=∆ +−

=
− ∑ 12

2
122 

ومعدالت الفائدة )  IPC(كما نستعمل نفس املعادالت أعاله  بالنسبة ملؤشر أسعار االستهالك  •
)TR   (صرفوأسعار ال TC و الناتج الداخلي اخلام PIB 

  : يقوم على فرضيتنيADFإختبار 
 Ho  :b =1الفرضية العدمية   

 H1  :b j <1الفرضية البديلة 
  .يف حالة قبول الفرضية العدمية، فهذا يعين وجود جذور وحدية، أي عدم استقرار السالسل الزمنية

 اليت ختضع لتوزيع tbjاذج الثالثة، فإننا حنصل على   يف النمbjباستعمال طريقة املربعات الصغرى لتقدير 
 اجلدولية، فإننا نقبل الفرضية العدمية، أي Student أكرب من إحصائية tbj، فإذا كانت Student" ستيودنت"

 Student أصغر من إحصائية tbjوجود جذور وحدية، وبالتايل عدم إستقرار السالسل الزمنية، وأما إذا كانت 
  .إننا نرفض الفرضية العدمية، أي هناك إستقرار السالسل الزمنيةاجلدولية، ف

  
  )1989 إىل 1970(  للفترة األوىل ADFإختبارات  : 1-أ    

  
  
  

   ADFإختبار  ) : 1(اجلدول رقم 
  القيم احلرجة

10% 
القيم احلرجة 

 5% 
  القيم احلرجة

 1% ADF tbj  املتغري

                                                 
1 BOURBONNAIS,Régis (1989) op cit 224 
 



 
 

  

 
-3.16 

 
-3.46 

  
-4.06    

 

-1.80 
0.022  
-0.19 
-2.13 
-1.31 

M2 
TR 
TC 

TPC 
PIB 

  
  
  
  

  )  الدرجة األولى ( ADFإختبار ): 2( الجدول رقم 
  القيم احلرجة

10% 
القيم احلرجة 

5% 
القيم احلرجة

1% ADF tbj  المتغير

 
 

-3.16 

 
 

-3.47 

 
 

  -4.08    
 

-2.81 
-3.01 
-2.98 
-3.25 
-2.29 

2M∆  
TR∆  
IPC∆  
PiB∆ 

 
  )  الدرجة الثانية ( ADFإختبار  ) : 3(اجلدول رقم 

  القيم احلرجة
10% 

القيم احلرجة
 5% 

القيم احلرجة
 1% ADF tbj  املتغريات

 
 

-3.16 

 
 

-3.47 

 
 

-4.09 
 

-5.83 
-6.19  
-6.04 
-6.54 
-5.72 

22M∆  
TR2∆  
IPC2∆  
PiB2∆ 

    
أكرب من القيم احلرجة اجلدولية عند ) ADF (tbjتبني أن قيمة  ) 1(إن النتائج اليت تظهر اجلدول رقم   
  أي قبول فرضية وجود جدور وحدية وبالتايل عدم استقرار السالسل الزمنية% 10و % 5و % 1مستوى 

 عند IPC، فإا تبني أنه يتم قبول فرضية وجود جدور وحدية بالنسبة لـ )2(اجلدول رقم أما نتائج 
  .فقط% 5و% 1مستوى 

أصغر من القيم احلرجة ) ADF(tbjفإا تبني أن قيمة ) 3(وفيما خيص النتائج اليت تظهر يف اجلدول رقم 
يل استقرار السالل الزمنية، وعليه فإن وذا نرفض الفرضية العدمية وبالتا% 10،%5،%1اجلدولية عند مستوى 

  .هذه السالسل الزمنية لكل املتغريات متكاملة من الدرجة الثانية عند كل املستويات
  

  )2002 إىل 1990( للفترة الثانية  ADFإختبارات  : 2-أ    



 
 

  

  ADFإختبار  ) : 4(اجلدول رقم 
القيم احلرجة

10% 
القيم احلرجة

5% 
القيم احلرجة

1% ADF tbj املتغريات

 
-3.18 

 
-3.50 

 
-4.15 

 

-3.00 
-1.87 
-0.71 
-3.00 
-0.27 

M2 
TR 
TC 
IPC 
PIB 

 
  )  الدرجة األوىل ( ADFإختبار ) : 5( اجلدول رقم 

القيم احلرجة
10% 

القيم احلرجة
 5% 

القيم احلرجة
 1% ADF tbj املتغريات

 
 

-3.18 

 
 

