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إن متانة البنیة المصرفیة أصبحت من ضروریات بناء اقتصاد مزدھر یتبنى نظم الحداثة والتطور المستدام 

بناء قاعدة  وان تطور العادات المصرفیة والوعي بأھمیة تطویر المنشات المصرفیة على نحو یؤمن. السلیم

 .االدخار الوطني وینمي الموارد المالیة الضروریة لبناء االقتصاد أصبحت من أولویات صانع القرار

ان سالمة النظام المصرفي وحشد القرارات السلیمة في مجال السیاسات االقتصادیة نحو تطویر وتحدیث 

الي، األمر الذي ینعش األسواق المالیة األنظمة المصرفیة یؤمن تحقیق زخما في عالم االستثمار الحقیق والم

والنقدیة مما یؤدي إلى جذب رؤوس األموال األجنبیة الباحثة عن الربح، مما یجدر بصانع القرار اتخاذ التدابیر 

الالزمة لتحصین وتمتین األنظمة المصرفیة المحلیة على نحو یجعلھا قادرة على مواجھة تحدیات االنتقال في 

تھریب النقد األجنبي، ومن ثم زیادة  أولى الخارج دون إحداث عملیات تبیض األموال رؤوس األموال من وا

 .ربحیة المؤسسات المالیة والمصرفیة وتعزیز بنیة الناتج المحلي اإلجمالي
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 :مشكلة الدراسة

والنش���اط المص���رفي وع���دم تح���دیث األنظم���ة المص���رفیة ف���ي المص���ارف العراقی���ة أس���ھمت  األداءض���عف  إن

ف����ي ترس����یخ ض����عف ال����وعي المص����رفي وتراج����ع االس����تخدام المص����رفي م����ن قب����ل اإلف����راد، مم����ا أدى إل����ى 

ض����عف مس����توى الخ����دمات المص����رفیة والت����ي تش����كل ج����زء ھ����ام م����ن قط����اع الخ����دمات وھیك����ل الن����اتج ف����ي 

ام المص����رفي ف����ي دور ب����الغ ألھمی����ة ف����ي زی����ادة الت����دفقات االس����تثمار الع����راق ك����ذلك ی����ؤدي اإلص����الح نظ����

األجنب���ي المباش���ر م���ن خ���الل تھیئ���ة البیئ���ة االس���تثماریة المناس���بة المتمثل���ة ف���ي انخف���اض مس���تویات التض���خم 

وعج���ز الموازن���ة وزی���ادة اإلنت����اج المحل���ي اإلجم���الي واس���تقرار أس����عار الص���رف وتطبی���ق المع���اییر الدولی����ة 

تنوی���ع الخ���دمات المص���رفیة الت���ي ت���ؤدي خل���ق جھ���از مص���رفي ق���وي ق���ادر عل���ى اس���تقطاب للرقاب���ة وتط���ویر و

 .رؤوس األموال المحلیة والدولیة لمنافسة المصارف األجنبیة

 :فرضیة الدراسة

 .إن إصالح الجھاز المصرفي یسھم في تنویع مصادر الناتج وفي جذب االستثمار األجنبي 

 :ھدف الدراسة

ھ����از المص����رفي ومحاول����ة إعط����اء تص����ور لص����انع السیاس����ة م�����ن ان تش����خیص م����واطن الض����عف ف����ي الج

اص���الح الجھ���از المص���رفي س���وف ی���ؤمن مص���ادر جدی���دة لك���ل م���ن ال���دخل والن���اتج، مم���ا یعن���ي محاول���ة م���ن 

 .اجل معالجة الخلل في ھیكل الناتج

 :أھمیة الدراسة

س األم���وال الالزم���ة ان زی���ادة فاعلی���ة الجھ���از المص���رفي كفیل���ة بتولی���د من���ابع جدی���دة لالدخ���ار وتموی���ل رؤو

 .لعملیة االستثمار ومن ثم معالجة الخلل في قطاعات اإلنتاج وتحسن بنیة الناتج القومي

 :منھجیة الدراسة

ت���م االعتم���اد عل���ى األس���لوب االس���تقرائي واألس���لوب االس���تنباطي م���ن اج���ل التح���ري ع���ن مكن���ون اإلص���الح 

 .وأھمیة تنفیذه في الجھاز المصرفي

 

 

 

 

 

 

 ب



 األولالمبحث 

 المصرفي اإلصالح

  المفھوم واألھداف 

االقتصادي بحیث یحتل النظام المصرفي ضمن  لإلصالحالنظام المصرفي الخطوة األساسیة  إصالحیعد      

