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 النقدية السياساتو املصرفية املؤسسات يف حماضرات
 واملالية

 
 ()اجلارحي علي األستاذ الدكتور/معبد

 مقدمة
  اكرشاااف  قاااال الر اااار مل العااااو القااادن بو يفاااة ال ناااوض  ليااا  قااادموا القااار   للف لااا    ااا ار الر اااار 

 خاا ح لمومااة اق رياا   ق اام مااي س ا. ااي   4555ساا  ق قد ااة باادلا شنااد االااوري   ال ااابلي  شااال 
ققااارا  الناااا   كواااا بااادل ا مل ق اااوح الوسا ااا   الر مانياااة   لااا  ا.قرلاااون لاااوح ا.عاباااد  اقمرباطورياااة القد اااة

 لنشطة مماثلة نشأق مل الص   اهلند القد ر    شولياق الصرف   هناض سال م شلى لن
اليهاااوس  كرااا   جاااوس تعاااالين فنعهاااا مل شلاااى سال ااام هنااااض لااار ن ماااة ساااياسة اققااارا  بفا ااادة اب  ي لااان لنااا 
 ابلاار ن ماة  لااا سقااد اساارورق   شلااى الرقااار ماة يقااول باادلا مل المراا  اهلند ساية  ال و يااة   ا. اييي  

 وو  ليم قشاسة تف ري الرعالين الدينياة ااا ال  نا   شاسة اققرا  الربوي  أت ل  مل اجملروعاق  لي 
 مة القرن ا.الي  ااخرىمند النصف   هر مة آراء ب  ا. لو  اققرا  بفا دة  تش   إىل لد ك ري ما

مل إيطالياااا  ليااا    تعاااوس بداياااة ال ناااوض مل  اااوربا ا.عا ااارة  بداياااة شصااار النه اااة خااا ح العصاااور الوساااطى
خاا ح القاارن الراباا  ششاار مل ماادين   شلااى ال نااوض( Peruzziبري تاا ي (   )Bardi ابرسي)ساايطرق شااا ل  

بنااااا )   مااااة للااااهر ال نااااوض اقيطاليااااة ل رابلحناااااء  ع ل نااااوكهن ملجنااااوة  ال ندقيااااة  كوااااا شواااادا إىل إنشاااااء ساااار  
  4733 جيوساين ميديرشي شال الدي لس  ( Medici bankا.ديرشي 

ال اااس  ششاار   انرشاار تطااور ال نااوض بعااد  لااا مل ل راب  لياا   ققاا  ابرماااراق هامااة مل هولناادا مل القاارن
 االتصاااالق  ا وساا ة إىل ت اارياق ري  العشاارية لسى تطااو  مل لناادن مل القاارن ال اااب  ششاار   مل القاارن ا اااس

ت اامين ل وهااا  انرشااارها ج راسيااا   فياا ق بدايااة  شواام ال نااوض  ااماار الاادي ممنهااا مااة لساالو ك اارية مل 

                                                 

() قطر مؤس ة اقس مية  الدراساق كلية زا ر  لسرا 
 سيب اقس مي  اقماراق مصرف ا.ايل   اخل ري الردري  مدير
 جدة  الردري   لل يوث اقس مي ا.عهد ااس    ا.دير
 العريب النقد  ند ق يوث لل  ااس   ا.دير
 اقس مي ل قرصاس الد لية لل وعية ال اب  الر يس
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 الم رية  المثري مة النقاش لوح الرقابة  اقلراف شلى ال نوض  القرن ا ايل بر ايد إس   ال نوض

مة الطهاس ااسا ان مل  ية إىل اقمرباطورية العثوانية شلى يد يهوس ا.ورانو اهلارب  لقد   ل  الصريسة الربو 
ااسارانة   كاان ماة للاهر ماا لنشاأ ن ماة بناوض  القرن ال اس  ششر  سأ  يوا  اليواننيون ك ار ا.قرلا  مل

مرقدماة مل فويام  ةمي سياة   تقلاد اليهاوس ممانا 4004شاال  هو بنا شا لة مورانو الدي انرقم إىل ااسرانة
 الر ارة اا ربية  لمومة العثواني   فويم

 لياا  قاااموا  العثواااني    انرشار ا.صاارسيون اليهااوس مل ب ااداس خاا ح القاارينة الثااامة  الراساا  ششاار  اا  لماان
 ا. لوون  م  اارمة ابققرا   الصريسة  ال  امرن  شة ممارسرها
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 الباب األول
 املؤسسات املصرفية

 هاؤسسات املصرفية  شأتهاا وهور امل

 بنوك التجار

ا  ااو  اقيطااالي    ماا   الاا  ابرمرهااا  ااار( merchant banksباادلق ا.ؤس ااة ا.صاارسية ب نااوض الر ااار )
ال ناوض   ان ان اليهاوس الفاار ن ماة لسا اينا   عوس ا مال اللوم ارسي  مل إيطاليا  زاس نفو  الر ار  ل يا 

الطويلااة الاا  ساالم  طاارق ا رياار   ط قااوا هاادن ااسااالي   الي  فوياام رلاا ق الر ااارةإلاايهن  سااأسخلوا لساا
 ا  و   شلى فويم اقنراج   ارة

الراااا ال ا. ااااييي    .ااااا كااااان اليهااااوس ممنااااوش  مااااة فلااااا اار   سقااااد ا رطااااوا مل  ااااارة ا ا اااايم  م اااار ل 
سقاااااموا ضقاااارا  ا.اااا ارش  مقاباااام  ين المني اااة ابالمرنااااع شااااة اققاااارا  الربااااوي   شااادل خ ااااوع اليهااااوس لرعااااال
ا صوح شناد لصااسن  ا انرقلاوا إىل تقادن  بي  حما يلهن أبسعار سا دة ابهظة   بدلا لصلوا شلى لقوق

ال عيااادة   مل ا اااالر  جناااوا الفااارق بااا  ال اااعر ا.ااادسوع  ال اااعر  القااار   مقابااام لاااية ا  اااو  إىل ا.اااوان 
 اامر إىل االنرقاح مة  ارة ا  و  إىل ا.راجرة مل سيون ا  و   تطور ا. رق م للويا يم  ا

بداياة ا.وسان  لروما    قال الر ار اليهوس برقدن خدم  اققرا   الرأم   سقدموا قر لا شلاى ا ا ايم مل
 لر ار اجلولة  ا. ارع مة العناية اب صوح  ا قاموا ب وان ت لين ا صوح

الوسا ااا  مقابااام  ماااة  ااارس فويااام الر اااارة إىل ت اااوية الصااافقاق الر ارياااة لل اااري   ق اااوح  انرقلااا  بناااوض الر اااار
ابلل ااااة ( bancaالراااااجر ) ت ااااوية ل راق  اريااااة فثاااام الر اماااااق بر اااالين ا ا اااايم   هماااادا ل اااا ي  ما اااادة

 ماااا  اااي ارياااة  تطاااورق سيواااا بعاااد إىل  اقيطالياااة  مل لساااواق ا  اااو  مركااا ا ل لرفااااو ابلنقاااوس مقابااام  رقاااة
 كلوة ا.ا دة ابلل ة اقيطالية  ابلصا ل  الشيا ا.صرمل   الرق  كلوة بنا مة

 لصفقابن   كان ال ر  مة تلا الوسا   ت وية  فقاق ا  و    لمة  ار ا.وا د اسرمدموها

 ونظام االحتياطي اجلزئي أمسرتدامبنك 

إياداشها لادي  نادي  لر ادة نقدياة  بادل ا مل  كاان لادى المثاري ماة رجااح ااشوااح اهلول4055  بعيد شاال
الرنااسس با  الصاراس  إىل قياامهن  الدية الرفظاوا ابلنقاوس مقابام رسان معا    لسى  (cashiersالصراس  )

بادلا ماة للاد  ممرواب   إىل لي لمص حيوم لمرا   برقدن خدماق إلاسية جلد  الوسا     منها سس  النقوس
 ا الشي ىل  هورا.وسش   اامر الدي لسى إ
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ا موماااة   خااا ح القااارن ال ااااب  ششااار   اااررق هولنااادا ماااة لسااا انيا   بااادلق مل  اااا نقوسهاااا  ليااا  تقاااول
 ريار  اا النقاوس إىل ت اوء  بصا النقوس .ة يقادل كوياة ا.عادن النفايس  ااان ل  مقابام رساول زهيادة    ا 

 اهلولندي  مماان مهوا مل رايسة الر ارة اا ربية 

 لااا  أت أتساايس     لعاا جبااراء قااانوين مه  ااة  سلاان يمااة ق وهلااا سااه   إ  النقااوس الاا  اكر اا   قااوة  .ااا كاناا
 لمااة بااوزن معااداا  مقاباام    الاادي كااان يق اام إيااداع النقااوس ال بقيورهااا اق يااة4353 شااال لم اا سالبنااا 

هلا سانن  لم ا سالمديناة ت اسهلاا   لاوان  ل اهولة إيصاالق مثل  سيواا بعاد نقاوسا مرواثلاة الولاداق   نظارا  
 سعرا مة العولة ا.عدنية  كان  لشلى( bank money")النقوس ال نمية"

ا. اروسش  ماة ال نااوض  اب.عاادن الثوا    لماة بعاا  كاام      بادل ال ناا كوؤس ااة إياداع ت طاى نقااوسن  طااء  
منااوا مااة تقاادن  بعااد  لااا ف 4303ل شلااى إ اادار نقااوس ت يااد شوااا لااديهن مااة  طاااء ابرااداء مااة شااا  اار ا  

 لم  سال  قر   لموة لشركة اهلند الشرقية  ل لدية
العولة ا.عدنية   مل    انف   لمر تلا القر     و يعد سعر النقوس ال نمية لشلى مة سعر4335ح  حبلو 

مل  45قيوة النقوس ال نمية ابلف اة صصان  ابقش ار   لشلة لن  سيصرف لم  سالااية العال  اش ف بنا 
  4243ل انره  ض  ق  شا شلى ال نا  ا لم  سالا ة  ساسرول  مدينة ا.

ل راب  اامار الادي   خ ح القرن ال اب  ششر  تادسق  ا.عااسن الثويناة ماة العااو اجلدياد  اليااابن   ري اا إىل
ة الر اااري  مااة جااد  ا. يااد ماا هولناادا بف اام لريااة سااا النقااوس   زايسة النشااا   فمناا  رساا  ااسااعار  

 إىل ا ل ا ا إىل  ريها  ا.عدن الثو    انرقم نظال االلرياطي اجل  ي  نظال الدس 

ق اوح الوسا ا    اخل  ة لن  خا ح القارن  ال ااس  ششار  ال ااب  ششار ترسام    اا ف ال ناوض ماة ليا 
للعولااة ال نااوض شولاا  ك ااديم   إقاارا  النقااوس   الصاارف    وياام اامااواح   ارتاا د  لااا ض اادار سيااون شلااى

 الده ية  الف ية 

 ساااا م آمناااة   يعرقااد االقرصااااسيون لن هااادن ا.وارسااااق تنشااد النواااو الر ااااري  الصاااناشي  شااة طريااا  تاااوسري
الديون   كدلا مة خ ح خصنم  الرياجاق الر ارة   مي رة للدس    جعم ا.عر   النقدي لكثر  ا اب  

 الر ارية 
ا ديثااااة  ض مصاااادرا لرووياااام الرياجاااااق ا موماااااق اا ربيااااة بنهايااااة القاااارن ال اااااب  ششاااار  ل اااا ي  ال نااااو 

مركاا ي   كااان مااة نرااا    ااا    ا.رياربااة  ااماار الاادي انرهااى إىل  هااور الرقابااة ا موميااة  إنشاااء ل ح بنااا
لم  سال   ما  ال   لا مة ازسهار مدينة آنراور    الرقنياق ا.صرسية اجلديدة  ا.وارساق ال  جرق مل
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 ااسمار إىل لندن ا انرقل  إىل ابقي القارة اا ربية  امردق تلا كورك   اري  لن

 الصائغون يف لندن

م اروسش  للاده   كان الصا  ون شلى رل  مة طاور ا ال ناوض مل لنادن  الادية  ولاوا ماة  ارس لارسي  إىل
ماة   ليينإساللاف جنيا   455اصااسرة   الف ة   لقد لسق بع  االداث  مثم قيال ا.لا تشاارل  اا ح

 الر ار مة ا.ؤس اق ا مومية إىل الصا       إىل  وح ثقة4325ا.صمة ا.لمية شال 

لماام مااة الر ااار  س ن لاجااة شاجلااة الساارعواهلا  س ااد  ا مل إقرالااها ربااواي     جااد الصااا  ون لن لااديهن نقااوسا  
 شليها  ا دالفو ك رية  ا انرقلوا إىل تع ئة الوسا    سس     ا مومة  حمقق  لرابلا  

 ع جديد من النقودكنو الدين  

مقابااام الااادس    لقاااد اكرشاااف الصاااا ة مل النهاياااة لن إيصااااالق الوسا ااا  الااا  ل ااادر ها تنرقااام ماااة سااارس  خااار
باادال مااة العولااة   ماا  انرشااار  ابلعولااة ا.عدنيااة  ااماار الاادي سسعهاان إىل ال اادء مل إقاارا  اقيصاااالق الورقيااة

ي يااد شوااا هااو مااوسع لااديهن مااة العواا ق  ا ة لناا   ماانهن إقاارا  ماااق ااوح تلااا اقيصاااالق  اكرشااف الصاا
 االلرياطي اجل  ي  الف ية  الده ية   هو ما شرف سيوا بعد بنظال

ل    ه ااا   مااة النقااوس هااو مل لقيقراا  سيااة شلااى الصااا ة  لاايس نقااوسا   جدياادا   هاادن ا.وارساااق ل جاادق نوشااا  
إيصاااالق الصاا ة القابلااة  مومااة   لقاد تطلاا   لاا ق اوحالعولااة الا    اا  لرقاباة  إلاراف ا  بعياداس اة  

 للدس  شند الطل  

شلااى ترسااي   هاادا الق ااوح حيراااج إىل اشرقاااس شااال بوجااوس النقااوس ا.عدنيااة   قااد ساااشد نظااال االلرياااطي اجل  ااي
لن يقوماوا برنفياد لقاوقهن   لا االشرقاس  كوا لن الق وح يرطل  لن يمون مل إمماان لاا  ي سياون الصاا ة

اا راق قابلااة للر ااوي    لقااد  هاارق  اساا ساس العولااة ا.عدنيااة بقااوة القااانون  كوااا تطل اا  لن تمااون تلااا مل
 ا ن    مل بداية القرن ال اب  ششر  النقد اا ربية  لسواقالقابلية للر وي  بشمم مرقط  مل 

 بنك اجنلرتا كبنك مركزي

لاجاة ا موماة إىل     لسق4334لراج الربيطاين شال لسى الفشم مل ال داس إىل اهر از اجلدارة اال روانية ل
مل تاوسري ماوارس  اسارة ماة اال رواان شناد  لم ا سالاالق ا  أبسعار سا دة س ن ما يطل   الصا ة    رباة بناا 

   مل مج  اامواح لليمومة أبسعار سا ادة منمف اة  سا دة منمف ة  إىل إنشاء بنا ا ل ا  الدي لسعار
  ن  يا  
 املصارف؟ملاذا 
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ماة خا ح ال اوق  ال نا الربوي مؤس ة مالية   سيد ماايل تق ام الوسا ا   توجههاا إىل اققارا   م الارة ل 
سا  اة اب.رعامام الادي لديا  ش ا  مل  ا.الية   معا  الوسااطة لن ال ناا يصام با  ا.رعامام الادي لديا  لماواح

 اامواح 

شااااسة مل  اام نظاااال   اا  ال ناااوض للرقابااة  اقلاااراف   تعوااما يرهااا مل النظاااال ا.ااايل  االقرصااااسي     نظاارا  
الرياطياااق   تقاار  الن اا ة ال اقيااة  االلرياااطي اجل  ااي  لياا   اارفن بن اا ة  اا رية مااة الوسا اا  شلااى هيئااة

 لليصوح شلى رب  
 ابزح  كوا     ال نوض لليد س الدنيا لمفاية رل  ا.اح  بناء شلى معايري شا.ية تصدرها جلنة

موجااوس  منااد  لقاادل بنااا( Monte dei Paschi di Sienaنااا مااون  سي ابسرشااي سي ساايينا ) يعراارب ب
  4234أتسي   مل إيطاليا شال 

   رص ال نوض اا يلي:

   ق وح الوسا   مة اجلوهور شلى هيئة  سا   جارية   اسخارية    سا   آجلة 4

 ن    رف   صيم الشيماق ال  ي ي ها ا.رعاملون شلى ل اابب4

 EFTPOS، Electronic Funds  مند  هور الريوي ق اقلم  نية شند نقد ال ي  )7

(Transfer at Point Of Saleياادخم مل  سقاادق الشاايماق المثااري مااة ل يرهااا كوساايلة سساا    هلاادا
لااسة ماة  إىل ل اااببن  ابق ا ف ال ناوض فما  ا.رعاامل  ا.اوسش  لاديها ماة ساداس ااماواح  اسارق اهلا   

 إىل ق وح   صيم الشيماق 

 AutomatedClearing) ا ليااااة  فمااااة ال نااااوض شو ءهااااا مااااة الاااادس  مااااة خاااا ح بيااااوق ا.قا ااااة 2