-3.51 

 
 

  -4.16    
 

-3.33 
-2.84 
-2.44 
-3.33 
-2.79 

2M∆  
TR∆  
IPC∆  
PiB∆ 

  
  

  )  الدرجة الثانية ( ADFإختبار  ) : 6( اجلدول رقم 
القيم احلرجة

10% 
القيم احلرجة

 5% 
القيم احلرجة

1% ADF tbj املتغريات

 
 

-3.18 

 
 

-3.51 

 
 

  -4.17    
 

-6.02 
-5.69 
-6.07 
-5.62 
-5.96 

22M∆  
TR2∆  
IPC2∆ 
PiB2∆

، %1أكرب من القيم احلرجة اجلدولية عند املستوى ) ADF(يتضح أن قيمة ) 4(من خالل اجلدول رقم 
  .زمنية وهذا ما يدل على عدم استقرار السالسل ال%10 و %5و

 فقط بالنسبة للكتلة النقدية ومؤشر أسعار %10فتبني أنه عند املستوى ) 5(أما نتائج اجلدول رقم 
  . ال نقبل جذور وحدية وبالتايل استقرار السالسل الزمنيةIPCاإلستهالك 



 
 

  

مستقرة فتبني أن التفاضالت الثانية للمتغريات عبارة عن سالسل زمنية ) 6(أما فيما خيص نتائج اجلدول رقم 
  . وبالتايل فالسالسل الزمنية لكل املتغريات متكاملة من الدرجة الثانية%10 و %5، و%1عند املستوى 

  
  املرحلة الثانية من إختبار التكامل املشترك: ب 

 إمكانية وجود عالقة تكامل مشترك بني Johansenيف هذه املرحلة سنحاول باستخدام إختبارات 
  .يف املدى الطويل) M2, TR,TC, IPC, PIB(املتغريات 

  .H0أكرب من القيم احلرجة اجلدولية فإننا نرفض  λTraceإذا كانت 
  

H0 : عدم وجود عالقة تكامل مشترك بني املتغريين.  
H1 : وجود عالقة تكامل مشترك بني املتغريين.  

  
  )1989 -  1970( للفترة األوىل   Johansenإختبار  :  1-ب           

  : متكنا من استخراج اجلدول التايلLogiciel EVIEWSج باستعمال برنام
 القيم احلرجة

%1 
 القيم احلرجة

%  5  
λTrace  الفرضيات  

96,58  87,31  84,68  R =0 
70,05  62,99  59,11  R =1 
48,45  42,44  38,19  R =2 
30,45  25,32  18,46  R =3 
16,26  12,25  08,15  R =4 

  للتكامل املشترك   Johansenإختبار ) : 7( اجلدول رقم 
  )P=4( أي 4عدد التأخرات املأخوذة يف هذا اإلختبار هو 

  . يف الربنامج طبعاAICAIKE و SCHWARZباستعمال كل من معامل ) P(وقد مت حتديد هذا العدد
  :نستطيع استنتاج ما يلي) 7(من خالل اجلدول رقم 

   : أي% )1و % 5أصغر من القيم الدرجية عند   r=0  λTrace: 1الفرضية 

  .96.58<84.68 وكذلك 87.31< 84.68
 ، Hoفإننا نقبل الفرضية العدمية % 1و% 5 أصغر من القيم احلرجة عند λTraceيف هذه احلالة ومبا أن 

  وبالتايل عدم وجود عالقات تكامل مشترك بني املتغريات 



 
 

  

 Hoل الفرضية العدمية وبالتايل قبو% 1و% 5أصغر من القيم احلرجة عند   r=1  λTraceالفرضية الثانية 
أي عدم وجود عالقة تكامل مشترك بني املتغريات ونفس النتائج حنصل عليها من اختبارنا للفرضية الثالثة والرابعة 

  .واخلامسة
 تبني عدم وجود عالقات تكامل مشترك بني املتغريات يف الفترة Johansen إن النتائج النهائية إلختبار 

ذا منطقي جدا ألن هاته الفترة متيزت مبركزية القرار و حتديد أحادي ملعدالت ، و ه) 1989و 1970(األوىل 
الفائدة وحتديد أسعار صرف غري حقيقية ودعم األسعار ومتويل املؤسسات بقرارات سياسية ، فكانت كل األمور 

عالقات تسري وفق قرارات سياسية بعيدة عن قوانني العرض و الطلب و هو الشيء الذي أدى إىل عدم وجود 
 .تكامل مشترك بني املتغريات اإلقتصادية