الھیكل المالي لالقتصاد مركزا حیویا في تعبئة المدخرات وتمویل التنمیة من خالل قدرتھ في تدفق األموال بین 

فئات االقتصاد الوطني ولھذا یشیر الكثیر من االقتصادیین أنھ لوال الخدمات الكثیرة التي قدمھا النظـام المصـرفي 

  .ل المتقدمة لما استطاعت ھـذه الدول أن تبلغ ما بلغتھ من تقدم اقتصادي ونموفي الدو

 مفھوم اإلصالح المصرفي  -:أوال  

 القوانین في وجوھري تعدیل جذري إلى تؤدي التي العملیة( بأنھالمصرفي  اإلصالحیمكن تعریف    

 األداء تحسین إلى یؤدي بحیث وأشكالھا أنواعھااختالف  على المصرفي بالعمل المتعلقة والسیاسات والتشریعات

 اإلجراءات ھذه لمجمل تقییم عملیة إجراء یجب بالتالي و الساحة العالمیة تشھدھا التي المتغیرات مع والتكیف

 .)۱()يالحقیق الوصف وإعطائھا  علیھا الحكم یتم حتى

الت�ي تتن�اول زی�ادة دور ق�وى الس�وق ف�ي  اإلج�راءاتمجموع�ة م�ن ((  بأنھالمصرفي  اإلصالحیمكن تعریف كما 

الفائ��دة وتخص��یص االئتم��ان وتحدی��د االتج��اه الع��ام للوس��اطة المالی��ة بھ��دف تحس��ین كف��اءة الجھ��از  أس��عارتحدی��د 

مجموعة من العملیات الشاملة والمستمرة التي تتض�من (( ، في حین یعرفھ البعض بأنھ )۲())المصرفي واستقراره

وتحس�ین  واإلی�داع اإلق�راضوالقوانین والتش�ریعات بحی�ث تس�اھم ف�ي زی�ادة حج�م  نظمةاألالھیكلة وتطویر  إعادة

 .)۳())على قطاعات االقتصاد الوطني إیجاباالذي ینعكس  األمرالخدمات المصرفیة 

 المصرفي اإلصالح أھداف -:ثانیاً 

- :)٤(أھمھالعل  األھدافتحقیق جملة من  إلىالمصرفي  اإلصالحیھدف 

 .المحلیة وتعمیق دور الوساطة المالیة بین المدخرین والمستثمرین االدخارتعبئة  -۱

 .في االقتصاد الوطني الرأسمالیةتحسین كفاءة استخدام وتوزیع الموارد  -۲

 .والدولیة اإلقلیمیةواالستثماریة  واإلنتاجیةتوثیق وتعزیز الشراكات التجاریة  -۳

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المعاص�رة، رس�الة  والمص�رفیة االقتص�ادیة التغی�رات ظ�ل ف�ي المص�رفي الجزائ�ري الجھ�از أداء كف�اءة رف�ع حس�ني، إمكانی�ات بعل�ي -۱

 .۷۱:، ص۲۰۱۲ماجستیر، الجزائر، 

 .۳۱، ص۱۹۸۷یكائیل دولي، ودونالد ماتیسون، التحرر المالي في البلدان النامیة، مجلة التمویل والتنمیة، صندوق النقد الدولي، م -۲

 http://www.Syrian.  ٥، انترنت، ص۲۰۰٥المصرفي في سوریة، جمعیة العلوم االقتصادیة السوریة،  اإلصالحعلي كنعان، . د -۳

Economic Society.com 

.           ۲، انترن����ت، ص۲۰۰٥نبی����ل س����كر، مت����ى یب����دأ اإلص����الح المص����رفي ف����ي س����وریة، جمعی����ة العل����وم االقتص����ادیة الس����وریة، . د -٤

http://www.Syrian Economic Society.com 

 

۱ 



 المصرفي اإلصالح إجراءات -:ثالثاً 

واض�ح ف�ي السیاس�تین المالی�ة والنقدی�ة كمقدم�ة النطالق�ة  إصالحالمصرفي الشامل یتطلب  اإلصالح إجراءات إن

الم�الي والنق�دي، حی�ث یرك�ز ك�ل  اإلص�الحاالقتص�ادي ب�دون  اإلصالحیستقم  إنیمكن  المصرفي، وال اإلصالح