House، ACH )( الريااوي ق الربقيااة Wire or telegraphic transfer) آالق الصااراف ا يل 
(automated teller machine، ATM ) 

س اق لإ اادار خاا ح  اثابااة قاار    كوااا  مااة لل نااوض الربويااة لن تقاا   مااة   تعراارب الوسا اا  لاادى ال نااوض0
 الدية  مثم ال نداق  لهاساق الوسا   

ا.مشاوف     تقول ال نوض ابققارا  ماة خا ح ال اوا  للورعاامل  ابل اي  ماة ل اااببن اجلارياة شلاى3
ا.اليااة    ااري  لااا مااة  ال ااوق تقاادن القاار   الاا  ياارن سااداسها شلااى لق ااا    بشااراء لس اق الاادية مااة 

 لسالي  اققرا  

ا مومياة شاة    تقدل ال نوض مجي  خدماق الدس    ال ي ر ين ااسراس  ال مؤس ااق ااشوااح  ال اهليئااق3
 ل ا  مل ال نا 
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   تقدل ال نوض شدة مناسد لرقدن خدمابا للورعامل   منها:2

   آالق الصراف ا يل4.2
   الفر ع4.2
 (Call centers  مراك  االتصاح )7.2
   الربيد  لق وح الشيماق  للروا م م  ا.رعامل  2.2

   اهلاتف النقاح0.2

   الش مة الد لية )اقن ن (3.2

  ااااااااريسة ااشواااااااااح  (private banking  ممثلااااااااي ال نااااااااا  لرقاااااااادن خاااااااادماق الصااااااااريسة اخلا ااااااااة )3.2
(business banking)  

اسرشاارية للورعامام  خدماق الصريسة ا.ر ياة الا  يقاول ماة خ هلاا للاد خارباء ال ناا برقادن خادماق  2.2
 مة خ ح الوسا د ا.ر ية 

   بطاقاق ا  ن ا. الر  ا  ن الد ري  اق روان3

 مصاسر سخم ال نوض

   الفرق ب  الفوا د ا.دسوشة شلى اقق ا    الفوا د ا صلة شلى اققرا 4

   شووالق  رسول اخلدماق ا.الية4

 أنواع البنوك
   بنوض الر   ة4

 ترمصص بنوض الر   ة مل تقدن اخلدماق ا.صرسية لألسراس    ار الشركاق 

   بنوض ااشواح4

.وسارية  الشاركاق ا ترمصص بناوض ااشوااح مل تقادن خادمابا  خا اة مل  ااح إسارة الثار اق إىل العوا ء
 سطة  ك رية ا  ن مرو 

   بنوض االسرثوار7

ب ااوان إ اادار  ترمصااص بنااوض االساارثوار مل تو يااف لمااواح شو  هااا مل ال ااوق ا.اليااة   تقااول هاادن ال نااوض
 ااسهن   تقدن ا.شورة بشأن شولياق االن وال  االسريوا  

   ال نوض الر ارية2
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 مصطل  آخر لل نوض ا.عراسة 

   ا اساق اال روان0

 تقرصار ش اويرها  نوض ال بدف إىل الرب    لمها ا.وسشون   تفر  لسعار سا دة لقم مة ال ناوض العاسياة ب
نقاباة معيناة ل  مجعياة سينياة   اقارااب هن  شلاى العاامل  مل لاركة معيناة ل  القااطن  مل جهاة معيناة  ل  لش ااء

 ا. الرية 

   ال نوض الشاملة3

 اجللااو  شلااى  م مااة خاا ح القاار   الربويااة  كوااا تقااول اب. ااا ة مل الشااركاقتقااول ال نااوض الشاااملة ابلرووياا
ال ال   اا اوح   تقادن خادماق   الس إساربا   تقدن العون الفين هلا  كوا تقول هدن ال ناوض اب.رااجرة مل

 الد ح ا  لوسم ونية  خارج الرأم    اخلدماق ا.رعلقة ابل وق ا.الية   هي تنرشر

 إلسالمية:البنوك ا

   ال لاارشيا   تقااول ال نااوض اقساا مية برقاادن اخلاادماق ا.صاارسية   كاادلا الرووياام مااة خاا ح إثاا  ششاار شقاادا  
للرادقي   هيئة لارشية   جهااز ي و  هلا ابققرا  ابلفا دة  ال ب ي  النقد ابلنقد   جي  لن يمون لمم بنا

 الشرشي ل وان تواس  لشواهلا م  الشريعة 
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 يز املصرف املرك

 سياساابا  ا موماة  ال نا ا.رك ي ل  بنا االلرياطي  ل  ال لطة النقدية  مؤس ة تدير اجلهاز ا.صرمل مل
ل  القاشادة النقدياة  كواا يصادر العولاة  النقدية   حيرمر ال نا ا.رك ي ا   مل ت يري كوية النقوس االلرياطياة

 ا لية ال  هلا قوة إبراء قانونية 

 يركز نشأة البنك امل
ا.ركا ي  لمااا ل ح  ل ح بناا لماومي يشاا   ماا يعارف ابل نااا 4353يعرارب بناا لم اا سال الادي لنشا  شااال 

(الاادي لنشاا  شااال Riksbankenبنااا مركاا ي لنشاا  شلااى الن اا  ا اادي  سمااان ال نااا ا.ركاا ي ال ااويدي)
  4332ال    ت ع  بنا ا ل ا ش4332

 يوظائف البنك املركز 

 مومية شاسة ما يعطى هلا اسرق ح سياسي  تقول اب.هال الرالية:ال نا ا.رك ي مؤس ة ل

   ترخيص ال نوض اجلديدة  اقلراف شلى تصفيرها شند ال ر رة 4

   القيال بو يفة بنا ا مومة 4

   إسارة الرياطياق ا مومة مة العو ق ااجن ية  الرياطياق الده  7

   إسارة المرلة النقدية 2

 الربوي  ك ي ض دار النقوس   بيعها مقابم لس اق مالية ربوية مل النظال ا.صرمليقول ال نا ا.ر 

   إسارة لسعار الفا دة )مل النظال النقدي الربوي( 0

    ديد االلرياطي القانوين 3

   العوم كوقر  )ل  مموح( لخري للقطاع ا.صرمل  مل ل قاق ل  ال يولة ل  اازماق 3

 العوااا ق   ناااوض مثااام  ويااام ااماااواح   تقااادن ل راق النقاااد  العوااا ق ا.عااادين  تقااادن خااادماق معيناااة لل2
 ااجن ية 

 ال ناااا ا.ركااا ي   ممارساااة سااالطاق الرقاباااة  اقلاااراف شلاااى اجلهااااز ا.صااارمل  مل الاااد ح الااا  يعهاااد سيهاااا إىل3
 بدلا 

   تقدن  امل لرابل  لليمومة ل سرفاسة هبا مل ت طية النفقاق ا مومية 45

 اف على املصارفر رقابة واإلشال
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بلاادان لخاارى يعهااد إىل  يقااول ال نااا ا.ركاا ي مل معظاان ال لاادان ابلرقابااة  اقلااراف شلااى القطاااع ا.صاارمل   مل
اخلااادماق ا.الياااة مل بريطانياااا ابلرقاباااة  تقاااول سااالطة مؤس اااة لخااارى م ااارقلة بو يفاااة الرقاباااة  اقلاااراف  سواااث   

  اقلراف شلى ال نوض 

 قلراف  الرقابة: تر وة شولية ا

   مراجعة القوا ن ا.الية لل نوض   الرأكد مة توسر الدرجة ا.طلوبة مة اقسصا  4

   الرأكد مة لن نظن العولياق ا. رمدل مل ال نا سلين  قاسر شلى ااساء اجليد 4

   الرأكد مة كفاءة العامل  مل ال نا مة لي  ا.ؤه ق  اخلربة 7

 الداخلي  ل ا وكوة مل ال نا حيق  الدرجة ا.طلوبة مة الرقابة  اقلراف  االطوئنان إىل لن نظا2

   مراق ة سلوض ال نوض  ان ا.رعامل  0

   مراق ة الر ال ال نوض ابلروجيهاق ال  يصدرها ال نا ا.رك ي مة خ ح نشرات  الد رية 3

 ياستقاللية البنك املركز

هناااض سشااوة باا      إسارتاا  يمااوانن مل معاا ح شااة ساالطة ا مومااة نعااين ابساارق ح ال نااا ا.ركاا ي لن شولياتاا
ال ياسااق  مل  ااح  لا   تنفياد لل نا ا.ركا ي  خا اة االسرق حالمثري مة االقرصاسي  لروسري سرجة مة 

لل ا و  ال ياساية قاد ي ياد ماة لادة الرقل ااق االقرصااسية   النقدية   يدشي هؤالء لن تعر  ال نا ا.رك ي
النشاااا  االقرصااااسي ق ااام كااام انرمااااابق  اامااار الااادي ي ااار ب ااا مة  ل اساااة إىل سسااا  ش لاااةليااا   يااام ا

 االقرصاس مل ااجم الطويم 

   مة النظر مل لنواع مة االسرق ح 

   االسرق ح القانوين4

 لاا ع  الرقابااة مل الااد ح الد قراطيااة  إ  ال بااد مااة إخ اااع ال نااا ا.ركاا ي ي ااد  االساارق ح القااانوين حمااد سا  
 مة خ ح ال لطة الرشريعية  ا مومية إما م الرة مة خ ح الوزير ا.مرص  ل  بصورة  ري م الرة

 لاا أبن تقاول جلناة  ا.شرع لول  إطار للع قة ب  ال نا ا.رك ي  ا مومة   قد ي يد شلاىيردخم  هنا قد 
 مناقشة برا هن  سياسابن    ال ياساق االقرصاسية الرابعة ل  ابسردشاء ا. ئول  مل ال نا ا.رك ي

   اسرق ح ااهداف4

لل ياسااق النقدياة   يدشو مؤيد  اسرق ح ال نا ا.رك ي إىل إشطا   االسرق ح مل  ديد ااهداف ا. الارة
إشاا ن لهااداف سياسااابا مل  اام  مثاام اساارهداف معاادح معاا  للر اامن   لمااة معظاان ال نااوض ا.رك يااة تف اام
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مل  اااح  لاا  ال ياساااق   يعاا ز مااة مصااداقية     هاادا يفيااد مل زايسة الشاافاسيةلااراكة ماا  الااوزارة ا.مرصااة
 الرعار  ب  ال ياساق النقدية  ا.الية  ااهداف ا.عرودة  كوا ي وة شدل

   االسرق ح مل الرنفيد7
مل النقدية  ااا  يف م لن يمون ال نا ا.رك ي م رق  مل  ديد لس م ال  م للو وح إىل لهداف سياسات 

 االسرق لية ليوشا مل العاو  س اق ا. رمدمة  توقي  اسرمدامها   هدا هو لكثر لنواع لا اا

   االسرق ح اقساري2

ا.ي انياااق   ي ري ااة لن ياارومة ال نااا مااة الروراا  ابساارق ل  اقساري  مااة لياا  تعياا  العااامل     لاا 
ال نااااا  حماااااسظيالراااادا ح باااا   ساريااااة  سرجااااةس ن تاااادخم زا ااااد مااااة ا مومااااة   مااااة مؤلااااراق االساااارق لية اق

 اسرق ح ال نا مة خ ح اخريار ا اسن  ا.رك ي  لي  تشري سرجة الردا ح العالية إىل الردخم مل

 بناا ا لا ا  ليا    مة لمثلة ال نوض ا.رك ية ال  ترور  بدرجة شالية ماة االسارق ح  ال ناا ا.ركا ي اا ريب
  من ا. رهدسة ير    ووشة مة معدالق الر

 النظام النقدي
 توليد النقوس

 مرللر   توليد النقوس هي العولية ال  يرن مة خ هلا ت يري شر  النقوس   حيدث  لا شلى

سياسااااق الروسااا   ا.رللاااة اا ىل  يقاااول سيهاااا ال ناااا ا.ركااا ي ضسخااااح نقاااوس جديااادة مل االقرصااااس ماااة خااا ح
 ا.الية    ضقرا  النقوس إىل ا.ؤس اقالنقدي  سيقول بشراء اا وح ا.الية ل

االلرياااطي اجل  ااي   ا.رللااة الثانيااة  تقااول ال نااوض بروليااد للااعاف مااا قدماا  ال نااا ا.ركاا ي معرواادة شلااى نظااال
 ا جلااااة(  ساااان ا كاناااا  ن اااا ة  س تفاااا  باااادلا ال اااايولة ا ليااااة )العولااااة النقديااااة م اااااسا إليهااااا الوسا اااا  اجلاريااااة

النقااوس الاا  تولاادها ال نااوض إىل ل ااة لمثاااح مااا   ا.ا ااة  سنناا  مااة ا.ومااة لن تصااممل 45 االلرياااطي القااانوين
 the money) لي لن ا. ااااااااااااااااشف النقااااااااااااااادي ي ااااااااااااااايف  ال ناااااااااااااااا ا.ركااااااااااااااا ي إىل ا.عااااااااااااااار   النقااااااااااااااادي 

multiplierالنقوس ابخلطواق الرالية  (ي ا ي ل ة   ترن شولية توليد 

مة ال نوض   ماة ا  س شة طري  لراء كوية مة ال نداق ا مومية  يقول ال نا ا.رك ي ب ايسة شر  النقو 4
النقديااااة" الااا  فرلمهااااا ال نااااوض مل  ي ااايف إىل لر اااادة ال ناااوض لدياااا  قيوااااة تلاااا ال اااانداق  سرااا ساس "القاشاااادة

 ل ااببا لدى ال نا ا.رك ي 

ل راق نقااد  هيئااة   مااة لل نااوض لن ت ااي  مااة لر اادبا مااة القاشاادة النقديااة لاادى ال نااا ا.ركاا ي شلااى 4
  شو ق معدنية 
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ت ياااد ماااة     فااا  زايسة اار ااادة ماااة القاشااادة النقدياااة ال ناااوض إىل زايسة اققااارا  الرباااوي لعو  هاااا لماااي7
 ا.ق ل   لرابلها   تقول ال نوض ضلاسة قيوة القر   اجلديدة إىل ل اابق العو ء

سرنرقاام النقااوس مااة  لااوها شلااى لااراء ال اال   اخلاادماق   يقااول العواا ء ا.ق لااون ضنفاااق ا. ااال  الاا  اق  2
 يوسشااااون النقااااوس اجلدياااادة مل ل اااااابق العواااا ء ا.ق لاااا  إىل العواااا ء اب عااااي ال اااال   اخلاااادماق  الاااادية

 ل ااببن ا.صرسية 
م ااااطرة    ابساااا ا  لن ال نااااوض اقرلاااا  مجياااا  الاااا ايسة مل القاشاااادة النقديااااة  س ااااوف  ااااد مل النهايااااة إاااااا0

مل ا.ا ااة  ا  45ة الن اا  قاء ن اا ة معينااة منهااا سقااد مل خ ا نهااا فثاام االلرياااطي القااانوين   لاارمة هاادنالساار 
 مل ا.ا ة ال اقية  25تقر  ن  ة 

 لخرى إىل ال نوض    تد ر القر   مل ا.رللة الثانية ب  ا.ق ل   اب عي ال ل   اخلدماق ا تعوس مرة3

اققاارا    مااا لااديها مااة الرياطياااق تفااوق الن اا ة القانونيااة  سرعيااد كاارة    ااد ال نااوض ماارة لخاارى لن ن اا ة3
 إىل ال نوض   يعيد ا.ق لون كرة اقنفاق شلى ال ل   اخلدماق  سرعوس النقوس مرة لخرى

اققاارا   تلرهااا زايساق    ناادكر لن الااد رة باادلق باا ايسة مل الوسا اا  اا االية النامجااة شااة ا.رللااة اا ىل مااة2
 الوسا   ا.شرقة مة توليد النقوس    انمجة شة شولياق اققرا   اققرا    هيمل الوسا 

مل ا.ا اة  45إىل  ت رور شولياق اققرا   اقنفاق  زايسة الوسا   ا.شارقة  لات تانمف  ن ا ة االلريااطي
وياة النقاوس قاد الا ايسة النها ياة مل ك  اقنفااق   هبادا تماون اققارا  هي الن ا ة القانونياة   تروقاف شوليااق 

 النقدية    ل  إىل ل ة للعاف ال ايسة اا لية مل القاشدة

 اضية ملنح اإلئتمانر ألسس اإلقا
حبرااة  سعناادما يريااد  ي لاان لناا  مل النظااال النقاادي الربااوي يرتماا  إ اادار النقااوس  تولياادها شلااى لسااس إقرالااية

لموميااة  مااة ا مومااة م الاارة ل  مااة  ال نااا ا.ركاا ي لن ي يااد مااة ل اان القاشاادة النقديااة  يشاا ي ساانداق
ا موماااة بقيورهاااا ماااة ق ااام   هااادا يعااا  لن ال ناااا  ال ناااوض الااا   ااارفن هبااادن ال ااانداق   تماااون قاااد لقرلااا 

اب لوح حمم ال نوض ال  لقرلارها ابس  اامار   شنادما تصام الا ايسة  ا.رك ي يقول ضقرا  ا مومة م الرة ل 
هيئاااة  سا ااا   تقاااول ضقااارا  ن ااا ة منهاااا  معروااادة مل  لاااا شلاااى نظاااال  إىل ال ناااوض شلاااى مل القاشااادة النقدياااة