  
  )2002 - 1990( للفترة الثانية   Johansenإختبار  : 2-ب

  : متكنا من استخراج اجلدول اآليتEVIEWSكذلك باستعمال برنامج  
 القيم احلرجة

%1 
 القيم احلرجة

%5 
λTrace  الفرضيات  

96,58  87,31  384,10 R =0 
70,05  62,99  138,54  R =1 
48,45  42,44  66,01  R =2 
30,45  25,32  15,76  R =3 
16,26  12,25  4,30  R =4 

   للتكامل املشترك  Johansenإختبار ): 8(اجلدول رقم 
 ووجدناه AICAIKE و  SCHWARZمت حتديد عدد التأخرات املـأخوذة يف هذا اإلختبار باستعمال معاملي 

  )P=3(أي ) 3(
  

  :ص النتائج التاليةميكننا استخال) 8(من خالل رقم 
وبالتايل فإننا نرفض الفرضية % 1و% 5أكرب من القيم احلرجة عند   λTrace فإن  r=0الفرضية األوىل 

 نفس النتيجة نتحصل عليها بالنسبة للفرضية . أي وجود عالقة تكامل مشتركH1 وتقبل الفرضية Hoالعددية 
  )r=2(والثالثة ) r=1(الثانية 

% 5أصغر من القيم احلرجة عند   λTrace، فإن  ) r=4(واخلامسة ) r=3( الرابعة أما فيما خيص الفرضية
  .، أي عدم وجود عالقة تكامل مشتركHoوبالتايل نقبل الفرضية العددية % 1و

نستنتج أنه يوجد ثالثة عالقات تكامل مشترك بني املتغريات ، وسنقوم باختبار كل ) 8(إذن من اجلدول رقم 
  من أجل إجياد هاته الثالث عالقات ، ) 10( عددها عشرة احلاالت املمكنة و



 
 

  

  :سنخترب إذن مايلي
 TR  مع IPC 
 TR  مع PIB 
 TC  مع IPC 
 TC  مع PiB 

IPC  مع PiB  

 M2 مع TR 
 M2 مع TC 
 M2  معTPC
 M2  مع PiB
 TR مع  TC 

  
  

مشترك على  متكنا من احلصول على ثالث عالقات تكامل Johansenإذن يف األخري و بفضل اختبار 
  :املدى الطويل و هي 
  عالقة التكامل املشترك بني الكتلة النقدية و معدل الفائدة .1
  عالقة التكامل املشترك بني الكتلة النقدية و مؤشر أسعالر اإلستهالك .2
 .عالقة التكامل املشترك بني معدل الفائدة وسعر الصرف .3

  
 ، فبعد  2002– 1990دية اليت ختللت فترة نعترب هاته النتائج منطقية بالنظر إىل املعطيات اإلقتصا

 عرفت اجلزائر توجها إقتصاديا جديدا متيز باخلروج من اإلقتصاد 1990اإلصالحات اإلقتصادية الشاملة لسنة 
  .املخطط إىل إقتصاد السوق الذي يتطلب اخلضوع لقوانني العرض و الطلب

نته من لعب دور أكرب يف حتديد معدالت الفائدة إن استرجاع بنك اجلزائر هليبته على الساحة اإلقتصادية مك
اليت كانت فيما مضى خاضعة لقرارات سياسية ، ففسح اال لإلستثمارات األجنبية مبعدالت فائدة مدروسة 
  . وحددت معدالت فائدة دائنة هامة على مستوى البنوك التجارية فارتبط احتفاظ األفراد بالسيولة اته املعدالت

ل اجلزائر على قروض من صندوق النقد الدويل من أجل مواجهة متطلبات اإلصالحات كما كان حلصو
اإلقتصادية شروط على اإلقتصاد الوطين منها حترير األسعار بعدما كانت مدعمة من طرف السلطات، و انفتاح 

ر ، و كثرة السوق على اخلارج ، وغلق املؤسسات العمومية املفلسة وارتفاع نسبة البطالة و ارتفاع األسعا
  .األسواق السوداء للعمالت األجنبية ، كل هاته العوامل كان هلا دور هام يف طلب العملة بالنسبة للفرد اجلزائري

  :ميكننا إذن صياغة منوذج الطلب على النقود يف اجلزائر كمايلي 
 
  
  
   إختبار اجتاه العالقات السببية   :2-

  : بني املتغريات التاليةGrangerقات السببية باستعمال طريقة يف هذه املرحلة سنحاول اختبار اجتاه العال