 وأھ��دافم��ن البن��ك ال��دولي وص��ندوق النق��د ال��دولي عل��ى ض��رورة تحدی��د برن��امج زمن��ي ومؤش��رات اقتص��ادیة 

المالی��ة والنقدی��ة م��ن اج��ل تحقی��ق الت��وازن ب��ین الع��رض  األدواتل اس��تخدام كاف��ة المص��رفي م��ن خ��ال لإلص��الح

 .)٥(والطلب

وتق�دیم خ�دمات مص�رفیة مش�ابھة  لإلق�راض الحقیق�ةیعن�ي تحدی�د التكلف�ة  اإلط�ارالمص�رفي ف�ي ھ�ذا  اإلصالح إن

ذل��ك الیج��وز التوس��ع ف��ي  إل��ى إض��افة، وعائدی��ھللخ��دمات المص��رفیة المقدم��ة ف��ي البل��دان المتقدم��ة وذات كفای��ة 

 .الذي یحدده الصندوق الدولي اإلصالحبرنامج  إطارفي حدود  إال اإلقراض

المصرفي وذلك وفقاً للبرنامج الذي تبناه صندوق النقد ال�دولي ف�ي  لإلصالحالمتبعة  اإلجراءات أھم إیجازویمكن 

- :)٦(االقتصادي وھي اإلصالحوصفة 

 .العام اإلنفاقتخفیض حجم  إلىالذي یؤدي  األمرسیاسة تخفیض عجز الموازنة للدولة  -۱

 ).التضخم، معدل النمو، الربحیة ومعدل نمو الناتج(الفائدة لتتناسب مع  أسعارتحریر  -۲

 األس�عاروتحریر التكالیف وتخفیض حجم الدعم المقدم لبعض القطاع�ات ك�ي تتق�ارب  األسعارسیاسة تحریر  -۳

 .العالمیة األسعارالمحلیة من 

بحیث تقترب من مستویات التكالیف االجتماعیة ودفع المؤسسات الحكومیة كي تضع االج�ور  األجورتحریر  -٤

 .تتناسب مع الكفاءات والخبرات

 .تقلیص دور الدولة في ملكیة الشركات العامة واالتجاه نحو بیع بعض المؤسسات او طرحھا لالستثمار -٥

المصرفي والتي ال یمك�ن تجزئتھ�ا وفص�لھا ع�ن بعض�ھا  اإلصالحتشكل في مجموعھا وصفة  اإلجراءاتھذه  إن

 .البعض

 المصرفي اإلصالحمراحل  -:رابعاً 

خمس�ة مراح�ل ك�ي  إل�ىف�ي التنفی�ذ  األولوی�ةالمص�رفي م�ن حی�ث  اإلص�الحتجزئ�ة برن�امج  أوقام الباحث بتقس�یم 

یس��بب خس��ائر كبی��رة لالقتص��اد  ، وان الاإلج��راءاتالمص��رفي التنس��یق والتنظ��یم ف��ي  اإلص��الحیكتس��ب برن��امج 

المتحول وان یجنب ذلك االقتصاد الوقوع ف�ي مغالط�ات وربك�ة المؤسس�ات المص�رفیة والمالی�ة ف�ي تنفی�ذ برن�امج 

المنشود، في وق�ت یحت�اج ب�ھ االقتص�اد المتح�ول الحف�اظ عل�ى اكب�ر م�ا یمك�ن االحتف�اظ ب�ھ م�ن الم�وارد  اإلصالح

- :ھي باألولویةاالقتصادي ككل، وتلك المراحل حسب ترتیبھا  الحاإلصالمالیة التي تدعم بالتالي عملیة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .۲۱٥،۲۱۹، ص۱۹۹۳ھشام متولي، صندوق النقد الدولي، ترجمة دار طالس، دمشق،  -٥

 .۳۰ – ۲۹، ص۱۹۹۷منى قاسم، اإلصالح االقتصادي، الدار المصریة، القاھرة،  -٦

 

۲ 



 

 )الھیكلة في المصارف العامة إعادة( األولىالمرحلة  -۱

ھیكل�ة واس�عة النط�اق للجھ�از المص�رفي  إع�ادةواق�ع المص�ارف ف�ي البل�دان النامی�ة یتطل�ب بالض�رورة عملی�ة  إن

المصارف العامة یمكن لھا االستمرار في الھیكلة الحالیة والمتمثل�ة بالمص�رف التقلی�دي ام ھنال�ك  إن، وھل بأسره