الااادية  اجل  اااي   ابلراااايل تااادخم النقاااوس اجلديااادة خ اناااة ا موماااة مقابااام زايسة مل الر اماباااا صدماااة االلريااااطي
 ا لي  ل  خ ا ة ااسراس مقابم زايسة مديونيابن 
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 االسارثوار   االساره ض نقوس ال يارت د م الارة ابقنرااج ي لن لن هدا ااسلو  اققرلي مل ت يري كوية ال
اانشطة االقرصاسية بصورة  ري م الرة  شنادما ا تل ى الر ارة مل ال ل   اخلدماق   إمنا  مة لن يؤثر شل

 شلى الرياجابن  تنف  ا مومة  ينف  ااسراس النقوس ا.رولدة

النقااوس  إ ا مااا  ينااة ابالساارفاسة لكثاار مااة زايسة كويااة مااة ا.ؤكااد لن ياارومة االقرصاااس الااوطين مل لمومااة مع
مااة اساارمدامها مل  باادال   ارتاا د إ اادارها ابلنوااو االقرصاااسي   إ ا مااا   فاا  النقااوس اجلدياادة مل االساارثوار

 ي رطي   لا  ت طية نفقاق ا مومة  ااسراس   لمة النظال النقدي الربوي ال

العااال لألسااراس   لااراق ال ااابقة  تمر اا  نقااديرها مااة الق ااوحلن النقااوس كوااا  رس مل ا ا لخاارىهناااض نقطااة 
االنرفاااع هبااا ق اام  ااريهن   شناادما   هاادا يعااين لن النقااوس مؤس ااة اجرواشيااة مااة  اان  ا.ااواطن    هلاان ا اا  مل

 س ن  ريهااا  ال مل اساارمدال النقااوس م الاارة  لقااا   تصاام الاا ايسة مل القاشاادة النقديااة إىل ال نااوض  الاا  تعطااى
 سا اادة   ابلرااايل  ساانن ا. اارفيد اا ح مااة النقااوس هاان ا. ااا ون ملر إقرالااها .ااة تشاااء مقاباام سااع لمااة مل 

النامجة شة اق ادار النقادي   هادا ينطاوي شلاى  لان ( seniorageاارب  ال ياسية ) ال نوض  الدية جينون
 للو رو  كمم الدي يعوس إلي  الف م مل اكر ا  النقوس  فة النقدية  ساس 
يروراا  بنصااي   مل مااا حيققاا  الق ااوح العااال   شناادما يقااول ساارس ابساارمدال النقااوس مل ا.عااام ق  فس الطريقااةباان

 للنقوس كوسيلة للر اسح 
 فة الق اوح العاال و  سهو ي رل  ل  اجملرو   لي  لن    لمة شندما يقرلها إىل ال ري مقابم سعر سا دة

 ن مجيعا   لمة لققها ا.واطنو   حيققها سرس  الد افرسن
حيصم شلاى لاوان ب اداس اا ام  الفوا اد   لماة النقاوس   لن الفرس الدي يقر  النقوس مقابم سعر الفا دة

ال تولااد نقااوسا   ال ساالعا   ال خاادماق   ا.قاار  و ياااطر بشاا  ليااربر الفا اادة ا. ااوونة الاا  و حيصاام شليهااا  
  هو نوع آخر مة الظلن    هدا رب  ما و ي وة

 تمان يف ظل الصريفة التجارية والصريفة الشاملةخماطر اإلئ

يرت طاان ابلنظرياة ا.عا ارة  ترلمص خماطر اال روان مل خماطرة سوء االخريار  خماطرة الن  ع ال ي    الرع اريان
ال ناا  سالروويام يارن با  طارس   الطارف اا ح  للروويم  ال   دس ا.ماطر ا يطة ابلروويم مة  جهة نظر

الثاين هو ا. رثور الدي ي رمدل ا.ااح لشاراء م ارل ماق اقنرااج   هو الدي يقدل ا.اح   الطرفهو ال نا 
ال ااهم لن ن االن أبن ا. اارثور يعاارف شااة اجملاااالق الاا  سااوف ي اارمدل سيهااا ا.اااح  سااعيا إىل الاارب    مااة

اسرمداماق   رثور لوححيصم شلي  لكثر مما يعرس  ال نا  لي لن ا.علوماق ا.روسرة لدى ال نا   ا. الدي
بعاادل فاثام ا.علوماااق  النااوع  ا.ااح ا. اارثور  ااري مرواثلاة   هاادا يعاار  ال ناا لنااوش  مااة ا.مااطرة يرصاا ن
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 يان   مل إيهاما  أبنا  لكثار ا.رقادم  جادارة  اا ح هو لن ا. ارثور قاد ي ار م جهام ال ناا بط يعاة شولا  
يمون قاسرا شلى لن حي ة االخريار ب  ا.رقدم  للروويام   اب صوح شلى الروويم   ابلرايل  سنن ال نا لة

  (adverse selectionاالخريار )  هدن هي خماطرة سوء
ا.رقادم  للروويام    لمة كياف ي ارطي  ال ناا لن يقلام ماة تلاا ا.مااطرة  حبيا  يراار مل ال الا  لس ام

 د  سوف نرطرق إىل س م  لا سيوا بع ا. رثور مة الوال  لن اقجابة تموة مل تعظين ا.علوماق لوح 
ا. ارثورية  سرنار  شاة  لما ا.ماطرة ااخرى ال  يرعر  هلا ال نا نري اة شادل فاثام معلوماتا  ما  معلومااق

لاااوح لسااالو  اسااارمدال الروويااام الااادي  قااادرة ا. ااارثور شلاااى إخفااااء ا.علومااااق ل  إشطااااء سمااارة  اااري سقيقاااة
ي اااارمدم  مل  اااار  آخاااار   ي ااااوى هاااادا الرياياااام  ر  احيصاااام شلياااا   حبياااا  حيصاااام شلااااى الرووياااام ل اااا

 لمااة .ااا ا حياارك ال نااا   (moral hazardابلناا  ع ال ااي  ) الساارمدال الرووياام مل  ااري مااا خصااص لاا 
إن قاادرة ال نااا شلااى ال ااداس كثااريا مااا تروقااف شلااى ال لااا  دماا  مل مولااع  يق شلااى  لاا  الرووياام الاادي

ان مل لااد  ابااا  مااة لن ترااأثر باادلا ااساالو   سوااث   إ ا قيوااة ال ااو الرووياام  باام لن لساالو  اساارمدال
 ك اااوان ل ااااداس سياااة ال ياااا  ا جااام  ساااانن قيواااة ا.صاااان  ساااوف ترتفاااا  ا. ااارثور رهنااااا شلاااى مصاااانع  لشطاااى

خصااص لاا  ل اا     تاانمف  ابرتفاااع ااراب   ا فالااها   هاادا يعروااد بااد رن شلااى اساارمدال الرووياام سيوااا
نظااار ال ناااا  بااام  قاااد يعرلااا   ن ياااؤثر شلاااى جاااد ى الروويااام ماااة  جهاااة همااادا سااانن النااا  ع ال اااي   ماااة ل

 للم ارة 

ا. اارثور   هاادا حيراااج   ال اا يم إىل الرقلياام مااة الرواااح لااد ث الناا  ع ال ااي  هااو ا.راق ااة ا. اارورة اشواااح
 إىل  سا م سيأيت  كرها 

ا.صاارف الشااملة  ليا  لن  ي لن لن ا.صارف الشاملة  شندما تقاول ابالسارثوار  الصاريسة مل آن  الاد 
 جا  ماة ل جا  الشا   القوياة با    منها لن ترولا لسهوا مل مؤس ااق ااشوااح الا  تقاول بروويلهاا   هادا

لكثااار قااادرة شلاااى الرعامااام مااا  خمااااطريت النااا  ع  ا.صاااارف اقسااا مية  الشااااملة   الااا  ث ااا  ل قرصااااسي  لااااا
رولا ااساهن   ا.شااركة مل إسارة مؤس ااق ااشوااح يراي  الرقليدية  س ال ي   سوء االخريار مة ا.صارف

الدقيقااة للوصااارف الشاااملة  سا.صاارف ي اارطي  الريقاا  ب ااهولة مااة قاادراق ا.ؤس ااة  سااي  مااة ا.علوماااق
ا.ؤس ااة الرووياام مااة   جااداربا اب صااوح شلااى الرووياام    ابلرااايل  مناا  ا ااا  القاارار ال االين صصااوك ماان 

للوصاارف موقعاا  كوشااارض مل اقسارة لن  ريا مااة خماااطرة سااوء االخريااار  كوااا يرااي شدماا     يقلاام باادلا كثاا
شلياا  ا.ؤس ااة    ساايمون مااة الصااعوبة امااان لن  فااي  يريقاا  مااة كيفيااة اساارمدال الرووياام الاادي  صاام

مثم هدن ا.علوماق    ابلراايل يماون ا.صارف قاد خفاف كثاريا ماة خمااطرة  ا.ؤس ة شة للد ك ار م ا يها
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  بدلا  مة القوح لن لسلو  ا.صارف الشااملة مل شولهاا يعطيهاا ميا ة لقيقياة مل مواجهاة  ع ال ي  الن  
 ا.صارف الرقليدية الر ارية  مة لي  تقليم ا.ماطر ا.رعلقة ابلروويم 

 الباب الثاشي
 السياسات النقدية

 أهداف السياسات االقتصادية، ودو  السياسات املالية والنقدية

بصاورة م ارورة  ياسران ا.الية  النقدية الوسيلر  ااساساير  اللرا   ماة لن ت ارمدمهوا ا موماةتعررب ال 
اااا مل  لااا م ااروايق اقنراااج  مل  اام آلياااق ال ااوق للرااأثري شلااى ا اهاااق النشااا  االقرصاااسي  ساارشر  

واا لهان شنا ار ال ياسااق  الرو ف   ااساعار   هادا يعاين لن ال ياسار  ا.الياة  النقدياة  وعاان سيواا بينه
 االقرصاسية بصفة شامة 

ل قرصاااااس   هااااي   مااااة ا.عاااار ف لن ال ياساااااق االقرصاااااسية بصاااافة شامااااة ترقاساااان  قياااا  ااهااااداف العليااااا
  ل ااة توزياا  الاادخوح   الثاار اق ل  مااا يعاارف ابلعدالااة االجرواشيااة االساارقرار  النوااو  الرو ااف الماماام  

كاسيا    نن االقرصاسي  النقدي  يعررب ن  جوس سلطة نقدية م رقلة لرطاس  ابلن  ة ل سرقرار االقرصاسي  
 جااااوس تلااااا ال اااالطة النقديااااة ا. اااارقلة حيراااااج يان اااا  إىل سياسااااة نقديااااة   سياسااااة ماليااااة  لريقيقاااا   إال لن

ا.ارا   لن  جوس سلطة نقدياة  اع ة  ال لا لن ا.درسة النقدية تواس  شلى  لا   لمنها تدشي مناس ر  
اخل ف   هر ما ي وى بنظرية  إطار  لا سياسة مالية اسرقرارية   مل إت اع جيرب ال لطة ا.الية شلى سوف

 ضت ااااعقياااال ال ااالطة النقدياااة ضقنااااع ال ااالطة ا.الياااة  ا.الياااة العاماااة . اااروى ااساااعار   تقاااوح النظرياااة بوجاااو 
ال ياساااق النقديااة  إال لن النقاادي  شلااى العواام منفاارسة مل  اااح  سياسااة ماليااة اساارقرارية   شاادل االقرصااار

  شااة نظريبااا ا.اليااة  لاات ال تقاا   اا  النقديااة  الاا  هااي مل العاااسة للااعف نفااو ا   ينصاايون اببرعاااس ال االطة
 لر ين سياساق ت موية  ل و 

معاادح الر اامن   تنطااوي نظريااة ا.اليااة العامااة شلااى لن قاادرة ال االطة النقديااة تنيصاار مل الااريمن مل مروسااد
النامجاة شاة ال ياسااق ا.الياة   قاد  ال تصم إىل الرأثري مل ت اين    لع  ها شة  يياد آرر الصادماق لمنها 

لي  يوجد كان ها ام ماة لس اق الادية ا ماومي ااا  ال ينط    لا فاما شلى اقرصاساق الد ح الصناشية 
 معدح الر من  ي و  لل لطة النقدية ابلرأثري شلى ت اية

ااساااعار  ليااا   ة العاماااة . اااروى ااساااعار إىل حما لاااة  دياااد لسصااام م اااروى السااارقرار ترطااارق نظرياااة ا.اليااا
    ماااة معااادح الر ااامن  ااافرا   ترفاااا ق ا راء بااا  ماااة يااادشو ل سااارقرار ال اااعري المامااام حبيااا  ال ير اااا ز
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ااخااااري يعاااااين مااااة بعاااا  نقااااا  ال ااااعف   ياااادشي لن تقلاااا  ااسااااعار لاااا  بعاااا  ا.ناااااس   شلااااى لن الريلياااام
 ي رور نشطا لف ة طويلة  ن النقاش الدي لررت  هدن النظرية سوف اا ل  ل

االساارورار مل  قياا   كوااا تطرقاا   لااي ق ال ياساااق ا.اليااة إىل ال ياا  مل ماادى قاادرة الااد ح الناميااة شلااى
العاماة   ت ارمدل تلاا الريلاي ق شااسة  ش   مل مي انيرها العامة   هي ق ية كثر طرلها مل لسبياق ا.الية

القيوة ا الية     سقا لألسالو  ا اسايب  سانن الع ا  مل   سيلر   ااسلو  ا اسيب   لسلو  قيد إلدى
يؤس إىل ت ايد ن  ة الدية العال إىل النات  ا لي اقمجايل   ين ين ااسلو  الثاين  ا.ي انية  مة اسرورارن إ ا و

 لادلا سانن  سينها العاال كلياا شاة طريا  االقا ا   لن سا ين ا مومة لة يق لوا لن فوح ا مومة خدمة شلى
 لاااا لن ينواااو الااادية العاااال  القيواااة ا الياااة العاااال جيااا  لن تقااا   مل ااجااام الطويااام ماااة الصااافر   يرطلااا 

 ا قيقي اعدح يقم شة معدح النوو ا قيقي ل قرصاس الوطين كمم 

االهروااااال  لياااا   مااااة ساااااق ا.اليااااة كثااااريا   لقااااد ل ىل االقرصاااااسيون الع قااااة باااا  ال ياساااااق النقديااااة   ال يا
 ثيقااة باا  ساالوض ال االطاق  ل هاارق الدراساااق الاا  بنياا  شلااى بياااانق ت طااي لكثاار مااة قاارن كاماام ش قااة

االقرصااااسيون ابلع قاااة بااا  الع ااا  مل ا.ي انياااة  النقدياااة   ال ااالوض اقنفااااقي   ال ااارا يب لليموماااة  كواااا اهااارن
 اق ااسااواق النالاائة   تو اام الاا ع  إىل لن خفاا  ن اا ة  الناميااةا موميااة   الر اامن   ابلن اا ة للااد ح 

ا.ا ة يؤسي إىل خف  معدح الر من اا ي ا   ب  نقطة  نصف  سا   الع   إىل النات  بنقطة  الدة مل
تقادير    ن قاشدة ال ري ة الر موية  إال لن هناض سراساق لخرى سابقة و تارومة ماة  سقا   نقا  مئوية 
 ا مومي  الر من    كوا  جد اقرصاسيون آخر ن ش قة  ثيقة ب  الرقل  مل اقنفاقتلا الع قة

  سعر الفائدة أو الراب وعالقته ابلنشاط االقتصادي
  جاناااا  جاناااا  االسخااااار سااااعر الفا اااادة شلااااى النشااااا  االقرصاااااسي مل النظااااال الربااااوي مااااة جااااان  : يااااؤثر

 االسرثوار 
 الفائدة واالدخار
سعر الفا دة  كلواا   جلة الوشاء االسخاري ااكثر ليوشا مل االقرصاس الرقليدي   كلوا ارتف تعررب الوسا   ا

ش قااة طرسيااة باا  اامااواح ا.اادخرة  هناااض لنزاس النااا  ماادخرابن لمااي ي يااد ا مااة العوا ااد الربويااة شليهااا  لي 
مااة لن تشاا   االسخااار  الط يعااي  إ ا لراسق ا مو  مااة انليااة  سااعر الفا اادة مااة انليااة لخاارى   لاادلا مااة

االسخاااار يراااأثر لي اااا ابلعااااساق  الثقاساااة  لسااالو  ا يااااة ال اااا د مل  س ااارعود إىل رسااا  ساااعر الفا ااادة  إال لن
الشاااعو  ا سااايوية  كاليااااابن  ماااالي اي  فيااام إىل االقرصااااس مل اقنفااااق   لااادلا ترورااا   اجملروااا   سواااث   اااد

حيا   الشعو  العربية  لن  ابلر ن مة انرشار اقسا ل  الادي اعدالق اسخار شالية  بينوا  د مل  روعابا
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اقساراف مل االساره ض   شلى شدل اقسراف مل اقنفاق  بام  جيعام ا. ارس  إخاواان للشاياط    يلاون إىل
  لدلا  سنن معدالق االسخار مل ب سهن مروالعة 