Md=f(M2,IPC) 



 
 

  

 النقود ومؤشر أسعار االستهالك )1
 النقود ومعدالت الفائدة )2
 النقود وسعر الصرف )3
 النقود والناتج الداخلي اخلام )4
   سعر الصرف ومعدل الفائدة )5
 مؤشر األسعار ومعدل الفائدة )6
  الناتج الداخلي اخلام ومعدل الفائدة )7
 ار و سعر الصرفمؤشر األسع )8
 الناتج الداخلي اخلام وسعر الصرف )9

  الناتج الداخلي اخلام و مؤشر األسعار)10
  .من شروط استعمال العالقات السببية أن تكون كل املتغريات املستعملة مستقرة من نفس الدرجة

  : يركز على املعادالت التاليةGrangerإختبار 
  

 :)2IPC et M(النقود واألسعار  : -1    
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  :مث نقوم حبساب نفس املعادالت ألزواج املتغريات التالية
  (TR et M2)النقود ومعادالت الفائدة  -
 (TC et M2)النقود وسعر الصرف  -
 (PIB et M2النقود والناتج الداخلي اخلام -
 (TR et TC)سعر الصرف ومعدل الفائدة -
 (TR et IPC)مؤشر األسعار ومعدل لفائدة -
 (TR et PIB)الناتج الداخلي اخلام ومعدل الفائدة -
 (TC et IPC)مؤشر األسعار وسعر الصرف -



 
 

  

 (TC et PIB)الناتج الداخلي اخلام وسعر الصرف -
 (IPC et PIB)الناتج الداخلي اخلام ومؤشر األسعار -

  
 ، ووجدناه يف AICAIK و SCHWARZ بفضل استعمال معامل P تمت حساب عدد التأخرالقد 

  .(P=3) 3، ويف الفترة الثانية وجدناه يساوي (P=4) 4يساوي ) 1989-1970(الفترة األوىل 
∆(M2)2 :التفاضل الثاين للكتلة النقدية.  
∆(TR)2 :التفاضل الثاين ملعدل الفائدة.  
∆(TC)2 :عر الصرفالتفاضل الثاين لس.  
∆(IPC)2 :التفاضل الثاين ملؤشر أسعار االستهالك.  
∆(PIB)2 :التفاضل الثاين للناتج الداخلي اخلام.  

P :عدد التأخرات .  
واملعادلة ) 3( للمعادلة (restricted)هي معادلة خمتزلة) 1(يف احلاالت العشرة السابقة نالحظ أن املعادلة 

  ).4(هي معادلة خمتزلة للمعادلة ) 2(
  :الختبار العالقة السببية، سوف نستعمل الفرضيتني التاليتني

di = 0  : Ho 
hi = 0  : Hoى  

  .فإذا مل نستطيع رفض أي من هاتني الفرضيتني فإن املتغريين املدروسني مستقلني عن بعضهما البعض
  .أما إذا مت رفضها معا، فهناك عالقة سببية يف االجتاهني

ول الثانية، فإن العالقة السببية تكون من تفاضل املتغري األول إىل تفاضل املتغري وأما إذا مت رفض األوىل و قب
  .الثاين

وأخريا إذا مت قبول الفرضية األوىل ورفض الثانية، فإن العالقة السببية تكون من تفاضل املتغري الثاين إىل تفاضل 
  .املتغري األول

  : حيثFوالختبار هاتني الفرضيتني نقوم حبساب 
F = [ (RSSR – RSSU) / d ] / [ RSSu  / (N - K)] 

  :حيث
RSSR :  هو جمموع بواقي املربعات يف املعادلة املختزلة(restricted).  
RSSU : هو جمموع بواقي املربعات يف املعادلة غري املختزلة.  

K :  يف املعادلة) بدون اختزال(هو عدد املعادالت األصلية.  
N : لتقرير املعادلة غري املختزلةهو عدد املشاهدات املستخدمة .  



 
 

  

d  : الفرق بني معادالت املعادلة املختزلة واملعادلة غري املختزلة.  
  . اجلدولية نرفض الفرضية العدمية، أي وجود عالقات سببيةFisher أكرب من إحصائية فيشر Fإذا كانت 

 أي عدم وجود عالقات  اجلدولية نقبل الفرضية العدمية،Fisher أصغر من إحصائية Fأما إذا كانت 
  .سببية

  
  )1989-1970( للفترة األوىل Grangerإختبارات.  

