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 :الملخص

تعتبر السياسة النقدية من أهم أدوات السياسة االقتصادية حيث تقوم بدور هام في تحقيق 
وتهيئة الظروف االقتصادية المواتية لتحقيق النمو االقتصادي من خالل , االستقرار االقتصادي

هدفت الدراسة إلى التعرف على أهمية , من خالل الرقابة على االئتمانو  ,التحكم بالعرض النقدي
والحاجة الى ضبط االئتمان بحيث يتناسب مع , ئتمان المصرفي ودور  في النمو االقتصادياال

والتعريف بأدوات السياسة  النقدية المستخدمة في سورية والتركيز على دور , النمو االقتصادي
ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة وبعد عرض . األدوات الكمية في االئتمان المصرفي في سورية

النظري قامت الباحثة بإجراء دراسة تحليلة لكل من أسعار الفائدة واجمالي الودائع االطار 
واالحتياطي القانوني مع االئتمان المصرفي لمعرفة أثرها على االئتمان المصرفي خالل فترة 

 5000-5002وذلك باالعتماد على النشرات الربعية لمصرف سورية المركزي  5002-5000
الدوريات والمعلومات التي حصلت عليها الباحثة من خالل زيارة المكتبات و إضافة الى التقارير و 

 .البحث عن طريق المواقع االلكترونية

غير فاعلة بدرجة أن معدالت الخصم ثابتة و : خلصت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها
فعالة في سورية  أي ان سياسة االحتياطي القانوني تعتبر, كبيرة في التأثير على حجم االئتمان

لكن .ويمكن للمصرف المركزي استخدامها لتحقيق أهدافه في الرقابة على االئتمان المصرفي
هناك جملة من الصعوبات التي تواجه السياسة النقدية مثل تأخر إصدار سندات وأذونات 

ن هناك وفي بعض األحيا, عدم التمكن من تفعيل األدوات غير المباشرة للسياسة النقدية, الخزينة
تناقض قي قرارات مجلس النقد والتسليف وتأخر إنجاز التعديالت الالزمة على قانون النقد 

 .األساسي وقانون المصارف

االحتياطي القانوني، الفائدة، االئتمان المصرفي، السياسة النقدية -:كلمات مفتاحية  
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Abstract: 

Monetary policy is considered as an important economic policy tools 

where it has many goals: price stability, economic growth,… the study 

has aimed to identify the important of bank credit its role in economic 

growth, the need of the credit to adjust with the economic growth, , the 

definition of monetary policy tools used in Syria and focusing on the role 

of quantitat tools in bank credit in Syria. to achieve the objectives of the 

study the researcher has done an analytical study of both interest interest 

rates and the total deposits and the reserve with bank credit to know its 

impact on bank credit from2005 till 2010 

The study has concluded that: the discount rates were steady and 

ineffective to a large extent on the volume of credit, this  means that the 

reserve requirements  is considered effective on banking credit in Syria 

and  central bank can use it to achieve its goals. And there are some of 

difficulties that face the monetary policy, such as delaying of the 

establishment of security market, and not being able to activate the 

indirect tools of monetary policy. Sometimes there is contradiction 

between decisions of Money and Credit Council. 
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 :تها الطالبة بانا قطماوي في قسمكم بعنوانللغوي لرسالة الماجستير التي أعدنفيدكم بأننا قمنا بالتدقيق ا

وقد أعطيت هذه اإلفادة  "أثر أدوات السياسة النقدية الكمية على االئتمان المصرفي دراسة تطبيقية على االقتصاد السوري"
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 :مقدمةال .1

تعبر السياسة النقدية عن التدخل المباشر والمقصود في الحياة االقتصادية لتحقيق االستقرار 
وعمالة , وفي تحقيق معدالت نمو عالية ,ي استقرار المستوى العام لألسعاروالذي يتجلى ف, االقتصادي

 .جيدة واستقرار أسعار صرف العملة الوطنية في األسواق الدولية

فهو الذي يقوم بإصدار , النقديةئيسي في تنفيذ السياسة ومما الشك فيه أن للمصرف المركزي الدور الر 
لمصرف المركزي إذا هو الذي فا, التجارية أوقات األزمات الماليةوهو المرجع الوحيد للمصارف , النقود

 .يتولى مهمة إدارة عرض النقود ومراقبة حجم االئتمان وتوجيهه الوجهة المطلوبة

ولتحقيق ذلك يستخدم المصرف المركزي أدوات السياسة النقدية الكمية المباشرة وغير المباشرة للتأثير 
أخرى وهي التي تؤثر في نشاط أو وأدوات نوعية وأدوات , على كمية النقود وحجم االئتمان بشكل عام

 .قطاع اقتصادي معين من خالل توجيه أو تقييد االئتمان الموجه إليه

 والتركيز على دور األدوات  السياسة النقدية أدواتوبالتالي ومن خالل هذه الدراسة سيتم التعرف على 
م مناقشته على النحو وهو ما سيت  2005-2010خالل الفترة  في سوريةاالئتمان المصرفي  فيالكمية 
    :اآلتي

 .سياسة النقديةال: الفصل األول

 .االئتمان المصرفي:الفصل الثاني

 .أدوات السياسة النقدية في سورية: الفصل الثالث

ولم يتم تناول هذه الدراسة خالل فترة األزمة الراهنة ألنه ال يمكن الحصول على أرقام دقيقة أيام 
تتأرجح األرقام الدالة على مؤشرات االقتصاد السوري خالل األزمة ما بين حيث , الحروب و األزمات
عدم توفر بيانات على االطالق حيث توقف كل من مصرف سورية إضافة إلى  .زيادة أو نقصان

 .عن نشر أي بيانات خالل األزمة المركزي والمكتب المركزي لإلحصاء
 
 



2 
 

 :أهمية البحث .2

من أهم المسائل التي تشغل , المصرفي بما يتناسب مع النمو االقتصاديتعتبر قضية التحكم باالئتمان 
أي أن يتناسب توزيع االئتمان مع نسب مساهمة , بال االقتصاديين وواضعي السياسات النقدية

ضرورة تالفي األسباب المؤدية إلى عدم فضال عن  ,القطاعات االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي
الكمية للسياسة النقدية في ضبط االئتمان المصرفي في سورية وبالتالي ضرورة تفعيلها فعالية األدوات 
 .بالشكل المالئم

 :يسعى البحث إلى تحقيق األهداف التالية:  هدف البحث .3
  فيالكمية  المستخدمة في سورية والتركيز على دور األدوات  السياسة النقدية يف بأدواتالتعر 

 .في سوريةاالئتمان المصرفي 
 همية الرقابة على االئتمان المصرفي بحيث يتناسب مع نمو الناتج المحلي تسليط الضوء على أ

 .اإلجمالي
 
 :مشكلة البحث .4

نظرًا لضعف وغياب أدوات السياسة النقدية في سورية فإن السلطة النقدية تلجأ إلى التدخل المباشر في 
 .السياسة المصرفية

فاعلية األدوات الكمية في التحكم باالئتمان المصرفي من  تكمن مشكلة البحث في التصدي لمناقشة
 :خالل اإلجابة على التساؤالت التالية