 الفائدة واالستثمار

ماااة النشاااا    اااد الربوياااة شليهاااا   إماااا لن ت ااارثور جلاااين ااراب ي لااان لن ااماااواح إماااا لن تااادخر جلاااين الفوا
االسرثواري  لي لن سعر الفا دة هو تملفة االسرثوار )تملفة الفر اة ال ديلاة(  ابلرايل  إ ا ارتفعا  لساعار 

  إ ا ا ف   لسعار الفا ادة   جا  الناا  ا. ياد الفا دة  زاس ميم اجلوهور شلى اقيداع الربوي جلين الفوا د 
ش قااة شم ااية باا  ل اان اامااواح ا. اارثورة  باا  سااعر الفا اادة   مااة لمااواهلن  ااان االساارثوار  لي لن هناااض

 االسرثوار  شليها لن ترس  سعر الفا دة   لمي تش   ا مومة

 تناسق أهداف سياسات سعر الفائدة

 .اا كاان النواو  ابلعماس  مما س     د لن رس  سعر الفا دة ي يد االسخار  لمن  يقلم االسارثوار   العماس
سااعر الفا اادة ال ت اارطي  لن  االقرصاااسي حيراااج إىل زايسة االسخااار  االساارثوار مل آن  الااد  ساانن سياساااق

  ق  زايسة مل االسخار  زايسة مل االسرثوار مل نفس الوق  
 االقتصادية واملالية مصادر األزمات
 اققرا  الربوي

 شدل االسرقرار مل االقرصاس ا.عا ر   يعوس  لا لألس ا  الرالية:يعررب اققرا  الربوي مة لهن مصاسر 
لن شولية اققرا  ترن خاارج القطااع ال العي فاماا    .اا كاان القطااع ال العي هاو ا.وكاوح ضنرااج ال ال    4

يارن شلاى لساا  إقرالاي  لايس شلاى   سانن الروويام الرباوي   كدلا  اربا   اخلدماق  اا وح العينية
اامر الادي يادخم المثاري ماة   سينفصم القطاع ال لعي شة القطاع ا.ايل  واري ل  إنراجيلسا  اسرث

  كام ياد فثام للادى القطااش    الرشويش شلى القرارق االقرصاسية  سيص   االقرصاس كنن ان ل  يادان
ق  لماااة ال تعلااان  ينااا  ماااا تفعااام دالااا    بااادلا يفقاااد شنصااارا  مهواااا  ماااة شنا ااار الرن اااي  بااا  القااارارا

 االقرصاسية 

    يااا  الرواسااا باا  لجاا اء النظااال االقرصاااسي  يااؤسي  يااا  الرن ااي  إىل انفصاااح قطاااشي االقرصاااس  4
لاة جياد جا ءا  آخار يشاد لزرن   ابلراايل   سان ا اااار مل جا ء منا   اامر الدي يعرل  بصورة لكرب للمطر
 يمون النظال مجيع  لكثر شرل  لإلايار 

ينشأ شنها ساوق ت ااع مل النقاوس ا الاة مقابام النقاوس ا. ارق لة   حيادس الراوازن  لن شولية اققرا  الربوي  7
اعااين لااان يقرلااون ا.اااح بشاار    سااعر الفا اادة   هااو سااوق يعطااي ال ااا ع  ل  ا.قرلاا  اليااد العليااا  سياا
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 سشام   لوان اا م  الفا دة  بينوا  د مل القطاع ال العي يرقاسان ال اا عون  ا.شا  ن خمااطر ا.لمياة
سرمون الع قاق بينهن ش قاق مروازناة  اامار الادي ي اري ل ايا  ااماواح ابلعا  ف شاة   االسرثوار

 تف يم العوم مل  ناشة اققرا    ابلرايل تق  خماطر االسرثوار شلاى شاات  شادس   االسرثوار ا قيقي
كاناا  شلياا  مل  يااا    لي لن نصااي  الفاارس مااة خماااطر االساارثوار تمااون لشلااى ممااا لااو  قلياام مااة اخلاارباء

 اققرا  الربوي   ابلرايل يمون ا. رثور لكثر شرل  للفشم  االايار 

 الر ارة مل الديون
الااادية مل االقرصااااس الرباااوي سااالعة ت ااااع  تشااا ى مل ساااوق منظواااة  سر اااد لن سياااون ا مومااااق  الشاااركاق 

اح قصارية ااجام الا  ي اويها تردا ح مل سوق مرماملة شلى هيئة سنداق   تص   هدن ال وق مرتعا  لألمو 
سردخم سوق ال نداق   رج من  مل سهولة  ي ر  خ ح ساشة ماة ااار    االقرصاسيون ابامواح ال اخنة

 لدلا  د لن سوق ال نداق يشهد تعام ق يصم ل وها إىل للعاف النات  ا لي اقمجايل العاا.ي مل 
 ب عة لسابي  

إىل سرجاة لااا تصا     تعر  ال وق للرقل ااق ا. ارورة  ج اامواح ي ت  شلى سهولة  سرشة سخوح  خر  
مصدرا  لعدل االسرقرار الدي ينرقم إىل ابقاي جوانا  االقرصااس  كواا ي تا  شلاى  لاا لي اا  لنا  إ ا لادث 

ااخارى مل الاد ح انرقلا  العاد ى إىل    نار  شنا  ااياار  لزماة مالياة  الطرا  مل سوق الديون مل س لة ماا
 ساشاق 

  اخل  ة لن لسواق الديون مل االقرصاساق الربوية مصدر ك ري لعدل االسرقرار  للعد ى ب  الد ح 
 شقوس ال رر مل ااسواق ا.الية

  مة لمثاهلا:  ينرشر مل ااسواق ا.الية ما ي وى بعقوس ال رر
 ا. رق م  لمة يرن الدس   الرنفيد مل   لي  يرن الرعاقد شلى الثوة  ا. ي   ا. رق لياق  4

شلاى لن يقا      هو شقاد ي يا  اوج ا  لامص لساهوا  ل  سانداق ال  لمهاا شناد بيعهاا  ال ي  القصري  4
  شلااااى لماااام لن ياااانمف  سااااعرها شنااااد للااااوح لجاااام ت ااااليوها  مثنهااااا  ي اااالوها للوشاااا ي مل ا. اااارق م

 سيش يها ال ا   بثوة لقم مقابم ت لو  الثوة ااشلى الدي كان قد ابشها ب  

تعقااد بشاار   الاادس     هااي شقااوس قواريااة فثاام رهاااان  شلااى لسااعار ااسااهن  ال اانداق  ال اال   قاقا.شاار 7
سيقا      إما ترن ت وية الفر ق مل ااساعار   لمة ال يرن سس  الثوة  ال ت لين ال  اشة   الر لين م رق    

 الرهااان الفاارق نف اا   لمااا  ياادس  اخلاساار مل  الفااا   مل الرهااان ساارق ال ااعر الاادي ارتفاا    ااا ز سااعر الرعاقااد
 ال ل   ابا س  يرن تقاب ها 
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 ابلراااايل زايسة لااادة ارتفااااع  ا فاااا     تاااؤسى شقاااوس ال ااارر إىل زايسة ل ااان ا. اااارابق مل ااساااواق ا.الياااة
 ااسعار سيها  اامر الدي ي يد مة لدة االلطراابق االقرصاسية 

 الدو ات االقتصادية 
تمااون معظاان   ل اااق لااديدة مل النشااا  االقرصاااسي  سفااي بعاا  ال اانواقتشااهد االقرصاااساق الصااناشية تق

  تعواام الصااناشاق س ن طاقرهااا بمثااري  الصااناشاق م سهاارة  ال طالااة مل لساي م ااروايبا   مل ساانواق لخاارى
 ساانواق ال اجاا  ابالنمواااش ل  الم اااس       ت ااوى ساانواق االزسهااار ابالنرعاااش ل  الاار اج  ترتفاا  ال طالااة
  الر اج الدي يرلون انمواش ابلد رة االقرصاسية   مواش الدي ير ع  ر اج ي وى االن

 ي يااد الر اامن   العمااس خاا ح    ت يااد ال ناااايق اجلدياادة  يرتفاا  اقنراااج  تاانمف  ال طالااة   خاا ح الاار اج
  ينمف  الر من    تر اطأ لركة ال ناء   ت يد ال طالة  ينمف  اقنراج  االنمواش

 تصاديةأسباب الدو ات االق
 لاايس هناااض مااة لرويااة مل لااد ثها   يعرقااد االقرصاااسيون لناا  مااة   ال  اادث الااد راق االقرصاااسية ابنرظااال

ا.ومة ل قرصاس لن يث ا  شناد م اروى العوالاة الماملاة   هاو ا. اروى الادي يث ا  شنادن معادح الر امن  
   لايس هنااض ماة سا    جيا    مة ا فااو شلاى هادا ا. اروى الادي ينواو ما  مناو ال امان  تقادل الرقنياة

 ان حيم حمم  لا ا. روى ر اج ت موي ل  ك اس انموالي 
  اااادث الااااد راق االقرصاااااسية ب اااا   الااااطراابق تعاااار  االقرصاااااس سردسعاااا  سااااوق ل  س ن م ااااروى الرو ااااف 

ا ا قاماا    الماماام   مااة ا.ومااة لن حياادث ر اج ت ااموي نري ااة قفاا ة مل اقنفاااق اخلاااك ل  العااال  مااث 
يانا    س ايؤسى هادا إىل زايسة اقنرااج ا ارى  مة با ايسة اقنفااق لشاة لار  س ن لن ت ياد ال ارا  ا مو 

  يرمطى اقنراج م روان الط يعي   س الطل  شلى الطي اقعامل  مل الصناشاق ا ربية  سي  زايسة سخوح ال
ول ا.نشاا ق برأساايس مصااان  سرقاا  كوااا  مااة .وجااة مااة الرفااا ح العااال لن تاادس  اجلوهااور إىل زايسة اقنفاااق

  يدخم االقرصاس مل موجة مة الروس  ا وول   جديدة
ا ا ما  ركا  مل اال اان ا.عااكس  مثااح  لاا ا فاا      مة لن تؤسى نفس العوامم ال ابقة إىل الم اس

 تؤسى إىل ا فا  اقنراج   ل  موجة مة الرشا ل ب  ااسراس  ا.نش ق  مل اقنفاق ا مومي
ة ا.ومة لن تؤسى ال ياساق النقدية إىل لد ث الد راق االقرصاسية  سال نا ا.رك ي لدي  القدرة شلى  م

م ااروى سااعر الفا اادة   سااعر الفا اادة يااؤثر بااد رن   ابلرااايل ت يااري  الرااأثري مل ل اان  معاادح منااو المرلااة النقديااة
سقاد تقاول برأجيام   ا مل ساعر الفا ادةسا ا  اجه  لرك  ما ارتفاشا  شلى ر  ة ااسراس  ا.نش ق مل اانفاق
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نظرا الرتفااع تملفاة اققارا   كواا لن ا فاا  ساعر الفا ادة قاد ي ارى الفارس بشاراء منا ح   بناء مصن  جديد
  هدا يع  لن ال نا ا.رك ي قاسر شلى توليد الم اس  الر اج   نظرا  ال فا  لق ا  سداس القر   جديد

عدالق الر من  ري مرنة سنن الر رياق مل الطل  ساوف مأن ااسعار    ي لن لن  إ ا كان  الروقعاق بش
 تؤسي إىل تقل اق لاسة مل اقنراج   هدا رلى مدرسة كين  

مرنااااة جاااادا  ا.عا اااارة  الاااارلي ا.مااااالف للودرسااااة الم ساااايمية اجلدياااادة يقااااوح أبن االقرصاااااساق الصااااناشية 
 راج  الرو ف سالر ري مل اقنفاق ال يؤثر ابل ر رة شلى اقن   لدلا

س ن لن يماون    الرو اف سنن الر ري مل المرلة النقدية سوف يانعمس سقاد شلاى ااساعار    سقا هلدا الرلي
لاا  لثاار شلااى لسااعار الفا اادة  شلااى ر  ااة ااسااراس مل االساارثوار    سقااا هلاادا الاارلي  اادث الااد راق االقرصاااسية 

 الملى   ليس مل الطل   نري ة الر رياق مل اقنراجية  اا  اق
 لمااااة الدراساااااق الرط يقيااااة تؤيااااد الاااارلي أبن االحنااااراف شااااة الرو ااااف الماماااام ساااا    الر اااارياق ا.فاجئااااة مل 
اقنفاااق   ت ااد  ال ياساااق النقديااة لن هلااا س را  مل إلااداث الااد راق االقرصاااسية مل الااوالايق ا.رياادة منااد 

ل اا عينياق  ل ا اام الثوانيناااق كااان  راءن قيااال ا اار  العا.يااة الثانيااة  سوااث   ااد لن الم اااس ا اااس مل ل ا اام ا
 خفا  ساعر   بنا اال اس الفدرايل برس  سعر الفا دة   شلاى العماس ت ا    ال ياسااق النقدياة الروساعية

 الفا دة مل الر اج الر موي الدي لدث مل منرصف ال رينياق  ل اخر ال  عينياق 
العا.ياة الثانياة  سقاد  قاف  راء سا اق الم ااس ا ااس  ي د  س ر ال ياساق النقدية لكثر  لولا ق ام ا ار  

 ارتفاع لسعار الفا دة    االنمواش النقدي 4375    4344    4352مل ااشوال 
 أدوات السياسات النقدية ودو ها.

ماااة خااا ح معااادح مناااو ال ااايولة ا لياااة ) العولاااة    يراقااا  ال ناااا ا.ركااا ي معااادالق النواااو النقااادي ابسااارورار
ارية  الوسا   االسخارياة  ا جلاة (   ماة خا ح تلاا ا.راق اة يرعارف شلاى لايئ : لثار ال ياسااق الوسا   اجل

 الثاااين لثاار النوااو النقاادي شلااى ااسااعار   ي اارعوم ال نااا ا.ركاا ي شاادة   النقديااة شلااى معاادح النوااو النقاادي
 مثم:  لس اق لل ياسة النقدية  بدف مجيعها إىل الرأثري شلى النوو النقدي

 ل  رسع  ك ياسة انموالية   سعر الفا دة ك ياسة نقدية توسعيةخف    4

 زايسة القاشدة النقدية مل لالة ال ياسة الروسعية  خف ها مل لالة ال ياسة االنموالية   4

برسعااا  مل لالاااة ال ياساااة االنموالاااية  خف ااا  مل لالاااة ال ياساااة   ت ياااري ن ااا ة االلريااااطي القاااانوين  7
 الروسعية 
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( ال ناا ا.ركا ي لر ياري ل ان  open market operatiosا.فرولاة الا  جيريهاا )  تعررب شوليااق ال اوق 
القاشدة النقدية هي ااساة الر ي ية ب  ااس اق ا.رالة   تف   هدن ال ياساة  جاوس سياة لماومي لامن 

ة  مردا لااة مل ااسااواق ا.الياا  شلااى هيئااة ساانداق لموميااة )طويلااة ا جاام( ل  ل  ن خ انااة )قصاارية ا جاام(
شواااد إىل لاااراء    شاااة طريااا  زايسة مناااو القاشااادة النقدياااة  سااان ا لراس ال ناااا ا.ركااا ي زايسة معااادح النواااو النقااادي

شااة طرياا  خفاا  منااو   لمااا إ ا لراس خفاا  معاادح النوااو النقادي  كويااق لكاارب مااة لس اق الاادية ا ماومي
 شود إىل بي  كوياق لكرب مة لس اق الدية ا مومي   القاشدة النقدية

لن   ن لن شولياااق ال ااوق ا.فرولااة تااؤثر بصااورة  ااري م الاارة شلااى سااعر الفا اادة مل النظااال الربااوي  إ ي لاا
 كوا لن بي  ال نداق يرس  سعر الفا دة    لراء ال نداق ا مومية يؤسى إىل خف  سعر الفا دة شليها

  مااا  معااادح  ماااة الشاااا   لن ت ااارهدف شوليااااق ال اااوق ا.فرولاااة إىل  قيااا  معااادح للنواااو النقااادي يرناسااا
  إبقا   مل لد س معينة   الر من ا. رهدف  لي لن إسارة المرلة النقدية  دل هدف ك   مجا  الر من

مااااة ا.عاااار ف لن ا.رمصصاااا  مل ال ياساااااق النقديااااة يفرقااااون باااا  ااس اق ا. الاااارة    ااااري ا. الاااارة لرلااااا 
  لطة النقديااااة مل آلياااااق ال ااااوقال ياساااااق   ي لاااان لن ااس اق ا. الاااارة ترصااااف ابلراااادخم ا. الاااار لل اااا

 ابلرايل  اد ماة كفااءة العوام ا.صارمل بصافة خا اة  االقرصااس الاوطين بصافة شاماة   ماة لمثلاة  لاا  لا  
قيوس شلى لسعار الفا دة  سقوف ل  روان  قيوس شلى لسعار الصرف   يقابم  لا مل االقرصاس اقسا مي 

 يعياااة ماااة خااا ح الااادي يرولاااد مل اا لااااع الط   ااراب بريدياااد معااادح ا.شااااركة ملالنقدياااة قياااال ال ااالطاق 
 اوج اااا  ترااااوزع ااراب  باااا     ا.ااااوسش  مااااة انليااااة لخاااارى  باااا  ا.صااااارف مااااة انليااااة الع قاااااق الرعاقديااااة