  :، ميكننا تلخيص العالقات السببية كما يلي)1989- 1970(إذن من خالل نتائج إختبارات الفترة األوىل 
  ).TC(يكون سببا يف تغيري سعر الصرف ) TR(أي تغري يف معدل الفائدة  .1
 .PIBيكون سببا يف تغيري الناتج الداخلي اخلام ) M2(أي تغري يف الكتلة النقدية  .2
  )PIBيكون سببا يف تغيري الناتج الداخلي اخلام ) TC(أي تغري يف سعر الصرف  .3

  :ميكننا تفسري هاته النتائج كما يلي
  

إذا اخنفض معدل الفائدة تزيد اإلستثمارات فريتفع مستوى اإلنتاج مبا يقابل الكتلة النقدية  
  .لتضخم و هذا ما يؤثر اجيابا على سعر الصرففنتفادى بذلك ا

إذا اخنفضت مثال الكتلة النقدية إخنفض توزيعها على اإلقتصاد و هذا ما يؤدي إىل إخنفاض  
 .مستوى إنتاج املؤسسات و بالتايل إخنفاض  مستوى الناتج الداخلي اخلام

بذلك السيولة يف إذا اخنفض سعر الصرف تنخفض مداخيل الدولة من العملة الصعبة  فتنقص  
  .اإلقتصاد، وتنقص اإلستثمارات فينخفض حجم الناتج الداخلي اخلام

  
  )2002-1990( للفترة الثانية Grangerإختبار 
   متكنا من احلصول STATISTICA وباستعمال برنامج Grangerبفضل اختبار 

  : اجلدولية وتسمى إحصائية فيشر وهي كما يليFعلى 
  4.23 : % 1عند مستوى 

  2.80 : % 5مستوى عند 
  

 الختبار العالقات السببية بني EVIEWS (Logiciel) وباستعمال برنامج Grangerوبفضل اختبار 
  :، متكنا من احلصول على النتائج التالية)PIB, IPC, TC, TR, M2(كل املتغريات 

  ) 2002- 1990( السببية للفترة الثانية Grangerإذن ميكننا تلخيص اختبارات 



 
 

  

  :فيما يلي
  .أي تغري يف سعر الصرف يكون سببا يف تغيري الكتلة النقدية .1
أي تغري يف الكتلة النقدية يكون سببا يف تغيري الناتج الداخلي اخلام وأي تغيري يف الناتج الداخلي اخلام  .2

 .يكون سببا يف تغري الكتلة النقدية
 .أي تغري يف سعر الصرف يكون سببا يف تغيري معدل الفائدة .3

  
  : النتائج منطقية يف املدى القصري وذلك ألن نعترب هذه

إذا اخنفض مثال سعر الصرف ، أثر ذلك سلبا على اإلقتصاد ، وهذا ما يدفع السلطات  •
النقدية إىل اإلقتراض من اخلارج بالعملة الصعبة وإصدار ما يقابل هاته القروض بالعملة احمللية و بذلك 

  .تتأثر الكتلة النقدية
كتلة النقدية زاد توزيعها على اإلقتصاد و هذا ما يؤدي إىل رفع إذا ارتفعت مثال ال •

 .مستوى إنتاج املؤسسات و بالتايل رفع مستوى الناتج الداخلي اخلام
و إذا اخنفض مستوى الناتج الداخلي اخلام تلجأ السلطات إما إىل اإلصدار النقدي أو  •

 .اإلقتراض من اخلارج و هذا ما يؤثر على الكتلة النقدية
ا ارتفع سعر الصرف تزيد مداخيل الدولة من العملة الصعبة و تتوفر بذلك السيولة ، إذ •

  .فتزيد اإلستثمارات و ينخفض معدل الفائدة
  

  اخلالصة
عرفت اجلزائر أوضاع إقتصادية صعبة خالل سنوات التسعينات خاصة بعد اإلصالحات اإلقتصادية الشاملة ، 

د الدويل نتائج صعبة على اإلقتصاد متثلت يف ضعف مستوى اإلنتاج ، فكان إلبرام اإلتفاقيات مع صندوق النق
بعد أن كان ثابثا منذ ( ، و ارتفاع معدل الفائدة ) بعدما كانت مدعمة من قبل السلطات (إرتفاع األسعار 

، كما عرف الدينار اجلزائري % ) 15 يساوي 1994أصبح سنة  % 2.5 بنسبة 1986اإلستقالل حىت سنة 
 أصبح مباشرة سنة 1990 دينار سنة 8.95 دوالر يساوي 1حبيث بعدما كان ( قيقية اخلارجية قيمته احل
و الشيء الذي انعكس سلبا على املؤسسات و خاصة تلك اليت )  دينار 18.47دوالر يساوي 1 : 1991