 هل هذه األدوات فعالة في التأثير على االئتمان المصرفي في سورية ؟: 1

  كيف تؤثر األدوات الكمية للسياسة النقدية على االئتمان الكلي ؟ :  2

األدوات الكمية في سورية غير فعالة في التحكم في االئتمان ما هي الصعوبات التي تجعل : 3
 المصرفي وكيف يمكن تجاوزها ؟
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 :فروض البحث  .5
  النمو االقتصادييؤثر االئتمان المصرفي على . 
  ويشوه , االئتمان المصرفي يسهم في خلق بعض المشكالت االقتصاديةإن غياب الرقابة على

  .النمو االقتصادي
  السياسة النقدية الكمية على االئتمان المصرفي بشكل جوهريتؤثر أدوات 
 :منهجية البحث  .6

 :سوف يعتمد هذا البحث على أسلوبين 

 يعتمد على عرض اآلراء واألفكار التي قدمها االقتصاديون في مجال السياسة  :أسلوب وصفي
 النقدية وتحليل االئتمان

  ل تحليل األدوات الكمية للسياسة يتم من خال :باستخدام اإلحصاء الوصفيأسلوب تطبيقي
 لمعرفة أثرها على االئتمان المصرفي 1(م2010-2002)النقدية في سورية خالل الفترة 

 :حدود البحث

 2005-2010حيث تمت الدراسة في سورية خالل الفترة الزمنية 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
المركزي والمكتب المركزي لالحصاء عن نشر تم االكتفاء بهذه الفترة لعدم توفر بيانات على االطالق حيث توقف كل من مصرف سورية   
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 الفصل األول

 السياسة النقدية

 :مقدمة

السياسررررة االقتصررررادية لمررررا لهررررا مررررن تررررأثير كبيررررر فرررري المتغيرررررات تعتبررررر السياسررررة النقديررررة مررررن أهررررم أدوات 
وتهيئرررررة الظرررررروف , حيرررررث تقررررروم بررررردور هرررررام فررررري تحقيرررررق االسرررررتقرار االقتصرررررادي, االقتصرررررادية الرئيسرررررية

مررن خررالل الرقابررة و  ,االقتصررادية المواتيررة لتحقيررق النمررو االقتصررادي مررن خررالل الررتحكم بررالعرض النقرردي
ومررن خررالل اسررتقطاب المرردخرات , تقرار سررعر صرررف العملررة الوطنيررةعلررى االئتمرران والمحافظررة علررى اسرر

 .القومية وتوجيهها نحو القطاعات المنتجة

ودورهرررا فررري تحقيرررق ,  وأدواتهرررا, سررنتناول فررري هرررذا الفصرررل المقصررود بالسياسرررة النقديرررة؟ ومرررا هررري أهرردافها
سياسررررة النقديررررة فرررري االسررررتقرار والترررروازن االقتصررررادي؟ وانسررررجاما مررررع البحررررث سرررريتم التركيررررز علررررى أثررررر ال

 .االئتمان
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 المبحث األول

 (أدواتها -مفهومها) السياسة النقدية

 :مفهوم السياسة النقدية: أوال

بررردأت . والرررذي تحمرررل مسرررؤولية طبرررع النقرررود وتغطيتهرررا بالرررذهب, 1964مرررع إنشررراء مصررررف انكلتررررا عرررام 
وعلرى الررغم مرن أن فكررة . األوراق النقديرة بهدف الحفاظ علرى قيمرة العملرة وطبرع, تتبلور السياسة النقدية

وأدرك االقتصراديون مبكررا , معدل الفائدة  نوقشت سابقا بين المدارس االقتصادية فري القررن الثرامن عشرر
إال إن الرردور الحقيقرري  للسياسررة النقديررة لررم يتبلررور إال فرري , أثررر معرردالت الفائرردة علررى االقتصرراد الحقيقرري

 1.نالثالثينات من القرن العشري

السياسة النقدية فيما بعد تمثل أحد أهرم عناصر منظومرة السياسرات االقتصرادية التري يمكرن  وقد أصبحت
رض النقرررردي وتسررررتهدف السياسررررة النقديررررة إدارة العرررر. اسررررتخدامها لتحقيررررق األهررررداف االقتصررررادية للمجتمررررع

مررن هنرررا أخررذ مجررال  2.عرررامؤثران برردورهما علررى مسررتوى األداء االقتصررادي بشرركل يرروأسررعار الفائرردة الررذين 
لتحديررد مفهرروم  صرراديين, ففررتح المجررال لنقررا  واسررع  السياسررة النقديررة اهتمررام واسررع مررن قبررل المفكرررين االقت

فتعرررددت مفاهيمهرررا بتعررردد واخرررتالف األفكرررار والنظريرررات االقتصرررادية عبرررر الفتررررات , دقيرررق لهرررذه السياسرررة
رة عررن البرررامج واإلجررراءات الترري تنتهجهررا السررلطات عبررا: فمررنهم مررن يعرفهررا علررى أنهررا. الزمنيررة المتتاليررة

وفرري معظررم البلرردان يقرروم بهررذه اإلجررراءات , النقديررة لتنظرريم النقررد فرري المجتمررع وصرروال لألهررداف المرغوبررة
 3.المصرف المركزي

جميع اإلجراءات التي تتخذ من الحكومة والمصرف المركزي والخزينرة بقصرد الترأثير علرى مقردار "أو هي 
 4.أي حجم وتركيب الدين العام, واستعمال النقد واالئتمان واالقتراض الحكوميوتوفير 

                                                             
1 Warin Thierry, 2005- Monetary Policy: from Theory to practices Middlebury College Economics Discussion 
Papers No :05-08, p 2 

 
 .  1ص ,002   ,اإلسكندرية,الّدار الجامعية للنشر ,األسواق الماليةواقتصاديات النقود والبنوك ,مال أمين الوّصال و محمود يونسك  

3 Ammer, Christine, and other: Dictionary of Business and Economy, Mac millan publishing co, New York, 
1977, p269. 

 82 ص ,002 , عمان, للنشر والتوزيعدار اليازوري العلمية ,البنوك المركزية والسياسات النقدية : يسرى,والسامرائي , زكريا, الدوري 2
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ومنهم من عرف السياسة النقدية بأنها تشمل على جميع القرارات واإلجرراءات النقديرة بصررف النظرر عمرا 
فري وكرذلك جميرع اإلجرراءات غيرر النقديرة التري تهردف إلرى الترأثير , إذا كانت أهدافها نقدية أو غير نقديرة

 1.النظام النقدي

مجموعررة اإلجررراءات الترري تتخررذها السررلطات النقديررة فرري المجتمررع بهرردف رقابررة :"ومررنهم مررن يعرفهررا بأنهررا 
أو , سررررواء مرررا يتعلررررق بالقرررردر المتررراا منرررره أو بتكلفتررره بالنسرررربة إلرررى مررررن يطلبرررره, االئتمررران والتررررأثير عليررره 

التي من بشأنها التأثير علرى كميرة النقرود وحجرم  أي هي كل التدابير النقدية" بالشروط التي يمنح وفقا لها
 2.االئتمان

قررروم بهرررا المصرررارف تالتصررررفات التررري :)ياسرررة النقديرررة هررريالس برررالقول أن Casu Barbara ونتفرررق مرررع
المركزيررة للتررأثير علررى الكميررة المتاحررة مررن النقررود واالئتمرران وتكلفتهررا عررن طريررق الررتحكم برربعض إجررراءات 