ھیكلتھا كي تتناسب مع تطورات القط�اع المص�رفي الع�المي واس�تحداث المص�رف الش�امل ال�ذي  إعادة إلىحاجة 

 یجمع بین مختلف العملیات المصرفیة 

رج في إعادة ھیكلة المصارف موضوع البنی�ة التحتی�ة للجھ�از المص�رفي والخدمات المالیة واالستثماریة، كما یند

م��ن المرجعی��ة، التنظ��یم، الرقاب��ة، قواع��د الم��الءة، الس��یولة وسیاس��ة التس��لیف ورس��م العالق��ات ب��ین المص��ارف 

 .)۷(واألجھزة الحكومیة المختصة

 )استقاللیة البنك المركزي(المرحلة الثانیة  -۲

یع��د اس��تقالل البن��ك المرك��زي م��ن أھ��م العوام��ل اإلس��تراتیجیة الدافع��ة إل��ى االس��تقرار النق��دي والنم��و االقتص��ادي 

وبالتالي یعد استقالل البن�ك المرك�زي الحلق�ة األھ�م ف�ي نج�اح الص�یاغة الجدی�دة لحمل�ة اإلص�الح الھیكل�ي للجھ�از 

 .بیئة صحیحة ومستقرةتفعیل نشاطھ االئتماني في ظل  إمكانیةالمصرفي كي یتاح لھ 

حریة البنك المرك�زي ف�ي تحدی�د أھداف�ھ واس�تخدام م�ا ی�راه مناس�باً م�ن ((مفھوم استقالل البنك المركزي یعني  أن

 .)۸())أدوات لتحقیق ھذه األھداف، بعیداً عن التدخل السیاسي المباشر من قبل الحكومة

 )التخلص من سیاسة الكبح المالي(المرحلة الثالثة  -۳

ت��دخل الدول��ة بالوس��ائل الض��ریبیة أو أدوات مالی��ة ونقدی��ة  )۹((Financial Repression)یقص��د ب��الكبح الم��الي 

ف�ي ) توجی�ھ االئتم�ان(عل�ى أس�عار الفائ�دة والت�دخل ف�ي توظی�ف االئتم�ان  Ceilings)(أخرى مثل وض�ع س�قوف 

ارات الع�رض والطل�ب عل�ى األرص��دة النش�اط الم�الي، بم�ا یش��وه آلی�ات الس�وق ویحی�د بھ��ا ع�ن العم�ل وفق�اً العتب��

 .)۱۰(المتاحة لإلقراض واالستثمار وینحرف بالقطاع المالي بعیداً عن مقتضیات الكفاءة االقتصادیة

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

، ۲۱والسیاسة المصرفیة، مجلة اتحاد المصارف العربیة، المجلد  اإلستراتیجیة، تحدیث القطاع المصرفي في سوریا األخرسشفیق . د -۷

 .٤۰، ص۲۰۰۱، ٤٤العدد 

 .۹نبیل سكر، مصدر سبق ذكره، ص. د  -۸

صریة لنشر المعرفة والثقاف�ة صلیب بطرس وسعاد الطنبولي، النھج االمثل لتحریر االقتصاد، الجمعیة الم. رونالد ماكینون، ترجمة د  -۹

 .۲۷، مصر، ص۱۹۹٦العالمیة، 

الدراسات العلیا والبحوث االقتصادیة، لیبیا،  أكادیمیةزكریا الدوري، الصیرفة المركزیة والسیاسة النقدیة، . یسرى السامرائي، د. د  -۱۰

 .۱٥٥، ص۱۹۹۹

 

۳ 



 )االندماج واالستحواذ المصرفي(المرحلة الرابعة  - ٤

واحدة وعلیھ فان االندماج المصرفي ق�د  إدارةاالندماج المصرفي یعبر عن اتحاد بین مؤسستین أو أكثر تحت  إن

قد یحدث بالضم، حی�ث یق�وم مص�رف  أویحدث بالمزج حیث ینشا مصرف جدید یحل محل المصرفین المدمجین 

ل اس�تحواذ حص�ص م�ؤثرة م�ن ق�د یح�دث االن�دماج جزئی�اً م�ن خ�ال أو. )۱۱(ویعلن حلھ قانونی�اً  أخربضم مصرف 

 .)۱۲(أسھم الملكیة للمصارف

تحیق جملة من الغایات في ظل برنامج اإلصالح المصرفي یمك�ن إیج�از  إلىیھدف الدمج واالستحواذ المصرفي 