بالسيولة ملواجهة كل هاته العوامل دفعت الفرد اجلزائري إىل اإلحتفاظ . تستورد املواد األولية بالعملة الصعبة
الظروف املعيشية الصعبة ، هذا من جهة و من جهة أخرى فإن نذرة السلع يف السوق الوطنية و انتشار األسواق 
املوازية  و رفض املتاجر احلكومية و غري احلكومية التعامل مع الزبائن بالشيك ، باإلضافة إىل املعتقدات الدينية 

  .اد طلب السيولة و افحتفاذ ا ملواجهة نفقات غري متوقعةللفرد اجلزائري، كل هذا أجرب األفر



 
 

  

معدل الفائدة  ، سعر (لقد قمنا يف هذا البحث بأخد بعض املتغريات اليت ارتبط ا طلب النقود يف اجلزائر     
هلا وقمنا بآختبارها لنعرف ماهي املتغريات اليت )  الصرف ، مؤشر أسعار اإلستهالك  و الناتج الداخلي اخلام 

  .عالقة تكامل مشترك على املدى الطويل ، و ماهو املتغري الذي يسبب املتغري اآلخر
 و القسم الثاين يتعلق 1989 و 1970القسم األول يتعلق بالفترة مابني : فضلنا تقسيم دراستنا إىل قسمني

ز بطابعه املخطط  ، و هذا راجع إىل طبيعة اإلقتصاد الوطين الذي كان يتمي2002 و 1990بالفترة ما بني 
 1990 حيث كانت كل املعطيات ال تعرب عن احلقيقة اإلقتصادية ، و حبلول سنة 1990مركزيا قبل سنة 

وظهور قانون النقد و القرض أخدت اجلزائر توجها جديدا بدخوهلا إقتصاد السوق ، فأصبح بذلك اإلقتصاد يتميز 
  .حبقائق معتربة

إلختبار إستقرار ) (ADF Augmented Dickey Fullerبار قمنا يف املرحلة األوىل باستعمال إخت
السالسل الزمنية فترة بفترة و توصلنا إىل نتيجة واحدة و هي استقرار السالسل الزمنية من نفس الدرجة ، مث قمنا 
يف املرحلة الثانية بآختبار عالقات التكامل املشترك على املدى الطويل بني املتغريات بآستعمال إختبار 

Johannsen ال توجد أي عالقة تكامل مشترك بني  ) 1989 – 1970( ، فخلصنا إىل أنه يف الفترة األوىل
 1990(املتغريات ، و هذا راجع كما قلنا لعدم تعبري املعطيات عن احلقائق اإلقتصادية ، أما بالنسبة للفترة الثانية 

دل الفائدة ، و بني النقود و مؤشر أسعار فقد حتصلنا ثالث عالقات تكامل مشترك بني النقود و مع ) 2002 –
اإلستهالك ، و بني معدل الفائدة و سعر الصرف ، فآستطعنا بذلك صياغة منوذج للطلب على النقود يف اجلزائر و 

  .Md= f(M2, IPC) :هو 
ت يف  إلختبار العالقات السببية بني املتغرياGrangerو أخريا و يف املرحلة الثالثة قمنا بآستعمال إختبار 

  :املدى القصري ، فكانت نتائج الفترة األوىل كما يلي
، كما أن أي تغري  ) 4( إذا تغري معدل الفائدة فإنه يسبب تغري يف سعر الصرف و لكن بدرجة تأخر تساوي 

يف الكتلة النقدية يسبب تغري يف الناتج الداخلي اخلام بنفس درجة التأخر ، وأخريا أي تغري يف سعر الصرف يسبب 
  ).4(غري يف الناتج الداخلي اخلام وبنفس درجة التأخر كذلك ت

  :أما نتائج الفترة الثانية فكانت كما يلي
، كما أن أي تغري ) 3(إذا تغري سعر الصرف يكون سببا يف تغري الكتلة النقدية بدرجة تأخر تساوي   

الناتج الداخلي اخلام يكون سببا يف تغري الكتلة النقدية يكون سببا يف تغري الناتج الداخلي اخلام ، و أي تغري يف 
  .الكتلة النقدية، وأخريا فإن أي تغري يف سعر الصرف يكون سببا يف تغري معدل الفائدة
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