 3(معدالت الفائدة وهيكلها أو كليهماالعرض النقدي أو مستوى 

 :عملية خلق االئتمان: ثانيا  

مرررن المعلررروم أن الودائرررع تحرررت الطلرررب تشررركل أكبرررر عنصرررر مرررن العررررض النقررردي وعلرررى هرررذا فرررإن تغيرررر 
وعلررى هررذا فرران . العرررض النقرردي يمكررن أن يفسررر إلررى حررد كبيررر بررالتغير الررذي يطرررأ علررى عنصررر الودائررع

تمثل الخطوة األولى في فهم العررض النقردي وهنراك أربعرة وحردات اقتصرادية فهم كيف تخلق تلك الودائع 
يرررؤثر سررررلوكها علررررى حجررررم العرررررض النقرررردي تتمثرررل فرررري البنررررك المركررررزي ومؤسسررررات اإليررررداع والمودعررررون 

 4.والمقترضون من البنوك

النظرررام  تعرررف القاعررردة النقديرررة بأنهرررا مجمررروع العملرررة فررري التررداول باإلضرررافة إلرررى االحتياطيرررات الكليرررة فررري
 .المصرفي

MB=C + R 

                                                             
1
 Einyin: Monetary policy J Means and Ends, Penguin Books Harnonsd worth Middlesex, 1964, p50. 

                                                       222ص , 792 ,القاهرة,دار النهضة العربية .  ط,  ج  النظرية االقتصاديةأحمد . جامع  
3
 Casu Barbara, Girardne Claudia and Molyneux Philip, 2006 Introduction to banking.1 ed , pearson 

Education Limited, England,p.111  
4  Mishkin: The Economics of Money Banking and Financial Markets, 2004,ed7,p357 
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نجرد أن سياسرة عمليرات السروق المفتوحرة تتريح للمصررف المركرزي أن يتردخل بالترأثير علرى حجرم السريولة 
 .المصرفية األمر الذي يمكنه من التحكم بالكتلة النقدية والتأثير في معدالت الفائدة في السوق النقدية

 :مفتوحة تحقيق األهداف التاليةاليستطيع المصرف المركزي بواسطة عمليات السوق 

 :التأثير في معدل الفائدة في السوق النقدية (1

عنرردما يرردخل المصرررف المركررزي السرروق المررالي مشررتريا لررألوراق الماليررة ترتفررع أسررعار السررندات واألوراق 
 الفائرردة علررىالماليررة فيررنخفض سررعر الفائرردة السررائد فرري السرروق نظرررا للعالقررة الوثيقررة بررين مختلررف أسررعار 

السرررندات وسرررعر الفائررردة فررري السررروق فيرررؤدي إلرررى زيرررادة اإلنفررراق الكلررري علرررى االسرررتثمارات الجديررردة فيرررزداد 
 .الطلب الفعلي

 .من خالل عمليات الشراء والبيع في السوق المفتوحة :في القاعدة النقدية وكمية النقد التأثير (2

لنفترض أننا قمنا بعملية الشراء من السروق المفتوحرة حيرث يختلرف أثرر الشرراء مرن السروق المفتوحرة علرى 
القاعرردة النقديررة مررا إذا كرران بررائع السررندات يحررتفظ بحصرريلة البيررع فرري شرركل عملررة أو فرري شرركل وديعررة فرري 

المفتوحرة لرن يررؤثر  فرإذا ترم االحتفراظ  بحصريلة البيرع فري شركل عملرة فران الشرراء فري السروق, أحرد البنروك
تبقررى ثابتررة ال تتغيررر لكررن العملررة فرري التررداول تزيررد بمقرردار الشررراء بمقرردار مررن السرروق فعلررى االحتياطيررات 

بينمررا إذا تررم االحتفرراظ , سررتزيد برنفس المقرردار( االحتياطيررات+العملررة )المفتوحرة ولهررذا فرران القاعرردة النقديرة 
يرد برنفس مقردار الشرراء مرن السروق المفتوحرة وبالترالي فان االحتياطيرات تز , بحصيلة البيع في شكل وديعة

 .تزداد القاعدة النقدية

أي أن أثرررر الشرررراء مرررن السررروق المفتوحرررة علرررى القاعررردة النقديرررة يظرررل كمرررا هرررو دائمرررا سرررواء ترررم االحتفررراظ 
 .بحصيلة البيع في شكل ودائع أو في شكل عملة

برأثر الشرراء المؤكرد  ةمقارنرؤكد بدرجرة كبيررة أما أثر الشراء من السوق المفتوحة على االحتياطيات غير م
 .على القاعدة النقدية

وهرررذا ينطبرررق علرررى عمليرررات البيرررع فررري السررروق المفتوحرررة حيرررث أن أثرهرررا علرررى االحتياطيرررات غيرررر مؤكرررد 
 .بالمقارنة بأثرها المؤكد على القاعدة النقدية
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 .ديةإنما عمليات البيع في السوق المفتوحة تتسبب في انخفاض القاعدة النق

وبالنتيجررة يمكررن للبنررك المركررزي أن يررتحكم أو يراقررب القاعرردة النقديررة بفعاليررة أكبررر مررن درجررة تحكررم البنررك 
 .المركزي في االحتياطيات

بمرنح قرروض  المركرزي المصررف قرومعلرى القاعردة النقديرة فعنردما ي وبالنسبة ألثر منح قروض مخصرومة
 المصررفلردى  المصررففران حسراب هرذا , مصررف مراوسلف أو إعادة خصم األوراق التجاريرة والماليرة ل

فري صرورة احتياطيرات إضرافية  المصرفالمركزي يزيد بمقدار القرض المخصوم ومن ثم تزيد أصول هذا 
قررررروض )أمررررا ميزانيررررة المركررررزي فتظهررررر زيررررادة األصررررول . وتزيررررد التزاماترررره فرررري شرررركل قررررروض مخصررررومة

 المصررفبمقدار قيمة القرض المخصروم كمرا تزيرد االلتزامرات فري شركل االحتياطيرات لصرالح ( مخصومة
المركررزي تررؤثر علررى  للمصرررفة وبالنتيجررة فرران التغيررر فرري االلتزامررات النقديرر. بمقرردار القرررض المخصرروم

القاعرردة النقديررة والعالقررة بررين التغيررر فرري هررذه االلتزامررات والتغيررر فرري القاعرردة النقديررة هرري نسرربة واحررد إلررى 
المركرزي بمقردار معرين يغيرر القاعردة  المصررفولذلك فكرل تغيرر فري االقترراض مرن ( بنفس المقدار)واحد 

 1.النقدية بنفس المقدار

 :من خالل العالقة  MBبالقاعدة النقدية Mض النقدينربط العر  نستطيع أن

M = m* MB 

يعرف المضاعف النقدي بأنه المعامل الرقمي الرذي يوضرح مقردار التغيرر فري العررض النقردي النراتج عرن 
 التغير في القاعدة النقدية

. ة النقديرررةوالكتلرر( القاعررردة النقديررة)إن العرررض النقرردي يقرروم علرررى وجررود عالقررة ثابترررة بررين النقررد المركررزي 
, يعكررس المضرراعف النقرردي تررأثير العوامررل األخرررى باإلضرررافة إلررى القاعرردة النقديررة علررى العرررض النقررردي