- :)۱۳(أھمھا

 .المصارف المتعثرة أوضاعمعالجة  -۱

وتخف�یض كل�ف الوس�اطة  خلق وحدات مصرفیة قویة وفاعلة في تطویر الجھاز المص�رفي وتحس�ین إنتاجیت�ھ -۲

 .فیھ

 اإلقلیم��يتحفی��ز المص��ارف عل��ى مواجھ��ة التط��ورات وتحس��ین ق��درتھا التنافس��یة داخلی��اً وعل��ى الص��عیدین  -۳

وال��دولي، عب��ر تنوی��ع قواع��د المس��اھمین والم��ودعین والمق��درة عل��ى تحم��ل كل��ف التح��دیث والتس��ویق نتیج��ة ف��تح 

 .وتوسیع شبكة فروع المصارف محلیاً ودولیاً  المصارف على العالم الخارجي، وتحسین شروط االقتراض

 .الحدیثة التي تتمیز بھا الوحدات المصرفیة اإلدارةتخفیض المخاطرة من خالل  إمكانیة -٤

 )الخصخصة(المرحلة الخامسة  -٥

وھ���ي أخ���ر مراح���ل اإلص���الح المص���رفي، والت���ي تعن���ي نق���ل أو تحوی���ل ملكی���ة أو إدارة المؤسس���ات  -أ

جزئي أو كلي إلى القطاع الخاص، وذلك ف�ي إط�ار تدنی�ة دور الدول�ة ف�ي النش�اط المصرفیة العامة بشكل 

االقتصادي بشكل عام والجھاز المصرفي بشكل خاص وتوس�یع وتنش�یط دور القط�اع الخ�اص ف�ي عملی�ة 

 .)۱٤(التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة

- :وتھدف عملیة خصخصة المصارف إلى جملة من األھداف وفیما یلي أھمھا -ب 

 .زیادة كفاءة المصارف العامة وتحسین مستوى جودة الخدمات ورفع مستوى اإلنتاجیة -أ -ج 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 .۲۸۹، ص۲۰۰۰حافظ كامل الغندور، عملیات الدمج والتملك من منظور مصري، اتحاد المصارف العربیة، بیروت، -۱۱

 .٥۹، ص۱۹۹۲صالح الدین الدباغ، الجوانب القانونیة لعملیات الدمج المصرفي، اتحاد المصارف العربیة، بیروت، -۱۲

 .۲۸۳ -۲۸۱، ص۲۰۰۰صافي حرب، متطلبات الدمج الناجح، اتحاد المصارف العربیة، بیروت، -۱۳

 http://www.ase.com.jo.  ۲، األردن، انترنت، ص۲۰۰۷في األردن، بورصة عمان،  خاصیةتال -۱٤

 
 

٤ 



 .جو المنافسة في القطاع المصرفي بشكل عام إضفاء -ب

 إل�ىواالبتك�ار  اإلب�داععنص�ر  وإدخ�الالمصرفیة وتطویر خدماتھا المصرفیة  اإلدارةزیادة كفاءة وتكنولوجیا  -ج

 .العمل المصرفي

 .العمال في المجال المصرفي إنتاجیةالتوازن في سوق العمل وتحسین  وإعادةتوفیر فرص عمل جدیدة  -د

العام للدولة والحد من تمویل المص�ارف العام�ة المتعث�رة وال�ذي یع�د اس�تھالك ف�ي الم�ال الع�ام  اإلنفاقتخفیض -ھـ

 .األمثلالعامة ویوجھ الموارد نحو استخدام غیر  اإلدارةباتجاه غیر مجدي اقتصادیاً مما یؤثر بالنتیجة على كفاءة 

 المصرفي اإلصالحشروط نجاح  -:خامساً 

- :)۱٥(المصرفي وھي اإلصالحلنجاح  أساسیةشروط  أربعةھناك 

 توافر االستقرار االقتصادي العام -۱

انخفاض قیمة  إلىركائز االستقرار االقتصادي العام ھو وجود معدل تضخم منخفض، الن ارتفاعھ یؤدي  أھممن 

 الت�أثیرالجھ�از المص�رفي وم�ن ث�م  إض�عافالعملة وارتفاع سعر الفائدة، مما یعرقل النمو االقتصادي ویساھم ف�ي 

 .المصرفي اإلصالحعلى عملیة 

 توافر المعلومات والشفافیة والتنسیق ما بینھا -۲

 إدارةلمس�تثمرین، ومعلوم�ات ع�ن وتخص تلك المعلومات المتعلقة بسیولة المؤسسات المالیة لص�الح الم�ودعین وا