 كادلا  لا  ساقوف كوياة  نوشياة    ا.وسش  بصافرهن لراب  ااماواح  ا.صارف بصفرها الطرف ا. ار 
يقاول ا.صارف ا.ركا ي مل النظاال االقرصااسي اقسا مي ب ا د    ابقلاسة  روانللروويم مماثلة ل قوف اال 

 هااى مهوااة   معاادح الروساا  النقاادي اااا يرناساا  ماا   تاارية النوااو ا. اارهدف  االساارقرار االقرصاااسي ا.ااأموح
 يش ض سيها م  نظرا   مل النظن النقدية الرقليدية  

 أوال  التحكم املباشر يف املعروض النقدي
  وح إىل النوو اامثم للنقوسالو 

لواان لقيال جهاز ااساعار   يعررب ا.صرف ا.رك ي مل لي نظال اقرصاسي قا وا شلى رشاية اسرقرار ااسعار
  اهاماا  ا.رجااوة مناا  كوصاادر للوعلوماااق للونر اا   ا.ر اااسل   قااوة سساا  لساسااية  راء النشااا  االقرصاااسي

 لروزي  نرا   شولياق اقنراج  الر اسح ب    ق ا.مرلفة مة انلية مؤلر لرمصيص ا.وارس ب  االسرمداما
 م ض شوامم اقنراج مة انلية لخرى 
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ل  ابل ياسااق ا.ؤسياة إىل الر امن  تقلا    شاة طريا  الرادخم ابلر اعري ماث   سأي اخار ح مل هادا النظاال
الاادي يااؤسي مل النهايااة إىل سااوء  ااماار  يااؤسى إىل تقاادن معلوماااق خاطئااة للونر اا   ا.ر اااسل   ااسااعار

  سوء توزي  اقنراج ب  م كها    صيص ا.وارس
الااادي يااان ن شاااة تصااارساق اجلهااااق ا مومياااة )ال ااالطاق النقدياااة    ماااة ا.عااار ف لن الر ااامن  اااري ا.روقااا 

دلا  ماة   لاا لصااا ا.ادين    لا  ين ديؤسى لروا إىل إشااسة توزيا  الثار اق با  الادا ن   ا.ا   ا.الية(
لن يعطااي ا اا  مااة الناليااة النظريااة للطاارف ا.ر اارر مل لن يطلاا  مااة ا مومااة تعوي اا  شوااا  اا  ابلقيوااة 

 ا قيقية لثر ت  مة ا فا  
لن   مة النظر إىل ال لطة النقدية كوؤس ة قنرااج  سايلة الر ااسح  تلاا الوسايلة لي ا    ي اف إىل  لا

مااة قاوة لاارا ية م اارقرة تنفاا  ا.رعاامل  ابساارمدام  س ن  ريهااا مل ال ياا    إمناا مااا  ولاا    ارس النقااوس ا.صاادرة
 الشااااراء  هاااادا ا.ناااار  هااااو قيوااااة اار اااادة ا قيقيااااة للنقااااوس)لي كويااااة النقااااوس مق ااااومة شلااااى ا. ااااروى العااااال 

 الاا  هااي ا.ؤلاار الوليااد لنوشيااة  لألسااعار(   هاادا جيعاام ال االطة النقديااة م اائولة شااة القيوااة ا قيقيااة للنقااوس
سهي م ئولة شة م روى ااسعار   لعلها تمون بدلا ا.نر  الولياد الادي   النقوس  مدى جوسبا   ابلرايل
  (1)مل ااسواق اما سال  لا ا.نر  موجوس  لت بعد إنراج   تدا ل   ي قى م ئوال شة نوشية منر  

ر دة ا قيقياة   هادا ال يراأتى سنن  ا  ال لطة النقدية  مة لن يقا  ادى قدربا شلى زايسة اا   لدلا
.ااا زاسق   إال أبن ياارت د كاام توساا  نقاادى بن اا ة لقاام مااة االرتفاااع مل ااسااعار  اناا  لااو ت ااا ق الن اا ران

لعااااي اجملرواا  مااة نقااص   باام إناا  لااو ساااق ارتفاااع ااسااعار معاادح الروساا  النقاادي  اار اادة النقديااة ا قيقيااة
 نراج ال لطة النقدية مة اار دة النقدية ا قيقية ل    سال ا   اممة اشر ار لن إ  اار دة ا قيقية

كثري   سنن ا.صارف ا.رك ية اخرارق مل   نظرا  ان فويم الع   مل ا.ي انية ا مومية مة لهن مصاسر الر من
جيااا  لال يقااار  ا موماااة إال مل ا ااااالق الطار اااة  الااا  س اققااا ع شاااة  لاااا  لي لن ا.صااارف ا.ركااا يماااة 
 كوا سيأيت تفصيل  سيوا بعد      وابد حمدسة ب

يقول ا.صرف ا.رك ي اب.وازنة الدقيقاة با  معادح الروسا  النقادي  معادح    للوياسظة شلى اسرقرار ااسعار
ال   حبياا  يمفااي الروساا  النقاادي لرووياام الاا ايسة مل النشااا  االقرصاااسي ا.رت طااة ابلنوااو  النوااو االقرصاااسي

  ابلرايل ينرفي الر من فاما   لكثر  ال لقم
 
 

                                                 

 هناض مل بع  ااسواق لمثلة قليلة ل ي  سلعة م وونة مدى ا ياة ال لعة نف ها   ي لن لن النقوس ال بلا  (1)
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  يقول ا.صرف ا.رك ي برط ي  تلا ال ياسة مة خ ح ا.عاسلة الرالية:
 ا.عدح اامثم للروس  النقدي =
 مر نة الطل  شلى النقوس(   معدح الر من ا. رهدف× )معدح النوو ا قيقي ا.قدر

لاااا ايسة مل ال اااايولة ا ليااااة الاااادي يرواساااا  ماااا  معاااادح ا   نعااااين اب.عاااادح اامثاااام للروساااا  النقاااادي لفاااا ة معينااااة
الرمصاايص اامثاام للوااوارس خاا ح نفااس الفاا ة   مل العاااسة ت اارمدل ا.عاسلااة لرقاادير معاادح الروساا  النقاادي 
لف ة قاسمة   معدح النوو ا قيقي ا.قدر  ثم الرقديراق ا.رالة لدى ال لطة النقدية .عدح النوو مل النات  

اسا اباسعار الثابرة مل الف ة نف ها   فثم مر نة الطل  شلى النقوس الن ا ة ا.ئوياة للا ايسة ا لي اقمجايل مق
  ا قيقيااااة النامجااااة شااااة زايسة الاااادخم ا قيقااااي بوالااااد مل ا.ا ااااة ا.روقعااااة مل الطلاااا  شلااااى اار اااادة النقديااااة

  ت رمرج ا.ر نة شاسة مة تقدير سالة الطل  شلى النقوس 
 كاادلا   حيراااج ا.صاارف ا.ركاا ي للقيااال برقاادير النوااو ا قيقااي ا.روقاا  للعااال الرااايل  شاا ن لرط ياا  ا.عاسلااة ل

مر نة الطل  شلى النقوس  لما معدح الر امن ا. ارهدف سواة ا.فار   مل الولا  اامثام لن يماون  افرا   
صاارف ا.ركاا ي سقااد يمااون مااة ا.ناساا  لن ي اارهدف ا.  إال لناا  مل ال لاادان الاا  يرتفاا  سيهااا معاادح الر اامن

 حبي  يصم إيل االسرقرار المامم لألسعار خ ح س ة حمد سة  معقولة   الرملص مة الر من تدرجييا
 مااة القااوح لن معاادح النوااو مل ا.عاار   النقاادي ير ااري    تفصااي  .صاااسر الر ااري مل معاادح الروساا  النقاادي

 الر ااااري مل مديونيااااة   (1)يااااة إىل تعقيوهااااامااااا و تل ااااأ ال اااالطة النقد  ت عااااا للر ااااري مل  ااااامل اا ااااوح ااجن يااااة
ا مومااة  الر ااري مل مديونيااة القطاااع اخلاااك   سيوااا يلااى نرعاار  لرااأثري كاام شاماام شلااى لاادة شلااى ا.عاار   

 النقدي 
 صايف األصرل األجنبية

اا اااوح ااجن ياااة هاااي لساساااا  لر ااادة ماااة العوااا ق ااجن ياااة   ااال  إىل ااساااراس   ا.ؤس ااااق شاااة طريااا  
مل لاااراء ل اااوح شينياااة ل  فويااام  ي ااارمدل بعااا  تلاااا العوااا ق    قاااد(2)ة ا.ااادسوشاق اجلارياااة اااامل لصااايل

اساارثواراق م الاارة مل اخلااارج  ي قااى منهااا لاايء مل ليااازة مالميهااا يصاام بع اا  إىل ا.صااارف   ال ااؤاح هااو 
 ما ا يفعم ااسراس  ا.ؤس اق  ا.صارف هبدن اار دة 

  الرقليااادي مل  سا ااا  لااادى ا.صاااارف ااجن ياااة ل  مل لس اق مالياااةشااااسة تو اااف تلاااا ا صااايلة مل االقرصااااس 
لااا ت ارمدل لشاراء ل اوح نقدياة لجن ياة ماة خا ح إياداشها لادى  لي  خا ة سنداق ا موماق ااجن ية

                                                 

)1(Sterilization  

 لي يعد اسر عاس قيوة الوارساق مة ال ل   اخلدماق  (2)
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 ماة لل هااز ا.صارمل لن    هادن  ر ا  زايسة مل ا.اوارس  اجلهاز ا.صرمل) ال نا ا.رك ي  ا.صارف الرابعاة(
إماااا م الااارة كواااا هاااو ا ااااح مل   بقااادر ماااا ت اااو  بااا  ن ااا ة االلريااااطي القاااانوين  سا مل مقابلهاااايصااادر نقاااو 

سانن لياازة ااساراس ماة العوا ق ااجن ياة ال    همادا (1)ا.صرف ا.ركا ي ل  ا روااان مل لالاة بقياة ا.صاارف 
 تقوس إيل زايسة الروليد النقدي إال إ ا ل سش  لدى ا.صارف 

مل  اامل لصايلة ا.ادسوشاق اجلارياة  ماة لن يفار  انسادة لراأثري العوامام اخلارجياة شلاى  ال لا لن الرقل  
اامر الدي جيعم مة ا. ري ة  ل  آلية للرمفيف ما لممة مة  لا الرأثري   تارلمص   االقرصاس ا لي

ثااار الر اااري مل تلاااا ا لياااة مل النظاااال الرقليااادي مل القياااال بعوليااااق م ااااسة مل لساااواق النقاااد  ا.ااااح لرييياااد ل
ا.وجوساق ااجن ية لدى اجلهاز ا.صرمل شلى ا.عار   النقادي   ي لان لن مادى  اا   لاا يعرواد شلاى 

 ل ااان الر اااري مل ا.وجاااوساق   ماااة انلياااة  مااادى تطاااور ااساااواق النقدياااة ا يلاااة ماااة ليااا  ال اااعة  العوااا 
اامااار الااادى جيعااام ماااة   ياااة لخااارىااجن ياااة لااادى اجلهااااز ا.صااارمل ابلن ااا ة   ااان االقرصااااس ا لاااي ماااة انل

  (2)الصع   ييد لثر  لا الر ري مل االقرصاسايق   رية ا  ن لديدة االنفرا 
 إقراض احلكرمة

ليا  فاوح ا موماة شولياباا إماا   يقول ال نا ا.رك ي شاسة ا اشدة ا موماة شلاى ساد الع ا  مل مي انيرهاا
   ال الااا  ت ياااد النفقااااق شلاااى اقياااراساق ا مومياااة مل  ماااة لصااايلة ال ااارا    الااادخوح الااا   صااام شليهاااا

بطلا    ممثلاة مل  زارة ا.الياة ل  اخل اناةسريق  ا مومة ش  ا مل مي انيرها    مل هدن ا الة تطل  ا موماة  
 الدي لدي  بدي ن   ا. اشدة مة ال نا ا.رك ي

 هادا هاو الروويام ا. الاار   موماةلن يقاول بط اشاة ا. ياد ماة العولاة  إقرالااها م الارة إىل ا   اا ح  4
 لااهرا   للع اا  مل ا.ي انيااة   م لاا  لن يرساا  م ااروى ااسااعار  ساان ا اساارورق العوليااة يومااا بعااد يااول 

 س يؤ ح اامر إىل ارتفاع معدح الر من    بعد لهر

شااة طرياا  بياا    لن ي اارمدل ال ااوق ا.اليااة بصااورة ممثفااة لليصااوح شلااى ا. يااد مااة ا.ااوارس  الثاااين   4
 اانداق ا موميااة  ل  ن اخل انااة   مل هاادن ا الااة ي ااي  ال نااا ا.ركاا ي جاا ءا مااة ال اايولة ا ليااة ال

 ي عها مل يد ا مومة لر طياة   مة ليدي مش ي ال نداق  اا  ن مة ال نوض  الشركاق  ااسراس
 الع   مل مي انيرها   هدا اقجراء سوف يؤسي ابلرايل إىل:

                                                 

لن  لت لو قام  ا.صارف ابسرمدال ما يوسع لديها مة العو ق ااجن ية مل تو يفاق مل اخلارج  سناا ت رطي  لن تولد ا. يد  ي لن (1)
 مل ا.ا ة  455مة النقوس مقابلها  ما سام  ن  ة االلرياطي القانوين لقم مة 

  العا.ي   انفرال  ا ووع الصاسراق  الوارساق من واب إىل النات  يقا  ل ن االقرصاس بق وة ان ة ا لي اقمجايل شلى  ووع النات (2)
 ا لي اقمجايل 
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االسااردانة بصاافة شامااة مل االقرصاااس   هاادا شلااى  ابلرااايل   الاادية ا مااومي   رساا  لسااعار الفا اادة شلااى4 4
ماة خا ح االساريوا  شلاى نصاي  لكارب ماة ا.اوارس   يعين لن ا مومة تا الن القطااع اخلااك بصاورة مر ايادة

 ا.الية  ترض نصي  لقم للقطاع اخلاك   سنفصم آرر  لا سيوا بعد 
   د لن نفقاق ا مومة شلى سداس ااق ا   الفوا د سوف تر ايادحبي      زايسة لش اء خدمة الدية4 4

 مل مي انية ا مومة مل ال نواق الرالية  ي يد الع   مما قد  اامر الدي ي يد ال  د شلى ا.وارس ا مومية
 أضرا  التمريل باالقرتاض 

لاا ابلقار   الداخلياة لل ساواء كاان    مة ا.ناس  لن حنادر مل هادا اجملااح ماة لخطاار الروويام ابالقا ا 
 اخلارجية   ندكر مل هدا اجملاح شدة شوامم ل ها ما يلي:

 (1)لن اسردانة ا مومة تؤسى إىل م امحة رل  ا.اح اخلاك  إبعاسن شة االسرثوار   4
ياا ي  الاادية العااال  لااداق مااة رل  ا.اااح شااة    تشااري سراساااق لديثااة إىل لناا  مل ااجاام الطوياام

 اد لن كام س الر   القيوة تقري ا   برط ي   لا شلى الاوالايق ا.ريادة ماث  اح االسرثوار بنفس 
كواااا يااانمف  اقنرااااج ب ااان   الاااد    ماااة الااادية العاااال يااانقص اقنرااااج ا لاااى اقااادار سااارة سااانراق

إلااامل نري ااة زايسة ال اارا   اااا يمفااي خلدمااة الاادية   تقاادر القيوااة اقمجاليااة للاانقص مل اقنراااج 
 (2)مل ا.ا ة  7.0امحة  نقص المفاءة بنيو ال نوي نري ة ا.  