والتي هي قرارات المرودعين حرول تفضريلهم للعملرة أم للودائرع تحرت الطلرب فهري واحردة مرن العوامرل التري 
المركررررزي علررررى النظررررام ونسرررربة االحتيرررراطي القررررانوني الترررري يفرضررررها البنررررك , تررررؤثر علررررى العرررررض النقرررردي

 2.وقرارات البنوك بالنسبة إلى احتياطياتهم الفائضة أيضا يؤثرون على المضاعف النقدي, المصرفي

                                                             
1
 Mishkin Frederic, Ibidem , p360-361-362 

 
2 Mishkin Frederic, Ibidem , p357 
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 نحصل على صيغة المضاعف النقدي

M = (1+C)/(r +e +c)MB 

 :فيكون مضاعف النقدي

m= 1+c /r +e +c 

 :العوامل التي تحدد المضاعف النقدي

 :القانونيالتغيرات في نسبة االحتياطي  .1

إذا زادت نسبة االحتياطي القانوني على الودائع تحت الطلب مع بقاء المتغيررات األخررى علرى حالهرا 
فران احتياطيرات البنرروك سرتنخفض وبالتررالي يجرب علررى البنروك أن تقلرر  قروضرها وهررذا سريؤدي إلررى 

معنرراه انخفرراض انخفرراض العرررض النقرردي النرراجم عررن التغيررر فرري القاعرردة النقديررة بمقرردار معررين وهررذا 
قيمة المضاعف النقردي أي أن هنراك عالقرة عكسرية برين قيمرة المضراعف النقردي ونسربة االحتيراطي 

 .القانوني على الودائع تحت الطلب

 :التغيرات في نسبة االحتياطيات الفائضة .2

إذا احتفظررررت البنرررروك باحتياطيررررات تزيررررد عررررن االحتيرررراطي القررررانوني فرررري هررررذه الحالررررة سرررريكون هنرررراك 
اقرررل لمقابلرررة التوسرررع المضررراعف فررري الودائرررع تحرررت الطلرررب ومرررن ثرررم سررريحدث انخفررراض  احتياطيرررات

أمررررا إذا خفضررررت البنرررروك . مضررراعف فرررري الودائررررع تحررررت الطلررررب ومررررن ثررررم يررررنخفض العرررررض النقرررردي
االحتياطيررات الفائضررة الترري لررديها سررتزيد االحتياطيررات لمقابلررة التوسررع المضرراعف فرري الودائررع تحررت 

العررررض النقررردي أي أن العررررض النقررردي  يررررتبط بعالقرررة عكسرررية مرررع الطلرررب  وبالترررالي سررريزيد حجرررم 
 .مقدار االحتياطيات الفائضة في النظام المصرفي مع ثبات العوامل األخرى

 التغيرات في نسبة العملة .3

وبمررا أن الودائررع , تعنرري برران المررودعين يحولررون بعررض ودائعهررم تحررت الطلررب إلررى عملررة  Cالزيررادة فرري 
تحرت الطلررب تررؤدي إلررى خلرق االئتمرران لررذلك عنرردما الودائرع تحررت الطلررب تحررول إلرى عملررة فرران االئتمرران 
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أي أن المضراعف النقردي والعررض النقردي يرتبطران سرلبيا . ينخفض وبالتالي ينخفض مضراعف االئتمران
 1.عملةبنسبة ال

ذ أن كرل مرن هرذه المحرددات يررتبط مرع عررض  مما تقدم نستنتج أن عررض النقرود يترأثر بعردة محرددات وا 
ومرررن هنرررا تسرررتطيع المصرررارف العامرررة الترررأثير علرررى عررررض النقرررود , النقررود بعالقرررة إمرررا طرديرررة أو عكسرررية

 .بالتأثير على محدداته كل حسب المحددات التي يستطيع التأثير فيها
ك اتسررع نطرراق عمررل السياسررة النقديررة مررن التركيررز علررى وسررائل الرردفع بمفهومهررا التقليرردي وبنرراء علررى ذلرر

لتشمل جميع األصول التري تصرلح بااللتزامرات وتقتررب مرن النقرود فري درجرة ( نقود قانونية+ نقود ودائع )
 :سيولتها وهذا ما يسمى بالسيولة العامة في االقتصاد والتي يمكن تقسيمها إلى ثالث مجموعات

األول ويتعلررق بتكروين السرريولة وعناصرر هررذا : إن مشركلة السريولة العامررة لالقتصراد لهررا فري الواقررع جرانبين
والثرراني ويتعلررق باسررتخدام السريولة أو مررا نطلررق عليرره مرحلررة , التكروين أو مررا نطلررق عليهررا مرحلرة التجميررع

ودراسررة طرررق التمويررل أو واالتصررال بررين المرررحلتين ال يمكررن أن يررتم دون تحديررد . التوظيررف االسررتثماري
بمعنررررى اخررررر األشرررركال والوسررررائل المختلفررررة لتحقيررررق التحررررول المسررررتمر للقرررروة الشرررررائية مررررن الوحرررردات ذات 

وسررروف . ألجرررل تمويررل النشررراط االسرررتثماري, الفررائض فررري المررروارد إلررى الوحررردات ذات العجرررز فرري المررروارد
مرن خرالل ( حكومرة –مشرروعات  –اد أفرر )االقتصرادية المختلفرة  للوحرداتنتعرض لهرذا االتصرال بالنسربة 

التمويرل غيررر مباشرر عرن طريرق السرروق  –التمويرل المباشرر  -التمويررل الرداخلي: ثرالث طررق أساسرية هري
 2.بواسطة المؤسسات المالية مصرفية أم غير مصرفية

 (:الذاتي)التمويل الداخلي .1
لجرأ إليره غالبيرة المشررروعات وت, وهرو يعبرر عرن االرتبراط المباشرر برين مرحلررة التجميرع ومرحلرة االسرتخدام

وعلررى , وتسررتطيع أن تعتمررد علررى مواردهررا الذاتيررة المتاحررة مررن االحتياطيررات واألربرراا المتراكمررة, الخاصررة
. ثررم تسررتخدم هررذه المررروارد لتمويررل خططهررا االسرررتثمارية, مررا تحرروزه فرري خزينتهرررا مررن أصررول نقديررة سرررائلة

فبالنسربة إلررى الظررروف , ظرروف الداخليررة والخارجيررةعديررد مرن الشررروط والالونجراا التمويررل الرذاتي يرررتبط ب
الداخليررة فرران إتمررام التمويررل الررذاتي يفترررض أن يترروافر للمشررروع وفرري أي لحظررة األصررول النقديررة السررائلة 

, أمررا بالنسرربة إلررى الظررروف الخارجيررة. وبالشرركل وبالقرردر الالزمررين لتحقيررق اإلشررباع لمتطلباترره االسررتثمارية
, بطريقرررة غيرررر مباشررررة برررالظروف السرررائدة فررري السررروق النقديرررة وسررروق رأس المرررالفالتمويرررل الرررذاتي يررررتبط 