 .المؤسسات المالیة التي تساعد على تحدید مخاطر االستثمار والعائد المتوقع

حیث ینطوي التنسیق بین المعلومات عل�ى تحدی�د العالق�ة ب�ین مع�دل الفائ�دة ودرج�ة المخ�اطرة م�ن جھ�ة، ومع�دل 

مخاطرة في حالة ارتفاع معدل الفائدة ھي  ثراألكالمشروعات  إن، حیث أخرىالمتوقعة من جھة  واإلرباحالفائدة 

 .عائد وربحیة األكثر

 المصرفي اإلصالحالتسلسل والترتیب في مراحل  إتباع -۳

یراع�ى التسلس�ل الص�حیح لتل�ك المراح�ل،  إنالمصرفي ھي خمسة مراحل یج�ب  اإلصالحمراحل  إنذكرنا سلفاً 

االقتص��ادي واالنتق��ال ال��ى  اإلص��الحعملی��ة  إثن��اءلتجنی�ب االقتص��اد ح��دوث خس��ائر كبی��رة ف��ي الجان��ب المص�رفي 

 .االقتصاد الحر

 المالیة واألسواقالرقابة على المؤسسات  -٤

تجنیب تعرض المؤسسات المالیة الى مخ�اطر متزای�دة ج�راء  إلىالمالیة  واألسواقتھدف الرقابة على المؤسسات 

وتطبیق متطلبات لجنة ب�ازل فیم�ا یخ�ص كفای�ة  المالیة، باألوضاع، وضمان الشفافیة عن طریق االھتمام أنشطتھا

 .راس المال والرقابة المصرفیة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لعربیة، أطروحة دكتوراه، كلیة اإلدارة واالقتصاد، الجامع�ة المستنص�ریة، بغ�داد، وحیدة جبر، خصخصة المصارف في البلدان ا. د -۱٥

 ۳۸ -۳٦، ص۲۰۰٥

 

٥ 



 :مجاالت اإلصالح المصرفي:  سادسا

 :أن تحقیق األھداف السابقة یكون من خالل مجاالت اإلصالح المصرفي كما ھو موضح في أدناه

 :استقاللیة السیاسة النقدیة والبنك المركزي-

وبعدد ، الغرض منھ تحقیق االستقرار النقدي من خالل التحكم في عرض النقود) كیان معرفي(السیاسة النقدیة 

من الوسائل أتاحھا العلم نظریاً وتطبیقیاً والسیاسة النقدیة بھذا المفھوم كیان مستقل عن السیاسات االقتصادیة 

ان المدفوعات واستقالل السیاسة عن ھذه السیاسات األخرى كالسیاسة المالیة والسیاسة اإلنتاجیة وسیاسة میز

 .)۱٦(على نحو یساعد في تحقیق ھدف االستقرار النقدي

 بإدارةبأنھا مجموعة من القرارات واإلجراءات التي تتخذھا السلطات النقدیة المتعلقة (وتعرف السیاسة النقدیة 

اقتصادیة تحددھا  أھدافعلى النشاط االقتصادي وتحقیق  للتأثیروتعدیل المعروض النقدي ومعدالت الفائدة 

السیاسة النقدیة وھي تمثل في الخطة التي تضعھا  أدوات إحدىوالسیاسة االئتمانیة ھي ). النقدیةالسلطات 

 على فعالیة االئتمان المحلي التأثیروتلعب السیاسة النقدیة دوراً ھاماً في . نحو االئتمان المحلي النقدیةالسلطات 

 .)۱۷(االقتصادیة بالنسبة لقطاعات االقتصاد القومي المختلفة  األنشطةلمختلف 

والتغیرات في ، نسبة االحتیاطي القانوني: (التالیة الرئیسة األدواتمن  أكثر أو أداةوتستخدم السلطات النقدیة 

من استخدام  وقد تحولت) وعملیات السوق المفتوحة، سعر الصرف ، سعر البنك المركزي  أوسعر الخصم 

سیاسات نقدیة غیر مباشرة تستھدف السیطرة على معدالت التضخم وتحولت البنوك  إلىسیاسات نقدیة مباشرة 

المركزیة من استخدام التكتم الشدید على أھداف السیاسة النقدیة إلى اإلعالن الواضح والصریح عن الھدف الذي 