إن  جوس سوق مالية نشطة تردا ح سيها الديون يقلم مة الفر ق ب  الاديون قصارية  طويلاة ا جام   4
 مااة لن   مااة لياا  سااهولة خاار ج  سخااوح اامااواح سيوااا باا  االقرصاااس الااوطين  العااا.ي   ابلرااايل

نراجيااة س ااأة  بصااورة يصااع   اادها   هاادا تن ااي  ر    اامااواح ا. اارثورة مااة القطاشاااق اق
 لمامها شاج ة  س ن أتثري   يعر  االقرصاس ا لي إىل ه اق خطرية تقف ال لطاق االقرصاسية

لن لركة ر    اامواح قصرية ا جم كان  العامم ااكثر ساشلية  راء  اهرة العد ى ال  ارت ط    7
  4332أبزمة جنو  لرق آسيا شال 

رق آساااايا لزمااااة الااااديون الاااا  شواااا  الااااد ح الناميااااة  اساااارورق سيهااااا باااا  ساااا ق  لزمااااة جنااااو  لاااا  2
لياا      تلاا اازماة ارت طا  ابرتفااع ا.ديونياة  ش ا  الاد ح ا.ديناة شاة ال اداس4335 4324

                                                 

)1(Crowding out of capital 
)2(Elmendorf, Douglas W. & Gregory Mankiw, N., 1999 “Government debt,”  

Handbook of Macroeconomics, in: J. B. Taylor& M. Woodford (ed.), Handbook of 

Macroeconomics, edition 1, volume 1, Chapter 25, pages 1651- 1669 Elsevier. 
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 قعااا  الاااد ح النامياااة سري اااة لطوااا  ا.قرلااا  ماااة انلياااة  ساااوء ال ياسااااق االقرصااااسية ماااة انلياااة 
   ( Obstfield  1998 )لخرى 

الباااد لااا  ماااة   مل  ااام ال اااوا  حبرياااة انرقااااح ر    ااماااواح  قرصااااس الناااامي ا.ثقااام ابلاااديونلن اال  0
  االخريار ب  لمرية: إما ا فاو شلي سياساق نقدية م رقلة ل  ات اع نظال لسعار الصرف الثابراة
 بينوا حيا ح المثري مة الد ح النامية ا فاو شلاي سياسااق نقدياة م ارقل   لساعار  ارف ربراة مل

تواجااا  منشااا ق ااشوااااح زايسة ن ااا ية مل ا.مااااطرة ابلن ااا ة   مل مثااام هااادن االقرصااااساق  آن  الاااد
ليااا  الباااد ماااة االسااارورار مل ساااداس   . اااروى لقاااوق ا. اااا   مل ل قااااق الر ااااطؤ االقرصااااسي

الاااديون بصااارف النظااار شاااة للاااواح الطلااا    هلااادا سااانن الروااااح سشااام ا.نشااا ق يااا ساس مااا  ازسايس 
  صاااا ف نظريبااااا مل سااااوق ال اااال    اااااف اىل  لااااا لن الروقعاااااق مل سااااوق الااااديونمااااديونيرها  ي

ساانن الرشااا ل ساارشان مااا   لي لناا  إ ا ك اادق الااديون مل قطاااع مااة االقرصاااس  لي اا  قابلااة للر   ااة
 رااد إىل بقيااة القطاشاااق   تعااوس  اااهرة العااد ى هاادن إىل لن الااديون قابلااة لل ياا    ترفاااقن مشااملة 

ن الااادية قصاااري ا جااام  لينواااا أتتاااى قااار    ووشاااة ماااة الاااد ح ماااة نفاااس العاااد ى شنااادما يماااو 
  (1)الدا ن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

)1(Quality Growth: what they are and hoe  -Dani Rodrik, 2000. “institutions for High 

Aquire Them, “NBER Working papers 7540, National Bureau of Economic Research, 

Inc  
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 الباب الثالث
 السياسات املالية

تعررب ال ياساق ا.الية مة لهن مموانق ال ياسة االقرصاسية خا ة مل االقرصاساق الا  يانموش سيهاا س ر 
 القطاع اخلاك لصاا القطاع العال  ا مومة 

مل ا.فهول االقرصاسي أباا ش ارة شة  ووشة لهداف ياراس  قيقهاا   لاا ابسارمدال  (1) تعرف "ال ياسة "
   ي وى "الر ري" مل م روى لساة مة ااس اق ابقجراء   شلاى  لاا سانن (2)ااس اق اخلا ة هبدن ال ياسة

قرصاسية بصورة لل ياسة ا.الية لهداف  لس اق  إجراءاق   لهداف ال ياسة ا.الية هي لهداف ال ياسة اال
با هي اقنفاق العال  اقيراساق العامة اللران تظهران مل ا.ي انية العامة لليمومة  ما يارت د هبواا اشامة   لس  

ماااة ش قااااق سنياااة   ماااة  لاااا شلاااى جانااا  النفقااااق  صااايص جااا ء منهاااا لإلنفااااق االجروااااشي )الرعلاااين 
نفاااق شلااى ل اارا  الاادساع  هماادا  لمااا شلااى  الصااية   ري ااا(  اقنفاااق شلااى االساارثوار ل  مااا يصااص لإل

    مثاام نصااي  ال اارا   مل فوياام النفقاااق العامااة  جاناا  اقيااراساق سررصاام ال ياسااة ا.اليااة ا ااا م شاادة
 هم تر   ال را   م دل تصاشدية ال ري ة لل تناس ها لل    توزي  لصيلة ال را   ب  ا. الرة   ري ا. الرة

مل  45اقجراءاق سوة لمثلرها ت يري معدح ال ارا   شلاى ااجاور  ا.رت ااق ماة  ري  لا مة ا. اس   لما 
  همدا مث  مل ا.ا ة  40ا.ا ة إىل 

 مة ا تعَرف ال ياساة ا.الياة أبااا تلاا ال ياساة الا  ت ارمدل النفقااق العاماة  اقياراساق العاماة ماة لجام 
ءاق تنطاوي شلاى ت ياري م اروى ااس اق ا.الياة  قي  ااهداف االقرصاسية لليمومة   لا شة طريا  إجارا

  (3)ا.رالة
 جدير ابلدكر لن ا مومة قد ت رهدف  قي  شدة لهداف قد يرعار  بع ها م  ال ع   مثاح  لاا لن 
تريد لمومة ما  قي  لكرب معدح لنوو النات  ا لاي اقمجاايل  مل  اق الوقا  ترياد  قيا  اسارقرار م اروى 

 لال يرعاادى معاادح   مل ا.ا ااة ساانواي 3قااد تر اا  ا مومااة  قياا  معاادح منااو قاادرن   كواايسااعار   برع ااري  اا
قااد مل ا.ا ااة ساانواي    قااد يمااون  لااا مممنااا مل بعاا  ا اااالق   لمااة لنفاا   لن الدراساااق  7الر اامن 
 2مل ا.ا ة سوف يرصال  م  معدح ت امن قادرن  3 لن  قي  معدح منو قدرن   لن  لا مرعدرال هرق 

                                                 

)1(policy 

)2(Tinbergen, Jan (1958), On Economic policy, Amsterdam  
)3( -Musgrave, Richard A. (1959), The Theory of public Finance, New York: McGraw 

Hill. 
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ا.ا ة مث   سوا ا يمون قرار  ال  ال ياساق االقرصاسية مل هدن ا الة   مثم هدن اا لاع ترطل  لن مل 
ت اااسح باا  م ااروى هاادن اهلاادس  تعمااس ماادى ل لويااة كاام منهوااا  ساان ا كاناا    حياادس مرمااد القااراراق لاار  

هلااادف اا ااالي .عااادح سااانن ا موماااة ترناااازح شاااة ا  اا لوياااة للنواااو مااا  إمماااان  وااام ت عااااق الر ااامن  قرياااا  
اباام كاناا  ل لويااة ا مومااة هااي ا اسظااة شلااى النوااو ال ااا د مقالر اامن مقاباام  قياا  هاادف النوااو  لمااا إ ا 

 فاا  معادح  قي  ا فا  مل معدح الر من سناا سوف ت يي اعدح النوو ا.رتف  مقابم االلرفاو اب
  قي  مجي  ااهداف بداق ا. روى ا.ر او  سيا ارتفاع ااسعار   مل مجي  هدن ا االق ال  يرعدر سيها  

سنن  يلا ل لن ي ا  مرماد  القاراراق االقرصااسية لار   الر ااسح ا.ق ولاة لاديهن  كاأن يماون ماة ا.ق اوح زايسة 
مل ا.ا ة ( مقابم  وم زايسة مل معدح الر امن بنقطاة  نصاف مئوياة ) 4)  الدة معدح النوو بنقطة مئوية 

مل  0ن  إ ا خرَي مرمد  القراراق ال ياسية ب   لع  ل هلوا ير وة معدح منو قدرن مل ا.ا ة ( لي ل 4.0
مل ا.ا اة سننا   2مل ا.ا اة  معادح ت امن  3مل ا.ا اة  رنيهواا حيقا  معادح مناو قادرن  7ا.ا ة  معدح ت من 

 لنا لن الولا  الثااين مل  م قاشدة لر   الر اسح ا.ق ولة ب  اهلدس  سوف يرار الول  الثاين  لما إ ا اس
مل ا.ا ااة ساانن هاادا اخليااار يمااون مرسولااا   0مل ا.ا ااة  لن معاادح الر اامن ا.صااال  هااو  3حيقاا  معاادح منااو 

  (1)مل ا.ا ة( 7مل ا.ا ة  معدح ت من  0 يف م شلي  الول  اا ح )لي معدح منو 
 أهداف السياسة املالية

ر ي ااااية مااااة ااهااااداف هااااي: الرمصيصااااية  الروزيعيااااة  ا.اليااااة مل ثاااا ث  ووشاااااق  اااادس لهااااداف ال ياسااااة
 الرعوي اااية   ن ااايف شلاااى  لاااا لهاااداف ا فااااو شلاااى ال يئاااة الااا  ل ااا ي  فثااام الشااا م الشاااا م للاااد ح 

   هدن ااهداف فثم ال اايق الر ي ية ال  ي عى اجملرو  حنو  قيقهاا  (2) للو رو  الد يل شلى لد سواء
 شلااى القطاشاااق ا.مرلفااة يرياادس ل اان إنراجهااا  كوااا لن  صيصااها باا إ  إناا  شااة طرياا   صاايص ا.ااوارس 

ة مل الرنوية اققليوية  شدالة الروزي  ب  حماسظاق ا موماة  مناطقهاا   ليا  لقالين الد لة يؤثر بدرجة ر ي 
ة العامااة ساانن ا.الياا  إن الرنويااة االقرصاااسية  االجرواشيااة تااؤسي إىل ت يااري هيماام اقنراااج  منااد توزيعاا  اققليوااي

 يمون هلا س ر ر يس مل اقسراع بع لة الرنوية   هدا اهلدف هو ما يعرب شن  إس مياَ ضشوار اار  
 مة ا سنن ا.الية العامة تاؤثر مل معادح النواو  شدالاة الروزيا  اققليواي ماة خا ح الراأثري مل  صايص ا.اوارس 

توزياا  الاادخم الشمصااي باا  لسااراس اجملرواا   سئاتاا  باا  اانشااطة  ااقااالين   مااة الناليااة ااخاارى ساانن شدالااة 
                                                 

مل  م القيوس  نظراي  شلويا  مة إجياس لر   الر اسح ب  ااهداف ا.مرلفة شة طريقة سالة الرساهية االجرواشية ال  يراس تعظيوها (1)
 ( 4335ا.فر لة )لبو شلي 

)2(Kamieniecki, S., G. Gonzaiez and R. O. Vos, Eds. (1997), Flashpoints in 

Environmental Policymaking, State University of New York 
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 اا ي  مااة الق ااااي الاا  تشاا م سماار العااامل  مل كاسااة اجملاااالق االجرواشيااة  االقرصاااسية  ال ياسااية   قااد ل
لسى ارتفاااع ا. ااروى العااال لألسااعار  معاادالق الر اامن ا.رتفعااة مل ال اارينياق مااة القاارن ا.الااي  مااا بعاادها 

 إىل االهروال
الااا  تااا   شلاااى انرشاااارن   ساااوف نقاااول سيواااا يلاااي برف اااري هااادن  الر ااامن نظااارا  لأللااارار اجل ااايوةايارباااة 

 الو ا ف ال  تقول هبا ا.الية العامة 
 :اآلثا  التخصيصية

يراااأثر  صااايص ا.اااوارس مل لي  روااا  بااانود ا.لمياااة ال اااا د سيااا   سااان ا كانااا  ملمياااة شنا ااار اقنرااااج للقطااااع 
عااا  لقااوى العاار   الطلاا    قااد يناار  شااة لفااة ت شلااى اانشااطة اقنراجيااة ا.مر اخلاااك سنناا  يقااول برمصيصااها

   لاادلا تمااون هناااض لاجااة لراادخم (1)هاادا للاارار اقرصاااسية  اجرواشيااة مل  اام شاادل اكرواااح قااوى ال ااوق
 ا مومة مة لجم تصيي  مند  صيص ا.وارس 
 أسباب ضرو ة هعديل التخصيص 

  صيص ا.وارس مل  م  يا  ا.ناس ة الماملة مل ال وق ما يلي:مة ااس ا  ال  تدشوا إىل تعديم 
 مة ا ال   مما يولد شنا ر الرمارية  شدل  جوس لرية الدخوح  اخلر ج مل  ناشة مة الصناشاق  4

يمون  صيص ا.وارس بناء شلى قوى العر   الطل  هو الرمصيص اامثام   ماة ا ت اعى ا.الياة 
 وق  ارس يمون لس م مة  لا الدي قد ين ن بناء شلى قوى الالعامة إىل  قي   صيص للوو 

سواء اقنرااج  شدل قابلية شنا ر اقنراج للر   ة ل  االنق ال المامم  لي اع  لخر سنن منينياق  4
  مة ا تر   منينيااق الرملفاة إىل اال فاا  ابسارورار  لي  ل  النات  ا.رماس  ال تمون م رورة

فء ) هاي مالنظرية االقرصاسية لن قواشد الر اعري الي ن الم ري   تن ئنا ا سور ملووسة لللن توجد 
لن الااثوة ي ااا ي الرملفااة ا ديااة( ال تنط اا  شلااى هاادن ا الااة   ترطلاا  مثاام هاادن اا لاااع تاادخم 

 ا موماق سواء شة طري  ال را   ل  اقشاانق مة لجم الو وح إىل ل لاع إنراجية لس م 

ا.ر اااااسح باااا  ا.نشاااا ق  الشااااركاق ا.مرلفااااة يولااااد  سااااورا ل  للاااارارا   إن  جااااوس االشرواااااس  الرشااااابا  7
خارجيااة   مااة  لااا  جااوس لااركاق مل منطقااة مااا ماا  تاادري  شاادس ك ااري مااة العواااح يعواام شلااى 
تااواسر ااياادي العاملااة ا.اااهرة أبجااور منمف ااة  كوااا لن ماار ر ال اامة ا ديااد ل  لاا  طرياا  سااري  

  مماساااا  رل اليااااة .ااااالمي اارالااااي اب.نطقااااة  يفاااا  لل ااااياراق مل منطقااااة مااااا يااااؤسي إىل  قياااا
تماليف النقم للشركاق العاملة سيها   ت   هدن اامثلة لن  جاوس منااس  خارجياة تاؤسي إىل ارتفااع 

                                                 

 ( حمود سلطان  ا.الية العامة  القاهرة 4555لبو شلي ) (1)
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االجرواشية شة م روى ا.ناس  اخلا ة   مة النالية ااخرى قد تمون هدن ا رر سال ة مما  ا.ناس 
ال تظهاار آررهااا مل  اام تفاشاام قااوى ال ااوق  لاادها   مااة   اس يشاامم للاارار اجرواشيااة  لاايس مناا

لمثلااة  لااا تلوياا  ال يئااة باادخان ا.صااان  ل  شاااسل ال اااراق ل  الرلااوث ال ااوعي نري ااة لل ولاااء 
   ريها 

كوا قد ينشاأ الر ااية با  ا.صالية الفرسياة  ا.صالية االجرواشياة ماة اخار ف سرجاة ا.مااطر الا    2
ل  ماة  اقا  ت ااية   لاا الا  يرعار  هلاا اجملروا  )لي ا.مااطر االجرواشياة(قد يرعر  هلا ااساراس  ت

معاادح الرف اايم الاا مين لألسااراس شااة معاادح الرف اايم الاا مين االجرواااشي   نعلاان مااة سراساارنا للنظريااة 
اعاا  لن سرجااة إلاا اع   االقرصاااسية لاااا تفاا   لن رساهيااة االااماك م اارقلة شااة بع ااها الاا ع 

ى ما يرور  ب  مة سل   خدماق  لاا ال ترأثر بدرجة اقل اع ال  حيصم لمص ما ال تروقف شل
لياا  قااد تقاام   شليهااا ااسااراس ا خاار ن مل اجملرواا    لمااة هاادا االساا ا  ال يصاا  سا وااا مل الواقاا 

ل    سرجة إلا اع بعا  ااساراس نري اة .اا يشااهد ن  ماة ت ادير  إساراف شناد بعا  ااساراس ا خارية
نن إلاا اع ا اجاااق اخلا ااة يرااأثر مل الواقاا  ساا  بااؤ   ووشااة رلثااة   شلااى هاادا نري ااة لشاادة سقاار ل

 اماس  ل  خ ا ر ال تدخم مل ل  ان قوى العر   الطل  
 مل  اام هاادن ا اااالق ال ااابقة ت رعااد النرااا   الاا  تاان ن شااة قااوى ال ااوق شااة الرمصاايص اامثاام للوااوارس  

   مواجهة هدن ا.شاكم  للها بطريقة كفء سنن ال وق مل هدن ا االق ال ت رطي   بقوح آخر
 احلاجات االجتماعية 

إن إل اع لاجاق ا. رهلم  الفرسية يعرود شلاى لقاوق ملمياة االاياء الا  يارن ت اسهلاا مل ااساواق  سان ا 
لراس م اارهلا مااا اسااره ض كويااة مااة الفاكهااة ل  اخل اا  ل  اقرناااء لي ساالعة لخاارى سنناا  يشاا يها مااة ال ااوق 

كواا لنا  يرعادر لن    ال  يعرلها ال ا     إ ا قال بشرا ها سنن  يرعدر لن حيصم شليها لامص آخار ابلشر  
"م ادل  حيصم شليها إال إ ا سس  ال عر الدي يفرل  اب ا  ال العة ل  اخلدماة   يطلا  شلاى هادن القاشادة اسان

  (1)االسر عاس"
  ل  ي  مل مرنا ح يد اجلوي   لتيي  تسناا م  كاامة  إلاءة الطرق مث    لما ا اجاق االجرواشية

حب ة لن  و يشارض مل  وم تماليف إنراجها   لدلا سنن  مة   س   مة اسر عاس للد مة االسروراع هبا
ال هم لن  رن  ال ع  شة  وم لش اء توسريها انرظارا لقيال ا خرية بدلا   همدا سنن  يصع  توسري 