وتقررررديمها فرررري صررررور وأسررررعار مناسرررربة , وبمرررردى مرونررررة هررررذه األسررررواق وقرررردرتها علررررى تجميررررع االدخررررارات
                                                             
1
 Mishkin Frederic, Ibidem,p378-379-381 

 
جامعة , أطروحة دكتوراه, الضرورات الرئيسية إلصالا السياسة االقتصادية وتفعيل دورها في عملية التنمية في سورية:عبد الحميد, طالب 

 12 ,2002,حلب
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هرو ارتفرراع سررعر , إن مررن أهرم العوامررل الترري تررتبط بنمررو هررذه الوسريلة فرري التمويررل. للتوظيرف االسررتثماري
وبالترالي تمتنرع المشررروعات عرن االقتررراض مرن األسررواق , ؤدي إلرى ارتفرراع تكلفرة االسررتثمارالفائردة وهرذا يرر

وتتبلررررور ميزترررره األساسررررية فرررري اعتبرررراره المصرررردر األول لتكرررروين رأس المررررال . النقديررررة وأسررررواق رأس المررررال
الطبيعررري  بأقرررل تكلفرررة ممكنرررة  لكنررره يمنرررع مرررن تجميرررع االدخرررارات  بصرررفة عامرررة وعلرررى مسرررتوى النشررراط 

ثررم توزيعهرررا بالتررالي علرررى مختلررف القطاعرررات واألنشررطة والمشرررروعات طبقررا ألولويرررات , القتصررادي ككرررلا
 .استثمارية معينة تتفق مع أهداف السياسة االقتصادية

فالنتيجرررة النهائيرررة والهامرررة والتررري يمكرررن استخالصرررها هرررو أن التمويرررل الرررداخلي ال  يتطلرررب وال يرررؤدي إلرررى 
 .لدفع فحجم الرصيد النقدي يبقى ثابتازيادة كمية النقود أو وسائل ا

 :التمويل المباشر .2
وهو يعبر عن العالقة المباشرة بين المقرض والمستثمر ودون أي تدخل من أي وسريط مرالي مصررفي أو 

 .وأن هذه الوسيلة مثل سابقتها ال تؤدي إلى زيادة حجم وسائل الدفع. غير مصرفي
 :التمويل غير مباشر .3

األسواق بوساطة المؤسسات المالية  الوسطية  بمختلرف أنواعهرا مصررفية أم غيرر أي التمويل عن طريق 
وهذه الوسريلة فري التمويرل تتمثرل فري قردرة المؤسسرات الوسريطة علرى تحويرل االكتنراز االدخراري . مصرفية

إلررررى توظيررررف ادخرررراري وأيضررررا تتعلررررق بقرررردرتها علرررررى مضرررراعفة حجررررم القرررروة الشرررررائية المقدمررررة لتوظيرررررف 
عنرد قيامهرا بالتمويرل غيرر المباشرر وهري نتيجررة , اعتمرادًا نسربة معينرة مرن االدخرارات النقديرة, االسرتثماري

واضرحة بالنسربة للبنرروك التجاريرة التري تسررتطيع أن تقردم قروضرا تزيررد عمرا لرديها مررن ادخرارات عرن طريررق 
 1.خلق االئتمان

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 25-25 ص, 772 ,دار المعرفة الجامعية ,اقتصاديات النقود والمصارف والمال: رشدي مصطفى, شيحة 
1  
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 المبحث الثاني

 أدوات السياسة النقدية

تررؤثر فرري سررير النشرراط االقتصررادي عررن طريررق تأثيرهررا فرري عرررض النقررود مررن بمررا أن المصررارف التجاريررة 
لررررذلك ال يمكررررن أن تترررررك هررررذه المصررررارف بمفردهررررا تتبررررع السياسررررة . خررررالل قرررردرتها علررررى خلررررق االئتمرررران

ذلرررك أن توسرررعها فررري االئتمررران قرررد ال يالئرررم الحالرررة االقتصرررادية التررري يمرررر بهررررا , االئتمانيرررة التررري ترغرررب
.  برد للمصررف المركرزي مرن التردخل للحرد مرن التوسرع فري االئتمران والعكرس صرحيحاالقتصاد وبالتالي ال

وهنررا تظهررر القرروة األساسررية للسررلطة النقديررة أال وهرري قرردرتها علررى زيررادة أو إنقررا  حجررم النقررود االئتمانيررة 
يرة ويتم ذلك من خرالل االعتمراد علرى عردد مرن األدوات و األسراليب الفن. التي تخلقها المصارف التجارية

 1.للسياسة النقدية

. وأدوات السياسة النقدية هي الوسائل التري تحردث بواسرطتها السرلطات النقديرة التغيررات فري عررض النقرود
 .وتقسم هذه األدوات إلى إما أدوات كمية أو أدوات نوعية أو أدوات أخرى

 :أدوات الرقابة الكمية على االئتمان: أوال

جرم الكلري لالئتمران فري االقتصراد القرومي وذلرك بغرض النظرر عرن ويقصد بها األدوات التري ترؤثر فري الح
, لإلقرراضالمتاحرة فالرقابرة الكميرة ترؤثر فري حجرم األرصردة , نوع وشكل االئتمران الرذي تمنحره المصرارف

ذا ما علمنا أن حجم االئتمان الكلي الذي تمنحه المصارف التجارية يعتمد بشركل أساسري علرى عراملين  وا 
 :هما

مرررن نقرررود وأرصررردة دائنرررة لررردى )حجرررم االحتياطيرررات النقديرررة الحاضررررة لررردى هرررذه المصرررارف :العامرررل األول
 .والتي يمكن استخدامها في عمليات اإلقراض (المصرف المركزي

نسرررربة االحتيررراطي النقرررردي القررررانوني التررري يفرضررررها المصرررررف المركرررزي علررررى المصررررارف : العامرررل الثرررراني
 .التجارية

                                                             
 58 ص,777 , عمان,دار الثقافة , (الجزئي والكلي)مبادئ التحليل االقتصادي : محمد مروان وآخرون, السمان   
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زي فررررض سررريطرته علرررى هرررذين العررراملين اسرررتطاع الرررتحكم برررالحجم فإنررره إذا مرررا اسرررتطاع المصررررف المركررر
وتقسرررم األدوات الكميرررة إلررى نررروعين أدوات كميرررة مباشررررة وأدوات كميرررة غيرررر  1.الكلرري لالئتمررران المصررررفي

 .مباشرة

 :أدوات الرقابة الكمية غير المباشرة .1

االئتمررران بواسرررطة تهررردف هرررذه األدوات إلرررى الترررأثير بشررركل غيرررر مباشرررر علرررى الحجرررم الكلررري المتررراا مرررن 
وتتكررون مررن ثالثررة . المصرارف التجاريررة وفرري تكلفترره بالنسربة إلررى مررن يطلبرره وفري الشررروط الترري يمررنح بهرا

 :أدوات هي

 :أداة سياسة سعر الخصم (1
وكران , تعد هذه األداة من أقدم الوسائل التي استخدمتها المصارف المركزية للرقابة والترأثر علرى االئتمران

ثررم سررار  1441أدخررل معرردل الخصررم كوسرريلة للسرريطرة علررى االئتمرران فرري عررام  مصرررف انجلترررا أول مررن
وكررذلك فررري , المصرررف المركررزي تررردريجيا خررالل هرررذه الفترررة علرررى وضررع يجعلرره الملجرررأ األخيررر لإلقرررراض