 .)۱۸( لتحقیقھتسعى السیاسات النقدیة 

في أصالح سیاستھا النقدیة لصالح استخدام األدوات غیر المباشرة  ۱۹۹۲لدول النامیة بدأت منذ عام والعدید من ا

 من خالل إجراء تغیرات في أوضاع السیولة بالمصارف التجـــاریة وغیرھــا من 

وتعد السیاسة النقدیة إحدى إشكال سیاسات االستقرار التي تتبعھا الدول من اجل مكافحة . المؤسسات المالیة

 تھا النسبیة تختلف من اقتصاد الىدرجة فعالیة السیاسة النقدیة وأھمی إنكما . االختالالت االقتصادیة األخرى

 أخرى وبالتالي تفاوت درجة التقدمة من أخر في ضوء التفاوت في درجة تطور األسواق النقدیة والمالی

 . االقتصادي
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 ۱۲ص – ۲۰۰٤ -الھیئة المصریة العامة للكتاب-السیاسة النقدیة في مصر -د احمد الغندور -۱٦

جامعة  -رسالة ماجستیر -المحلي على النمو االقتصادي دراسة تطبیقیة على االقتصاد المصرياثر االئتمان  –حمادة صالح یوسف  -۱۷

 ٦٥ص – ۲۰۰۹-حلوان

 )۲۰۰۸-۲۰۰۰(تقییم خطة البنك المركزي المصري في تحسین أداء الجھاز المصرفي للفترة  -رضا عبد العال عبدا لحلیمرانیا  -۱۸

 ٦ص-۲۰۱۱-تجارة كلیة ال –جامعة عین شمس  -دكتوراهرسالة  – 

٦ 



ل تعتبر ذات ضعف فعالیة السیاسة النقدیة في الدول النامیة الن طبیعة المشاكل في ھذه الدو إلى اإلشارةوتجدر 

 إلىنقدیة متطورة وبذلك فھي تفتقر  أسواق إلىمعظم الدول النامیة تفتقر  أني خصوصا منشأ ھیكلي ولیس نقد

 .)۱۹(وھي عملیة السوق المفتوحة  أدواتھا إحدى

السیاسة النقدیة وتقوم السلطات النقدیة ممثلة بالبنك المركزي  أھداف أھمویعد تحقیق االستقرار النقدي من 

 من خالل التحكم في عرض النقود وتنظیمھ بما یناسب االحتیاجات بتحقیق ھذا الھدف

وتستند مقدرة البنك المركزي في التحكم في العرض الكلي ، لمستوى النشاط االقتصادي المرغوب فیھ النقدیة

أوراق البنوك وتغیر األرصدة الدائنة للبنوك التجاریة لدیھ من ناحیة وتأثیره  إصدارللنقود على نوعیة سلطة 

 .)۲۰(أخرىالمباشر على حجم نقود الودائع في البنوك من ناحیة 

مركزیاً واحداً وھناك بنك مركزي لكل  المركزي ھو السلطة النقدیة في الدولة ومن ھنا فان لكل دولة بنكاً والبنك 

 .بعض االستثناءات آالفيالمصري او العراقي  أواالنجلیزي  أومن االقتصاد الفرنسي 

ھنالك تعدد  أن إيوحدة لإلصدار النقدي ) ۱۲(حیث یوجد حوالي  األمریكیةكما ھو الحال في الوالیات المتحدة 

توزیعاً  إالوال ینفي وحدة البنك المركزي فھو لیس  للعملللبنوك المركزیة ولكن ھذا ال یعني سوى تقسیم 

لمسؤولیة تنفیذ القرارات المتعلقة بالنقد واالئتمان فجمیع ھذه الوحدات تخضع لسلطة مركزیة معینة ھي اتحاد 

على باقي المصارف، وبنك  والرقابة اإلشرافیتولى  ألنھبنك البنوك  بأنھالبنوك ویعرف البنك المركزي  ھذه

احتیاطیات الدولة فضالً عن انھ یقوم بجمع وتحلیل  إدارةسلطة  ألنھ، وبنك الدولة اإلصدارسلطة  ألنھ اإلصدار

 .)۲۱(یة السیاسة واالقتصاد أھدافالمعلومات والبیانات من اجل تحقیق 

والبنك المركزي ھو دعامة االقتصاد القومي الرئیسة الذي من خاللھ یمكن تحلیل النشاط االقتصادي وتحقیق 

 . دور ھام في تحقیقھا ولالستقاللیة والتنمیةالالزم لتحقیق النمو  االستقرار النقدي

 اإلداريفي الھیكل  أوالسیاسة النقدیة  إدارةواستقاللیة البنك المركزي ال تعني االنفصال التام عن الحكومة في 