 مة من  مة ال يدس  مثنها مة االسرفاسة منها  لى  ان  ال  ال وق خ ح آلية ا اجاق االجرواشية مة
                                                 

    الفصم الراب4555لبو شلي  (1)
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لن آلية ال وق ال تعوم مل  اح اخلدماق  ا اجاق االجرواشية ال  سيها ي رقم اقل اع الدي حيصم 
 شلي  ا. رهلا هلدن اخلدماق شة ن  ة إسهام  مل تماليف إنراج اخلدماق 

زماة لر طياة نفقااق إنرااج لايس ماة لجام  صايم ال ارا   ال   موماة مل هدن ا االق جيا  لن ترادخم ا 
 ل اان    لمااة مااة لجاام  ديااد ل لويااة اقنفاااق العااال شلااى اخلاادماق االجرواشيااة  هاادن اخلاادماق سي اا 

ال ااااارا   الواجااااا   صااااايلها ماااااة لساااااراس اجملروااااا   هيئاتااااا    يرطلااااا   لاااااا إجيااااااس طريقاااااة لريدياااااد ل لاااااوايق 
رو  ابلن  ة لرلا اخلدماق   تنشأ الصاعوابق الا  تمرناف هادا ا.ولاوع ماة لسراس اجمل   تف ي ق الشع  
 سيلة لر  يم تف ي ق اجملرو  بطريقة مثلى   تنط   هدن ا.شملة شلاى  جا  إجياس سشم جهاز الثوة مل 

اخلصاااوك ابلن ااا ة للوالياااة العاماااة لليموماااة  لماااا مل ا ليااااق سقاااد تماااون هااادن ا.شاااملة لقااام لااادة نري اااة 
 ر  مل  جهاق النظر شلى هدا ا. روى ال ي  ابلن  ة لألس لياق االجرواشية للرقا

 احلاجات االستحقاقية  
توجد بع  ا اجاق  ا.رطل اق ال   مة إل اشها مة خ ح جهاز الثوة      . دل االسار عاس  إال لن 

خلاادماق نري اااة الرتفااااع بعاا  لساااراس اجملروااا  قااد ال تماااون لاااديهن القاادرة شلاااى ا صاااوح شلااى هااادن ال ااال   ا
لساااعارها مل ال اااوق ابلن ااا ة . اااروى الااادخم الااادي حيصااالون شليااا    مل  اق الوقااا  يقااارر اجملروااا  لن هااادن 

مااة ا جياا  لن حيصاالوا شلااى لااد لساي مااة هاادن ال اال   اخلاادماق ب اا    ا اجاااق لساسااية جلوياا  ااسااراس
  (1)النظر شة مقدربن شلى لرا ها

 توجااد سئااة مااة اجملرواا  ال ت اارطي  ا صااوح   سااي لاار راي للنوااو ا.طاارس مل اجملرواا سوااث  يعراارب الرعلااين ااسا
 ماة ا يقارر اجملروا  لن ماة لا    شلي  مة ال وق شلى الر ن مة تاواسرن  لماة ب اعر يفاوق قادربن الشارا ية

ية   يطلاا  شليهااا اساان ا اجاااق االسااريقاق  مجياا  ااسااراس مل اجملرواا  ا صااوح شلااى هاادن ال اال   اخلاادماق
 تعرف هدن ا اجاق أباا القدر مة ال ل   اخلدماق ال  يمون مة لا  لساراس اجملروا  ا صاوح شليهاا ما  

ل    الر الاااي شاااة مااادى قااادربن شلاااى سسااا  مثنهاااا   ماااة لمثلاااة  لاااا الرعلاااين ااساساااي اب.ااادار  ا مومياااة
  همدا   اقسمان االقرصاسي لد ي الدخم ا د س

ى اجملرو  لن اسره ض ااسراس ل ع  لنواع ال ل   اخلدماق يلي  هبن  ابجملرو   مة النالية ااخرى قد ير 
ااقم ا د مة اسره كها   مة لمثلة  لا   مة ا حيا ح منعهن مة اسره كها ل  شلى  لررا ابل ا  

                                                 

ق ن شلواء ا. لو  لاجاق النا  إىل شدة تق يواق منها لد المفاية  هو ا د ال زل لإلن ان للعيش بطريقة مرلية ) راا ينا ر  (1)
 ( حمود حمود  ا.اح مل اقس ل  سار المرا  الل ناين( 4324هدا ا اجاق االسريقاقية(  ا ا.قا د ال ر رية  ا اجية  الموالية  )اببللي )
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 يل أ إىل من  تدا هلا  تدخ  ال  ا ر   مل هدن ا االق يفر  اجملرو  لرا   شالية شلى هدن ال ل 
 ال رة 

 آلية هتثري الضرائب والنفقات يف ختصيص املرا د 
إ ا اس لااانا لن  روعاااا  ماااا قاااد قااارر إلااا اع قااادر معااا  ماااة ا اجااااق العاماااة  لن تماليفهاااا ساااوف يريولهاااا 

ماة خ هلاا  قيا  هادا  سوا هي ا لية ال  سوف يرن هبا  لا  هناض شدة طرق  ماة   ووشة مة الشع 
طاارق اا اماار ا. الاارة مااة ا مومااة إىل شنا اار اقنراااج ا.مرلفااة   ينط اا  هاادا شلااى ل ح هاادن ال اهلاادف    

جاور الا  تادس  إىل اجملنادية شاة تملفاة الفر اة ليا  تقام اا  س يم ا.ثاح شلى اخلدمة الع مرية اقج ارياة
ا ت اارطي  شااة سنااا  ال ديلااة الاا  تريااد مل سااوق العواام  ساان ا سرلاانا مااث   لن ا مومااة تريااد  اان  انقلااة جنااوس
 لن   جنااوسة إىل انقلااة طرياا  اا اماار اقساريااة  وياام الصاال  الاا زل لصااناشرها مااة شاارابق ال ااما ا ديدياا

 زمة لرصنيعها   شلى هدا يق  ش ء  ناشة هدن الناقلة شلى الفئاق ا.دكورة  ند اايدي العاملة ال 
سنااااا تقلااام ماااة   اجياااة إىل لقصاااى لاااد ممماااة ليااا  لن اجملروعااااق ا ديثاااة ت اااعى  راء زايسة المفااااءة اقنر

اا امر ا. الرة  تعوم شة طري  ا واس   الر اسع  قوى ال وق  سلطرها مل سر  ال را     مل هدن ا الاة 
ت اارطي  ا مومااة  اان  انقلااة جنااوس شااة طرياا  ساار  لااري ة   ي تاا  شلااى هاادا نقااص سخاام ااسااراس اقاادار 

 ابلرااايل  ااارر بعاا  ا.ااوارس االقرصاااسية الااا    ال اال   اخلاادماقال ااري ة   مااة ا نقااص طلاا هن شلاااى بعاا  
 مااة اساارمدامها مل ل اارا  لخاارى   ضنفاااق لصاايلة ال اارا   مااة خاا ح ا.ي انيااة العامااة لليمومااة تنرقاام 
ا.ااوارس مااة االساارمدال اخلاااك إىل االساارمدال العااال    رلااف هاادن الطريقااة مل فوياام ا اجاااق العامااة شااة 

ا. الااارة مل لنااا  ال يوجاااد رباااد بااا  ا صاااوح شلاااى ا.اااوارس   صيصاااها قنفااااق معااا  إ   ماااة  طريقاااة اا امااار
 اسرمدال اقنفاق العال مل الصرف شلى كاسة ا اجاق العامة 

 شلى هدا تعررب آلية  صايم ال ارا    إنفااق اقياراساق العاماة  سايلة لريويام ا.اوارس االقرصااسية حبيا  يارن 
لي لن   يفااة ال اارا   ج  يااا مل  اااح   ة م اارقلة شااة توزياا  ملميااة هاادن ا.ااوارس صاايص الرماااليف بطريقاا

 صاايص ا.ااوارس هااي توزياا  لش اااء  تماااليف إلاا اع ا اجاااق العامااة بطريقااة م اارقلة شااة  ساايلة  وياام ا.ااوارس 
 إىل االسرمداماق ا.مرلفة 
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 هرازن امليزاشية العامة
للواوارس مل ا.الية العامة هي االخرياار با  االسارمداماق ال ديلاة إن الراأثري ااساسي لو يفة  صيص ا.وارس 

الساارمدال ا.ااوارس  لي لن االقرصاااسية     هلاادا سناااا تمااون لساسااا مشااملة مرعلقااة بريديااد الرملفااة ال ديلااة  
شامة حمدسة ساوف حيارل نشاا  إنرااج لاجااق شاماة لخارى  اسرمدال قدر مع  مة ا.وارس قل اع لاجاق

ا ة مة ا صوح شلى هدن ا.وارس   هبدا ا.ع  سنن مي انية   يفة  صيص ا.اوارس ساوف تماون  لاجاق خ
 مروازنة سا وا  

لي لن كوية ا.وارس االقرصاسية ال  سي   مة االسارمدال اخلااك ساوف تماون م اا ية لموياة ا.اوارس الا  
المامم للواوارس ا.رالاة مل اجملروا    هدا الول  مل  م االسرمدال ف  إىل االسرمداماق العامة   يصللي

 اع  لن  ال يوجد موارس  ري م ر لة ل  طاقاق شاطلة   
 مل هدن ا الاة ااخارية يارن إلا اع ا اجااق العاماة باد ن اققا ح ماة ا اجااق اخلا اة شاة طريا  تو ياف 

 امة مل اجملرو  ا.وارس  ري ا. ر لة ل  الطاقاق العاطلة   هبدن الطريقة ت يد الرساهية بصورة ش
 مااة اجلاادير اب. لظااة لن تااوازن مي انيااة  صاايص ا.ااوارس اعاا  تعاااسح النفقاااق ماا  اقيااراساق ال ياارن إال مل 

 ليس مل لالاة النفقااق االسارثوارية   لالة االقرصار شلى إل اع ا اجاق العامة  اق الط يعة االسره كية
ويلهااا شااة طرياا  االقاا ا    هنااا تمااون ا ليااة هااي" االقاا ا  ل  الرل اليااة  سفااي هاادن ا الااة ااخاارية  مااة ف

 "ال را    النفقاق" كوا مل لالة ا اجاق العامة االسره كية   يعررب الراوازن ا.اايل ا لي  اقنفاق"  ليس
تعاااسح اقيااراساق ماا  النفقاااق ا شااة الرااوازن ا قيقااي القااا ن باا  ا.ناااس  النا ااة مااة إلاا اع ا اجاااق العامااة 

  (1)تملفة الفر ة ال ديلة لريويم ا.وارس االقرصاسية مة إل اع ا اجاق اخلا ة  
 اآلثا  الترزيعية 

كانااا    يفاااة  صااايص ا.اااوارس هاااي الو يفاااة الرقليدياااة  ا.شااار شة لل ياساااة ا.الياااة مل  ااام الرل الياااة ال يراااة  
ة توزيا  الادخم ابقلااسة إىل  لمة م  ت ري الفمر االقرصاسي  االجرواشي   تفاقن لدة مشملة شدل شدالا

زاسق ل ياة الو يفاة الروزيعياة للوالياة العاماة   تارلمص هادن   الر  ة مل ت ايي  الف اوة با  الفقاراء  اا نيااء
الو يفاااة مل الراااايل: باااد ن  جاااوس ا.الياااة العاماااة س اااوف ينااار  شاااة النشاااا  االقرصااااسي مناااد توزيااا  سخااام ا 

ارخة  الاا  لي اا  هلااا ق ااوح اجرواااشي ا  لن ااوي هاادا الروزياا  لمصااي ل    يفااي ا ير اان بعاادل العدالااة الصاا
ابسن "الروزي  ااَ يل للدخم"   مة ا جي  لن تردخم ا مومة مة خا ح ال ياساة ا.الياة للراأثري شلاى مناد 

                                                 

)1(Hill, N.  -ed., MacGraw thDornbusch, R. and S. Fischer (1994), Macroeconomics, 6 

Y. 



 ))النقود واملؤسسات املصرفية(( دورة االقتصاد للشرعيني ..

 72 

   يارن  لاا شاة طريا  الراأثري مل ال ارا   حبيا  يقا  ش ؤهاا (1)توزي  الدخم اا حيق  شدالة لكرب مل اجملرو 
 مل النفقاااق العامااة حبياا  يريصاام الاادخم ا.اانمف  شلااى اجلاا ء   شلااى ل اايا  الاادخوح ا.رتفعااة ااكاارب

تادخم ا.الياة العاماة  لنطلا  شليهاا اسان  ااكرب مة مناسعها  لي لن الروزي  النها ي للادخم  الثار ة ا لي بعاد
بنااااء شلاااى قاااوى العااار  "الروزيااا  الثاااانوي للااادخم" ا يصااا   لكثااار شدالاااة ماااة الروزيااا  اا يل  لي الااادي يااارن 

 الطل  سي   بد ن تدخم ا موماة   سيواا يلاي نرناا ح بعا  اجلوانا  اهلاماة مل مولاوع ا رر الروزيعياة 
 للوالية العامة 

 أثر الضرائب على الترزيع
يعروااد توزياا  الاادخم  الثاار ة مل  اام اقرصاااسايق ال ااوق الصاارسة شلااى شاادة شواماام مااة بينهااا قااوان  ا.وارياا  

 إممانياة االنرقااح    تاواسر سارك الرعلاين  شادالرها  اق ب  ااساراس توزي  القدراق  ا.لم   الد لةملال ا دة 
  هيمم ال وق   ب  الفئاق االجرواشية

 ل   اااري شااااسح  سرجاااة شااادل شدالرااا   ال   نري اااة هلااادن العوامااام  روعاااة يريااادس توزيااا  الااادخم ساااواء كاااان شااااس
شلااى الفل اافة االجرواشيااة  العقا ااد الشمصااية  القااين ااخ قيااة  يروقااف ماادى ق ااوح هاادا الولاا  ل  رس اا  

ال ا دة مل اجملرو    إ ا اس لنا لن توزي  الدخم اا يل  اري مق اوح يصا   ال اؤاح هاو: كياف  ماة تعديلا  
  تصييي  حبي  يق   مة مند الروزي  ا.ر و  سي  

 ق مة خ ح الو يفة الروزيعياة للوالياة العاماة  ة ال  يرن هبا  لا هي ال را    اقشاانق  الريوييإن ا ل
  ااين شااة القااوح لن هناااض  سااا م لخاارى  مااة بواسااطرها الرااأثري شلااى توزياا  الاادخم مثاام  ديااد لااد لساي 

  Nell) ا وايااة اجلوركيااة  تشااريعاق الر ااارة العاسلاااة    سشاان لسااعار بعاا  ال اال   اخلااادماق  لألجااور

اسية هناااااض ا ااااان حنااااو تف اااايم اساااارمدال ا.ي انيااااة العامااااة لليمومااااة    ااااري لناااا  مااااة الناليااااة االقرصاااا(1998
خا ااااة مل  اااام الريرياااار االقرصاااااسي  زايسة   لرصاااايي  توزياااا  الاااادخم باااادال  مااااة اا اماااار ا. الاااارة  اقساريااااة

 االشرواس شلى قوى ال وق  القطاع اخلاك مل زمة العو.ة ا.شاهد لاليا  
  ن يماااون لااادى ا موماااة معياااار مرجعاااي للااانود الواجااا   قيقااا  الرااادخم مل شدالاااة توزيااا  الااادخم ي ااارل ل ل

حبياااا  تااااربر الراااادخم إ ا احناااارف الولاااا  الفعلااااي شااااة الروزياااا  ا.رجعااااي   لسااااهم لس اق إشاااااسة الروزياااا  هااااي 
ال را    اقشاانق  الريوي ق ال  تعرارب اثاباة لارا   ساال ة   يارن ماة خا ح هادن العولياة  ويام ماوارس 

                                                 

الرنوية الد يل لعال  ريا ر   هلدا خصص ال نا الد يل تقر ت ايد االهروال اشملة الفقر  الق اء شلي   زاسق المراابق مل الوق  ا.ع (1)
(   مة ا.عر ف لن شلي بة ليب طال  قد قاح مند لكثر مة World Bank, 2000.عاجلة مشملة "مواجهة الفقر ) 4554/ 4555

 لربعة ششر قران لن  لو كان الفقر رج  لقرلر  
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ي الاادخم ا.رتفاا  ن اا يا ا إىل بعاا  ااسااراس ا خاارية ا   ي الاادخم ا.اانمف  ن اا يا  مااة بعاا  ااسااراس     
  بدلا ترن الو يفة الروزيعية مة خ ح مي انية مروازنة   شاسة ال يرن فويم إشاسة الروزي  شة طري  القر   

 الترزيع املالئم للدخل
ا.الية يرعل  ابلانود ا.  ان لروزيا  الادخم  ماا  ال ؤاح الدي يطر  نف   مل  اح الو يفة الروزيعية لل ياسة 

مة لا لن اقجابة شلى هدا الر ا ح لي   سهلة   لدلا سنن ابريرو شندما قال بريديد الشر   ا دياة 
تاارض لاارطا   الاادا   ااري حماادس يرعلاا  بروزياا  الاادخم   قاارر لن هاادا   للولاا  اامثاام مل  اام ا.ناس ااة الماملااة