يتقاضرراه  الررذيوهرري عبررارة عررن معرردل الفائرردة   1613.2وفرري الواليررات المتحرردة سررنة  1421فرنسررا سررنة 
مصرررارف التجاريررة مقابرررل تقرررديم القررروض لهرررا أو إعررادة حسرررم األوراق التجاريرررة المصرررف المركرررزي مررن ال

التررري بحوزتهرررا فررري المررردة القصررريرة للحصرررول علرررى مررروارد نقديرررة جديررردة لتررردعيم احتياطاتهرررا النقديرررة وزيرررادة 
تلجأ البنوك التجاريرة إلرى إعرادة خصرم بعرض أصرولها الماليرة لردى البنرك ما مقدرتها على االئتمان وعادة 

حاجررة إلررى سرريولة نقديررة لتقررديمها كقررروض إلررى بلإلقررراض عنرردما تكررون  خيررراألملجررأ المركررزي بوصررفه ال
ويعنري ذلرك أن يوافرق . ويعرف هذا المعدل األدنى لإلقراض أو سعر الفائردة األولرى. األفراد والمشروعات

الت كمررا يمثررل هررذا البنررك المركررزي علررى أن يحررل محررل البنرروك التجاريررة كرردائن لررألوراق التجاريررة والكمبيررا
وتختلرف ماهيرة األوراق الماليرة  3.المعردل تكلفرة بالنسربة للمصرارف التجاريرة عنرد قيامهرا برإقراض عمالئهرا
 4:القابلة للخصم من بلد إلى اخر إال أنها تحتوي بصفة عامة على ما يلي

                                                             
 
 25 ص,772 , القاهرة ,زهراء الشرق, النقود والبنوك والتوازن االقتصادي: حسن أحمد, عبيد 
 11ص,789 ,دار الطليعة للطباعة والنشر بيروت, ترجمة عبد الواحد المخزومي, الصيرفة المركزية,دي كوك.ج.أ.م  
1
   7 ص ,0 0 , األردن  دار الفكر -عمان,  ط,اقتصاديات النقود والبنوك : السيد,عبد القادر 
 2  ص,000 , بيروت, دار المنهل اللبناني, النقود والسياسات النقدية الداخلية:مالك وسام  2
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أن تكررون وقرد يشرترط ( يومرا 60مرثال )السرندات التجاريرة التري يكرون أجرل اسرتحقاقها لمرردة معينرة  .1
ومثالهرررا ( ومسرررتفيد, ومسرررحوب عليررره, كوجرررود ثالثرررة توقيعرررات سررراحب)متمتعرررة بثالثرررة ضرررمانات 

 .الكمبياالت التجارية
 .والتي قد يشترط فيها أن تكون ذات أجل محدد, سندات الخزينة العامة .2
 .األوراق المالية الممثلة للقروض القصيرة األجل .3
 .السندات الممثلة للقروض المتوسطة األجل .4
 :أثر سياسة سعر الخصم - أ

يسرتخدم البنرك المركررزي سياسرة سررعر إعرادة الخصررم بهردف الترأثير فرري كلفرة حصررول البنروك التجاريررة 
االئتمررران الرررذي تضرررعه البنررروك ( مرررنح)علرررى المررروارد النقديرررة اإلضرررافية مرررن جهرررة وتحديرررد كلفرررة تررروفير

وبالتررالي  1جهررة أخرررىالتجاريررة تحررت تصرررف زبائنهررا مررن الوحرردات االقتصررادية غيررر المصرررفية مررن 
فزيرادة حجرم , التأثير على حجم القرروض المخصرومة ومرن ثرم الترأثير علرى القاعردة النقديرة المقترضرة

, ومررن ثررم يمكررن أن يتوسررع حجررم العرررض النقرردي, القررروض المخصررومة يضرريف إلررى القاعرردة النقديررة
ممرا يخفررض , ةيخفرض حجرم القاعرردة النقديرة المقترضرر, بينمرا أن تخفريض حجررم القرروض المخصررومة

فعنردما نشرأت البنروك المركرزي كران , وكذلك تستخدم لمنع الكوارث المصررفية. بالتالي العرض النقدي
فبمقتضرى تلرك الوظيفرة يقردم البنرك المركرزي إلرى البنروك , أهم دور لهرا هرو أنهرا ملجرأ أخيرر لإلقرراض

 2 .قدر كبير من االحتياطيات لمنع حدوث الفشل المصرفي

الفائرردة لردى البنرروك التجاريررة فرري السروق النقديررة سرريكون كافيرا لحررث المرردخرات الخاصررة  ن ارتفراع أسررعارإ

أي التحرول مرن االسرتثمار الطويرل األجرل إلرى االسرتثمار , لالنتقال من السروق الماليرة إلرى السروق النقديرة

لفائررردة القصرررير األجرررل الن عائرررد االسرررتثمار فررري الثانيرررة أعلرررى مرررن األولرررى ونتيجرررة لرررذلك سرررتأخذ أسرررعار ا

 . الطويلة األجل باالرتفاع لوقف نزوا األموال نحو السوق النقدية

فالعالقة بين سعر الخصم وأسعار الفائدة فري األسرواق هري محرور الترأثير فري أسرواق االئتمران وهري التري 

فرإذا شرعر البنرك المركرزي . تعطي البنك المركزي القدرة على التأثير في خلق المصارف التجارية لالئتمان
                                                             
1
 L.V .Chandler. The Economic of Money and Banking N.Y. Happer 6

th
ED, 1973.P247 

2
 Mishkin: The Economics of Money Banking and Financial Markets, 2004,ed7,p778 
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وانرره , أن عررض النقررود قررد ارتفررع إلررى مسررتوى غيررر مرغرروب فيره نتيجررة التوسررع المفرررط فرري مررنح القررروض

سرررارع إلرررى انتهررراق سياسرررة نقديرررة انكماشرررية تهررردف إلرررى ,  اخرررذ يهررردد اسرررتقرار مسرررتوى األسرررعار الداخليرررة

عر إعررادة تقلرري  الكميررة اإلجماليررة للنقررود المتداولررة ويعمررل علررى تنفيررذ هررذه السياسررة عررن طريررق رفررع سرر

ممررررا يرررؤدي إلرررى تقليررررل , أي رفرررع كلفرررة القررررروض أو السررريولة التررري يقرررردمها للمصرررارف التجاريرررة, الخصرررم

اقتراضها من المصرف المركزي وهذا بدوره يؤدي إلى عدم توفر احتياطيرات نقديرة كافيرة لردى المصرارف 

 .لودائررع الجديرردةممررا يضررع قيرردا علررى مقرردرتها فرري خلررق ا, التجاريررة ألغررراض التوسررع فرري مررنح القررروض

ولررذلك ستسررارع المصررارف التجاريررة إلررى رفررع سررعر الخصررم أي سررعر الفائرردة المقررررة فرري السرروق النقديررة 

وسريكون . على القروض التي تقردمها للقطراع غيرر المصررفي عرن طريرق خصرم األوراق التجاريرة والماليرة