ویعمل على  المؤسسي للدولة اإلطارتنظیم حكومي یعمل في  إالالبنك المركزي ماھو  أنوالتنظیمي، حیث 

قرار البنك المركزي فیما یتعلق  أنفمن الناحیة الفنیة االستقاللیة تعني . االقتصادیة للمجتمع األھدافتحقیق 

 اإلداریةاالستقاللیة من الناحیة  إما. متناسقة مع السیاسة االقتصادیة العامة وأیضامستقلة بالسیاسة النقدیة تكون 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۳۸مصدر سابق ص) م ۱۹۹۸منذ عام  (االقتصادي  اإلصالح إطارفي لیبیا في  المصرفیة الرقابة -عبد الواحد سعید عمران زاید -۱۹

 ۲۰۰۳-العربیة  النھضةدار  -السیاسات النقدیة والمصرفیة -ألنشرتيمصطفى . د -۲۰

رس�الة  –) ۲۰۲۰ -۲۰۱۰(ودراسة استشراف المس�تقبل ) ۲۰۱۰(تطور النظام النقدي العراقي حتى عام  -ذاكر عباس علي الجنابي -۲۱

 ۱۹ص -۲۰۱۱-القاھرة  -معھد البحوث والدراسات العربیة –عربیة جامعة الدول ال –ماجستیر 

۷ 



في البنوك المركزیة فیما یتعلق بعملیات التعین وعدم االستغناء عن  المسئولونفتعني الحریة التي یتمتع بھا 

الشخصیة تلعب دوراً  أو اإلداریةاالستقاللیة  إنومما الشك فیھ . العاملین قبل الفترة المحددة لھم بموجب القانون

 .)۲(ھاماً في االستقاللیة الفنیة والتي ترتبط بقدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات 

لقراءة العناصر المكونة  نعود إني ـا ویكفــالل تفسیراً مطلقــفظ االستقـأ ان نفسر لــمن الخط أنوجدیراً بالذكر 

لنعرف ان العملیة ومسارھا یقتضیان التشاور المستمر تصمیم وتنفیذ السیاسة النقدیة ) process( لعملیة

النقدیة مع  واإلجراءاتالمتبادل، ثم االتفاق فیما بین الحكومة باعتبارھا السل من المراحل تتداخل البرامج 

یكون مستقًال  أنثم فأن قرار كل من الحكومة والبنك المركزي ال یمكن  اإلنمائیة واالسیاسة  وإجراءاتبرامج 

 . )۲۲(األخر، فسالمة كل منھما رھن بتعضید  األخرعن 

 أھدافیكون للبنك المركزي السلطات والصالحیات الكاملة للعمل على تحقیق  أنوبذالك فأن االستقاللیة تعني 

 :السیاسة النقدیة من خالل

 البنك المركزي عن الحكومة إدارةاستقاللیة  - أ

تلك السیاسة عن نفوذ الحكومة  إبعادالبنك المركزي بھدف  استقاللیة رسم وتنفیذ السیاسة النقدیة عن طریق - ب

 والمصالح السیاسیة

ففي كل مرحلة . أخرىمن ناحیة وبین البنك المركزي كونھ السلطة النقدیة من ناحیة  واإلنمائیةالمالیة  طھ - ت

 األخرىاستقاللیة تنسیق سیاسات البنك المركزي عن السیاسات االقتصادیة 

الرئیسیین في التعین وعدم االستغناء عن خدماتھم قبل الفترة المحددة لھم بموجب  استقاللیة المسئولین - ث

 القانون

القرارات التي یتخذھا البنك  أن، كما أھدافھ إلىللبنك المركزي الحریة في كیفیة تقریر الوصول  أن إي

 .)۲۳( الحكومةالمركزي تكون عصیة عند محاولة تعطیلھا من جانب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) مص�ر و الع�راق(و الجھاز المص�رفي المالیةفي السوق  المصرفیةو  المالیة اإلصالحاتتحلیل مؤشرات  -عقیل شاكر عبد المھدي -۲۲

 ۲۹-۲۸ص-مصدر سابق) ۲۰۰۷ -۱۹۸٥( للمدةحالھ  دراسة

 ۲۳٦-۲۳٥ص -۲۰۱۰مصر  –دار النھضة العربیة  –العولمة المصرفیة –احمد اباضة د عصام الدین  -۲۳
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