   ماة ا يماون (Clark  1968)حب   تقاديرن للولا  ا.ر او  سيا  للروزيا  رو يريدس مل  م اخريار اجمل
منااد الروزياا  قاارارا  سياساايا  مل اجملرواا  ي اارل ل بااد رن لديااد اا زان الن اا ية   ووشاااق ال اا د ال ياسااية مل 

  ما إ ا كان لألسراس ل  الرصوي  الد قراطي لل ال   اجملرو 
  اس  تلا النظن العدالة ال ياسية  االقرصاسية   مل  م النظن الد قراطية   د م

 يعرواد االخرياار بينهاا شلاى ال الطة الرقديرياة للو روا      ري لن  ال يوجد تف ري  ليد للعدالاة االقرصااسية
سقاااد يااارى الااا ع  لن العدالاااة االقرصااااسية ت ااارل ل العدالاااة الفعلياااة مل توزيااا  الرساهياااة االقرصااااسية مل سااا ة ماااة 

 ر ال ع  ااخر هدن العدالة برماسؤ الفرك لمال اجلوي  ب   النظر شة النود الدي يريق  الف اق   يف
 مل الواق    قد يرى سري  رل  لن العدالة إن هي إال  قي  لقصى رساهية مممنة جلوي  لسراس اجملرو  

 ال يمااون كاادلا    ي لاان لن اساارمدال معيااار الرساهيااة  ال يشاا    قياا  العدالااة الفعليااة مل توزياا  الاادخم
 ماة   إال مل لالة تشاب  مياوح ااساراس  تولاد س اح الرساهياة اخلا اة هبان   هادا لمار يصاع   ققا  مل الواقا 

 هااو شمااس مااا كنااا ن اا  مااة  راء مفهااول   ا قااد يناار  شااة إت اااع ماانه  الرساهيااة شاادل شدالااة مل توزياا  الاادخم
 إممانية تط ي  ا.قاارانق با  ااساراس  اجملروعااق نظارا  العدالة االقرصاسية  كدلا سنن هدا ا.عيار يشما مل 

ان معياااار الرساهياااة لمصاااي  ايت  لااايس مولاااوشيا  شاماااا    ماااة ا سااانن تف اااري العدالاااة االقرصااااسية  يااام إيل 
 ااخد اقيا  حمدس لروزي  الدخم  الثر ة بدال  مة ا.عايري الشمصية ا.رعلقة ابقل اع  الرساهية 

سنننا سوف نواجا  تف ارياق   خرى إ ا ت نينا معيار تماسؤ الفرك كوؤلر للعدالة االقرصاسية مة النالية اا
بينواااا يااارن  صااايص الو اااا ف شلاااى لساااا    مرعااادسة  سقاااد يماااون هااادا الرمااااسؤ مل سااارك الرعلاااين  ل ااا 

ماا يعنيا    ليس شلى لساا  ا  اوبية  الواساطة  كواا لن لهان  الرناسس  ا. ابقة  تواسر القدراق شلى لسا ها
 م دل تماسؤ الفرك هو الرنقلية االجرواشية  إممانية االنرقاح ب  الفئاق الداخلية ا.مرلفة 

حبيا  قاد تعوام شدالاة الروزيا     ش  ة شلى ما س   سنن مند توزي  الدخم قد ياؤثر مل م اروان  معادح مناون
 ماة ا زايسة الادخم الملاي   اري لنا    شلى     م روى الر دية بصاورة شاماة  زايسة إنراجياة الياد العاملاة
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 ماة ا يقام   مة النالية ااخرى قد يعرقد ال ع  لن شدالة توزي  الدخم تؤسي إىل زايسة ن  ة االسره ض
لي لن زايسة الاادخم ترعااار  ماا  شدالااة   م ابلنقصااانخممااا ياانعمس شلااى م ااروى الااد  االسخااار  االساارثوار

ااكرب ء سليس مة ال ر ري لن يمون الدخم ااكرب م  شدل العدالة توزيع    إ ا اس لنا  ية هدا االسشا
هو الول  ا.ف م سا وا شلى الدخم ااقام ما  العدالاة ااكارب   لماة هادا اامار يروقاف شلاى سالاة تف ايم 

شلااى الفقاار   مااة ا جياا   جياا  ال ااعي  راء الق اااء  اجملرواا   الرساهيااة المليااة سياا    مل اجملرواا  اقساا مي
 شدالة توزي  الدخم اؤفر مولوشي  هو ا ان ن  ة تركي ن حنو اال فا  ابسرمدال مني  لورن   قي  

 الضرائب بني وظيفة ختصيص املرا د والرظيفة الترزيعية
اس لاانا شنااد مناقشااة   يفااة  صاايص ا.ااوارس للواليااة العامااة لن إلاا اع ا اجاااق العامااة ياارت د برقيااين ااسااراس 

سنناااا   مااااة الرويياااا  بولااااو  باااا  س ر   شليهااااا  ساااان ا ساااالونا جاااادال  لن هاااادا ياااارن بفاشليااااةللوناااااس  ا.ريصاااام 
ال ااارا   مل  ااااح الرمصااايص  س رهاااا مل  ااااح الروزيااا   ليااا  إن قياااا  توزيااا  الااادخم  شدالرااا  يااارن شلاااى 

لي بعااد طاار  ال اارا    إلاااسة اقشاااانق  الريااوي ق إىل الاادخم ااَ يل   هنااا   لسااا  الاادخم الشمصااي
ر الرشااابا  الاايا باا    يفاا  ا.اليااة العامااة الرمصيصااية  الروزيعيااة  سوااة انليااة سااوف يعروااد باارانم  يظهاا

كواا يريادس بنااء شلاى الاربانم  ا.ولاوع ماة لجام  قيا     الو يفة  صايص ا.اوارس شلاى مناد الطلا  الفعااح
وزياا  شوا ااد شواماام اقنراااج  شاا  ة شلااى  لااا ساانن باارانم  الروزياا  يعروااد شلااى نري ااة ت  الروزياا  ا.ر ااو  سياا 

ا.فرز مل ال وق   هدا ااخري يرأثر ابل ياسة الرمصيصية للوالية العامة   شلى هدا يصع  سصام ااثارية  
  ما أت هنا هو مة لجم ت  يد العر    الرمصيصي  الروزيعي  شة بع هوا ال ع 

 وظيفة االستقرا 
سهادن الو يفاة ال تعا  برمصايص   ا.الية العاماة ال اابقر   رلف   يفة االسرقرار اخر سا  ك ريا  شة   يف 
 إمنااا باارن اب فاااو شلااى    ال باا  باادا م ا اجاااق اخلا ااة  ا.ااوارس باا  ا اجاااق العامااة  ا اجاااق اخلا ااة

ل  حما لاة  نا  لااالق الر امن   تو يف لكرب قدر مممة مة ا.وارس ا.رالة م   قي  اسرقرار قيوة النقاوس
اس ا ااااس   مل لااااالق لخااارى يطلااا  شلاااى هااادن الو يفاااة للوالياااة العاماااة اسااان "ا.الياااة ا.عولاااة" ل  ل  الم ااا

الو يفة الرعوي ية شلى لسا  لاا تعَو  النقص ل  ال ايسة مل الطلا  الفعااح ماة القطااع اخلااك ماة لجام 
  فيف  طأة كم مة الركوس ل  الر من شة طري  اسرمدال ال ياساق ا.الية ا.  وة 

 ابلر ن مة  جوس بع  شوامم االسرقرار المامنة مل النظن ال ري ية ال  ت يد مة لصيلة ال ارا   مل  قا  
سااانن هااادن العوامااام قاااد ال تماااون كاسياااة مل زماااة الرقل ااااق الشاااديدة مل   الر ااامن  تقللهاااا مل  قااا  الم ااااس

ال تق م شاسة ا.صاش  ال   م روايق العوالة  ااسعار   س    شة  لا سنن ا.ناخ االجرواشي  ال ياسي
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 ال يااا ض للهاااا  الرعامااام معهاااا جملااارس اقجاااراءاق ا لياااة المامناااة مل الااانظن   تااان ن شاااة ارتفااااع معااادح ال طالاااة
ا.الية   مة ا تص   اقجراءاق الرعوي ية شلى سرجة ك رية مة اا ية مل اجملروعاق الا  تعرواد شلاى نظاال 

 يهدس االقرصاس القومي معدالق شالية مة الر من ل  ال طالة  ال وق بصورة لساسية مل الوق  الدي
 املبادئ األساسية

 يعرود مفهول ا.الية ا.عولة شلى ا. اس  ااساسية الرالية:
سي ااا  زايسة م اااروى الطلااا  الفعااااح ااااا ياااؤسي إىل زايسة   إ ا سااااسق مل اجملروااا  بطالاااة اخريارياااة  4

 لاااي اقمجاااايل إىل ا اااد الااادي حيقااا بقيواااة الناااات  ا  اقنفااااق الر ويعاااي إىل ا. اااروى الااادي يااادس 
 العوالة)الرو ف( الماملة 

سي ااا  لن يقلااام الطلااا  الفعااااح حبيااا  يااانقص   إ ا خاااين شلاااى اجملروااا  الر ااامن  ارتفااااع ااساااعار  4
اقنفاااق الملااي إىل م ااروى ياار ءل ماا  النااات  ا لااي اقمجااايل اباسااعار القد ااة)لي الفاا ة ال ااابقة( 

 سعار ال  قد ت وس مل  م الر من  ليس ابا

سي اا  لن   إ ا كااان اجملرواا  يروياا  حبالااة مااة الرو ااف الماماام ماا  اساارقرار ا. ااروى العااال لألسااعار  7
  لااا مااة لجاام  ناا     ارفن ا مومااة ا ااروى اقنفاااق الر ويعااي ا ااايل بااد ن زايسة ل  نقصااان

 لد ث ال طالة ل  ارتفاع م روى ااسعار  الر من 

د الو يفة الرعوي ية للوالية العامة مة خ ح ال را    اقنفاق العال اا يعوم شلاى  قيا  يرن تنفي  2
 الول  االقرصاسي ا.نشوس مل اجملرو   

 آلية وظيفة االستقرا 
منهااا القيااال بعوليااة   شليهااا لن تقااول بعاادس مااة اقجااراءاق  مااة لجاام لساء ا.اليااة العامااة   يفااة االساارقرار

قنفاق الملي ا ايل شلى االواح االقرصااسية شلاى اسا ا  شادل ا اا  لياة إجاراءاق تقيين لثر م روى ا
جديااادة مل ا.ي انياااة العاماااة   يشاااوم هااادا الرقياااين سراساااة اقنفااااق شلاااى ال ااال   اخلااادماق ب ااار   قيااا  

 كااادلا اقنفااااق اخلااااك شلاااى االساااره ض  االسااارثوار   اااامل   العاماااة ة  يفاااة  صااايص ا.اااوارس للواليااا
زمااة سراق)لي الصاااسراق مطر لااا  منهااا الااوارساق(  ا ياادخم شلااى هاادن الرقااديراق الرعاادي ق ال الصااا

كواااا يااارن تقااادير م اااروى الطلااا  الفعااااح الر ويعاااي الااا زل لليفااااو شلاااى    لريقيااا  الو يفاااة الروزيعياااة
ى االسااارمدال المامااام للواااوارس مل  ااام ا. اااروى العاااال ا اااايل لألساااعار   بعاااد  لاااا يااارن مقارناااة م ااارو 

لي الرعارف شلاى مادى   اقنفاق م  م روى الطل  الفعاح الر ويعاي مل  ام شادل ا اا  لياة إجاراءاق
  لااااا ب اااار  تنفيااااد   يفااااة االساااارقرار  ا فاااااو شلااااى    جااااوس س ااااوة انموالااااية ل  ت ااااموية مروقعااااة
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ياة ا. روى العال لألساعار   مل لاوء  لاا يارن  دياد م اروى ال ارا    اقشااانق  ا.ادسوشاق الريويل
 ال  تعو  الفرق ب  ا. روي  

الرعوي اية للواليااة العامااة  ساانن القياال ابلو يفااة   إ ا كانا  ا مومااة تر ا  مل زايسة النشااا  االقرصااسي
 ا ر  ااا  ا موماااة مل ة  الروزيعياااة   إو يفر  الرمصيصاااييقر اااي زايسة اقشااااانق باااد ن الرااادخم مل الااا

هاا لن  فا  ماة م اروى ا.ادسوشاق الريويلياة ل  ت ياد ن شليقي  شمس  لا  لي تقييد الطل   سن 
  (1)مة ال را   ل  لن ترمد م جيا مة االثن  ابلن   ال   ق  اال فا  ا.طلاو  مل اقنفااق العاال

ساانن مااا تفرلاا     ليا  لننااا نفاا   لن الو يفااة الرعوي اية ال تراادخم مل كيفيااة توزياا  الادخم مل اجملرواا 
دم  مة إشاانق جيا  لن يماون مرناسا ا  ابلن ا ة جلويا  سئااق الادخم حبيا  ا مومة مة لرا   ل  تق

 ال تؤثر هدن اقجراءاق شلى الول  الن يب لألسراس شلى سلن توزي  الدخم 
 السياسة املالية والسياسة النقدية

ماااة ا. ااالن بااا  لن  قيااا  االسااارقرار االقرصااااسي  شااادل لاااد ث الر ااامن ل  الم ااااس مل اجملروااا  ال يااارن 
 لمة جي  لن ترمامم بقية مماوانق ال ياسااق االقرصااسية ماة لجام   سطة ال ياسة ا.الية  لدهابوا

 قي  ال اايق اخلا ة بمام سياساة شلاى لادة   يصا  هادا شلاى  جا  اخلصاوك ابلن ا ة إىل ال ياساة 
 ماااة ا.عرااااس   ة  ال ياساااة اخلا اااة ابلااادية العاااال   كااادلا سياسااااق الاااريمن مل م اااروى ااجاااورياااالنقد

اسرمدال كاسة هدن ال ياساق مة لجم  قي  االسرقرار ال عري م  الرو ياف المامام للواوارس مل  ام 
  (2)شدالة لكرب لروزي  الدخم  الثر ة

 احلفاظ على البيئة
 سسعااا  هااادن الااا ايسة مل بعااا  ا ااااالق إىل اسااارمدال ا.اااوارس   لقاااد ت اياااد سااامان العااااو اعااادالق ك ااارية

ناس  م  إطالة شور هدن ا.اوارس  بام إنا  مل بعا  ا ااالق قاد ياؤسي هادا اعدالق تفوق تلا ال  تر
 ا فا  جاوسة ا يااة  كواا قاد ياؤسي إىل شادل فرا  ااجيااح   االسرمدال ال ا د إيل تدمري بع  ا.وارس

 القاسمة حبقهن مل لياة كر ة  لي لن هدا االسر  ح ال ا د قد يؤسي إىل تدمري ال يئة 

                                                 

مة ا.عر ف لن كم برام  اق    االقرصاسي  الرمييف اهليملي ال  ترن مل كثري مة الد ح النامية لاليا ابالتفاق م   ند ق النقد  (1)
لطل  نظرا ان مظاهر اخللم االقرصاسي تر  د مل ارتفاع معدالق الر من   زايسة ن  ة ش   ا.وازنة العامة للد لة مة الد يل تقلص ل ن ا

 إمجايل النات  ا لي اقمجايل  لما إ ا كان اخللم االقرصاسي ممث  مل  جوس ركوس شوي  سنن الع ج يموة مل تنشيد الطل  
 اسة النقدية  ا.صرسية مل اقس ل  مؤس ة الرسالة  بري ق (  ال ي4322ال كواين  خالد ) (2)
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 اااري ماااة العااااو يعااااين ماااة مشااااكم بيئياااة مرعااادسة مثااام تلويااا  ا.ااااء  اهلاااواء  لاااد ث  لقاااد ل ااا   جااا ء ك
(  ما ن و  شنا  ماة لاد ث ثقا  مل اا ز ن 4330 الرصير مل اارالي ال راشية   ريها)القرلا ي

  اقسا ل سياة حيا  شلاى ا فااو   ما هو إال نري ة قساءة اسرمدال ا.وارس  إلداث تلاوث مل ال يئاة
سرق ا كااادلا شااادل اقساااراف مل اسااارمدال ا.اااوارس لااا  لاااو تاااو ارس   شلاااى شااادل تلويااا  ال يئاااة  شلاااى ا.اااو 

 (  4330  بموياق ك رية)القرلا ي
 ت اارطي  ا.اليااة العامااة اقسااهال مل ا فاااو شلااى ال يئااة    اا  جااوسة ا ياااة شااة طرياا  ساار  لاارا   

نفااااق العاااال إىل اا ااارا  الااا  فنااا  شالياااة شلاااى ماااة حيااادث تلاااور  بيئياااا  مااا  توجيااا  جااا ء ملواااو  ماااة اق
 إقا ح تلاوث اهلاواء    تعوم شلى ا فااو شلاى ال يئاة نظيفاة  الرصير  ا فا  جوسة اارالي ال راشية

 ا.اء   هدا لمر لر ري مة لجم س مة  ية اجليم ا الر  ااجياح القاسمة   مة لجام  قيا  هادا 
ز بيئاااة مرمصاااص  تااادرج ا.اااوارس ال زماااة للقياااال هبااادن  زارة لل يئاااة  جهااااالاااد ح ال ااار  تنشااا  كثاااري ماااة 

 ا.هوة 
  ا ود ّلله ر  العا. 
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