وهرررو مررررا يعنررررى أن  ,رفرررع سررررعر الخصرررم بررررنفس النسرررربة وفررري نفررررس الوقرررت الرتفرررراع سررررعر إعرررادة الخصررررم

المصررارف التجاريررة تقرروم بنقررل تكلفررة اقتراضررها مررن البنررك المركررزي إلررى األفررراد والمشررروعات عررن طريررق 

 .رفع سعر الفائدة على االئتمان الذي تضعه تحت تصرف عمالئها

وقيررررام المصررررارف التجاريررررة برفررررع كلفررررة القررررروض الترررري تقرررردمها لعمالئهررررا سرررريؤدي إلررررى قلررررة إقبررررالهم علررررى 
الن العائرد المتوقرع مرن اسرتثمار األمروال المقترضرة  ,اض أو طلب االئتمران مرن المصرارف التجاريرةاالقتر 

سرريكون اقررل مررن السررابق وتقليررل اقتررراض القطرراع غيررر المصرررفي مررن المصررارف سيضررع حرردا للتوسررع فرري 
 األمررر الررذي يررؤدي إلررى انخفرراض عرررض النقررود فرري التررداول وهررذا مررن شررأنه أن, مررنح االئتمرران المصرررفي
 .ويخفف من حدة الضغوط التضخمية, يقلل من اإلنفاق النقدي

وبررالعكس إذا رغررب البنررك المركررزي فرري إتبرراع سياسررة نقديررة توسررعية تهرردف إلررى زيررادة عرررض النقررد لبعررث 
لجرررأ إلرررى خفرررض سرررعر إعرررادة الخصرررم وهرررذا برررالطبع سيشرررجع , الحيررراة فررري مسرررتوى الفعاليرررات االقتصرررادية

لها المصارف التجارية على طلب المزيد من السيولة من البنك المركزي عن طريق تحويرل جرزء مرن أصرو 
فتررزداد احتياطياتهررا النقديررة ومقرردرتها , الماليررة إلررى نقررود قانونيررة طالمررا أن تكلفررة الحصررول عليهررا منخفضررة

وبالترررالي فررران زيرررادة احتياطياتهرررا النقديرررة سررريدفعها إلرررى خفرررض سرررعر الفائررردة علرررى . علرررى خلرررق االئتمررران
ل أن العائررد المتوقررع مررن وهنررا سرريعتقد رجررال األعمررا, القررروض الترري تمنحهررا إلررى القطرراع غيررر المصرررفي
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فيرزداد طلربهم . ونها إلرى المصررف التجراريدسيكون أعلى من التكلفة التي سيؤ  استثمار المبالغ المقترضة
مما يفضري إلرى زيرادة عررض النقرد وهرذا بردوره يقرود , على االئتمان ويزداد حجم الودائع الجديدة المخلوقة

خل واالسررتخدام ممررا يرفرع مررن مسرتوى النشرراط االقتصررادي إلرى زيررادة اإلنفراق النقرردي ومررن ثرم اإلنترراق والرد
 1.بأسره

 :فعالية سعر الخصم - ب

إن فعاليررررة تقنيررررة سررررعر إعررررادة الخصررررم تظهررررر فرررري غيرررراب مصررررادر أخرررررى للسرررريولة واالئتمرررران مررررن غيررررر 
أو أنهررا , (للتمويررل الررذاتي)حيررث إن حالررة وجررود احتياطيررات نقديررة لرردى المشررروعات , المصرررف المركررزي
سررعر الخصرم ال يكرون لره تررأثير فري مقردرة السرروق  إن ارتفراع, وض مررن مصردر خرارجيحصرلت علرى قرر 

كمررا أن رفررع , النقديرة علررى تقرديم القررروض وزيرادة حجررم االئتمران نظرررًا للزيرادة الحاصررلة فري عرررض النقرود
سررعر الخصررم مررن طرررف المصرررف المركررزي ال يمكررن أن يررؤثر فرري التوسررع فرري مررنح االئتمرران مررن طرررف 

والمصررررف التجررراري يررردرك أن أصرررحاب . لالقترررراض ةالمشرررروعات مسرررتعد تاريرررة مرررا دامرررالمصرررارف التج
ويررردرك أن هرررؤالء هرررم الرررذين يتحملرررون الزيرررادة المفروضرررة فررري سرررعر , المشرررروعات مسرررتعدون لالقترررراض

 2.الخصم واستمرارهم في الطلب على االئتمان بالرغم من ارتفاع أسعار الفائدة

من قبل المصرف المركزي قد ال يرنعكس دائمرا وبسررعة , سعر الخصمإال أن تغيير سعر إعادة الخصم و 
 :ألن فاعلية هذه السياسة تتوقف على, في تغيير حجم االئتمان باالتجاه المطلوب

  أن يكررررون لسررررعر إعررررادة الخصررررم وبالتررررالي سررررعر الفائرررردة تررررأثير مباشررررر علررررى األسررررعار واألجررررور
 .واإلنتاق

  فكلمرررا كانرررت سررروق الخصرررم ضررريقة وغيرررر , الخصرررممررردى اتسررراع السررروق النقديرررة وخاصرررة سررروق
 .منتظمة كلما كان أثر سياسة تغيير سعر إعادة الخصم ضئيال على حجم االئتمان

  مررردى اعتمررراد المصرررارف التجاريرررة علرررى المصررررف المركرررزي فررري الحصرررول علرررى المررروارد النقديرررة
 3.اإلضافية

                                                             
79 -72 -72 ص,مرجع سابق,مركزية والسياسات النقدية ,الروابي :زكريا الدوري و يسري السامرائي 

 1 

الناشر , دور البنوك المركزية في إعادة تجديد السيولة في البنوك اإلسالمية معالجة كاملة لمشكلة السيولة في البنوك اإلسالمية: رايس حدة  

 .17 ص, 007 , القاهرة, إيتراك
1
  21ص, 00 ,اإلسكندرية,مؤسسة الثقافة الجامعية, نظرية التضخم: نبيل, ابيالرو 
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تسررهم فرري زيررادة الطلررب علررى األوراق القابلررة منهررا أنهررا , وتتمتررع سياسررة إعررادة الخصررم بالعديررد مررن المزايررا
كمررا أن تغييررر سررعر الفائرردة وسررعر الخصررم يعتبررر مؤشرررا للمصررارف التجاريررة عررن اتجرراه . إلعررادة الخصررم

فزيرادة , السلطات النقدية في الدولة فيما يتعلق بسياسة االئتمان التي ترغب فري إتباعهرا فري الفتررة القادمرة
صرارف التجاريررة عررن نيرة المصرررف المركرزي فرري إتبراع سياسررة انكماشررية هرذين السررعرين يعتبرر مؤشرررا للم

إال إن سياسررة سرررعر  1.وتخفيضررهما يعتبررر مؤشررررا عررن نيتررره فرري إتبررراع سياسررة توسررعية فررري الفترررة المقبلرررة
إعررادة الخصررم مررا هرري إال وسرريلة توجيرره للتررأثير فرري أسررعار الفائرردة وفرري حجررم االئتمرران واتجاهررات السرروق 

ا وسيلة ناقصرة تحتراق إلرى عردة أسراليب أخررى لتكرون أكثرر فاعليرة, كمرا أنهرا تقروم بردور النقدية, غير أنه
 2.المكمل للوسائل النقدية, وخاصة السوق المفتوحة

 :سياسة عمليات السوق المفتوحة (2
يقصررررد بعمليررررات السرررروق المفتوحررررة دخررررول المصرررررف المركررررزي السرررروق النقديررررة والماليررررة بائعررررا أو مشررررتريا 

الحكوميررة والتجاريررة للتررأثير فرري كميررة النقررود وحجررم االئتمرران الممنرروا مررن قبررل المصررارف  لررألوراق الماليررة
التجاريرررة لتحقيرررق التغيرررررات المناسررربة فرررري األسرررعار واألجرررور واإلنترررراق وذلرررك وفقررررا للظرررروف االقتصررررادية 

 3.السائدة

لررذلك , لنقررديوأيضررا تعتبررر أهررم مصرردر للتقلررب فرري العرررض ا, أي أنهررا محررددا للتغيررر فرري العرررض النقرردي
فرري كثيررر مررن دول العررالم وخصوصررا الرردول الترري تتميررز بتطررور البنيتررين  4تعتبررر أهررم أداة للسياسررة النقديررة
فرررري قيررررام البنرررروك , وتتمثررررل عمليررررات السرررروق المفتوحررررة بمعناهررررا الضرررريق. النقديررررة والماليررررة فرررري اقتصررررادها

ات السروق المفتوحررة بمعناهررا الواسررع أمررا عمليرر, المركزيرة ببيررع وشررراء السرندات الحكوميررة وأذونررات الخزينرة
فإنهررا تقررروم بشرررراء وبيررع األوراق الماليرررة والرررذهب والعمررالت األجنبيرررة باإلضرررافة إلررى شرررراء وبيرررع السرررندات 

 .الحكومية وأذونات الخزينة

                                                             
1 R. Hosek, William, and other :Monetary theory policy and financial Markets, United States of America, 
1977,p5 
2
 www.Iqtissadiya.com 

3 K. C .Shekhar: Banking Theory and practice ,vikas publishing house put LTd .new Delhi,1994,p472 
4
 Mishkin Frederic, Ibidem, 2004,ed7,p398 
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كان أول من اسرتخدم هرذه األداة هرو بنرك انكلتررا كوسريلة إضرافية بهردف زيرادة فعاليرة معردل الخصرم سرنة 
وبمررررور الرررزمن أصررربح تطبيرررق هرررذه , سرررتعمالها كمجررررد وسررريلة تدعيميرررة ألسرررعار الخصرررموبررردء ا, 1631

 1.وفي بعض األحيان تستعمل لوحدها كأداة مستقلة, العمليات األداة الرئيسية للسيطرة على االئتمان

 :وهناك نمطان من عمليات السوق المفتوحة

ر مسرتوى االحتياطيرات لردى البنروك تستهدف تغيي( الديناميكية)عمليات السوق المفتوحة الحركية  -
 .أو حجم العملة في التداول ومن ثم تغير حجم القاعدة النقدية

عمليررات السرروق المفتوحررة الدفاعيررة وهرري الترري تقرروم بهررا الخزانررة العامررة لرردى البنررك المركررزي أو  -
 2.التغيرات في الرصيد الصافي لعمليات المقاصة 

 :أثر سياسة عمليات السوق المفتوحة - أ

وتحررردث عمليرررات السررروق المفتوحرررة أثرهرررا علرررى النقرررود المتداولرررة ومرررن ثرررم علرررى النشررراط االقتصرررادي عرررن 
 :طريقتين

الترررأثير فررري احتياطيرررات البنررروك التجاريرررة ومرررن ثرررم فررري مقررردرتها علرررى مرررنح االئتمررران وهرررو ترررأثير  -
 .مباشر

ير فررري كلفرررة وبالترررالي الترررأث الترررأثير علرررى أسرررعار الفائررردة علرررى السرررندات وهرررو ترررأثير غيرررر مباشرررر -
 3.االئتمان

 :التأثير في احتياطيات البنوك التجارية -

عمليررات السرروق المفتوحررة إلررى تغييررر حجررم النقررود المتداولررة ويررؤثر علررى ليررؤدي اسررتخدام البنرروك المركزيررة 
فرررإذا مرررا عرررانى االقتصررراد القرررومي مرررن انخفررراض فررري مسرررتوى . قررردرة البنررروك التجاريرررة علرررى خلرررق االئتمررران

فري هرذه الحالرة , النشاط االقتصادي ورغبرت السرلطة النقديرة فري معالجتره عرن طريرق زيرادة اإلنفراق الكلري
. ركررزي بشررراء السررندات و األذونررات إمررا مررن المصررارف التجاريررة أو مررن الجمهررور مباشرررةيقرروم البنررك الم

                                                             
1
 Dack Jozef van t,1999-Implementing monetary policy in emerging market economies: an overview of 

issues, in Monetary policy operating procedures in Emerging Market Economies, BIS policy papers, No5, p45-
50  
2
 Mishkin Frederic, Ibidem, 2004,ed7,p398 

 2  ص, 787 ,  الدار المصرية اللبنانية ط, النظريات والسياسات النقدية:سهير محمود, معتوق 1
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ففرري حالررة شررراء البنررك المركررزي مررن المصررارف التجاريررة فإنهررا سرروف تزيررد أرصرردتها لرردى البنررك المركررزي 
ونتيجررررة لررررذلك فرررران االحتياطيررررات المتاحررررة لرررردى المصررررارف التجاريررررة سرررروف ترتفررررع ومررررن ثررررم تزيررررد قرررردرة 

التجاريرررة علرررى مرررنح االئتمررران أمرررا إذا اشرررترى البنرررك المركرررزي السرررندات وأذونرررات الخزانرررة مرررن  المصرررارف
الجمهور مباشرة فانره يصردر لهرم شريكات بقيمرة السرندات واالذونرات المشرتراة ويقروم الجمهرور بوضرع هرذه 

ثرم تزيررد الشريكات فري حسرراباتهم لردى المصررارف التجاريرة وبالترالي تزيررد كميرة النقررود لردى المصرارف ومررن 
وفي حالة بيع البنك المركرزي لسرندات حكوميرة وأذونرات خزانرة إلرى المصرارف  .قدرتها على منح االئتمان

فري , التجارية فإنها سوف تصدر شريكات للمصررف المركرزي وتسرجل علرى حسراباتها لردى البنرك المركرزي
لبنررك المركررزي سرررندات إمررا إذا بررراع ا. هررذه الحالررة تررنخفض قررردرة المصررارف التجاريررة علرررى مررنح االئتمرران

فرررران الجمهررررور يقرررروم بإصرررردار شرررريكات مسررررحوبة مررررن ,  حكوميررررة واذونررررات خزانررررة إلررررى الجمهررررور مباشرررررة
وفري هرذه الحالرة ترنخفض كميرة النقرود المتاحرة . حساباتهم من المصرارف التجاريرة لصرالح البنرك المركرزي

 1.الئتمانلدى المصارف لإلقراض ومن ثم تنخفض قدرة المصارف التجارية على خلق ا

 :التأثير على أسعار الفائدة على السندات -

باإلضرررافة إلرررى ترررأثير عمليرررات السررروق المفتوحرررة علرررى حجرررم االئتمررران فررران لهرررا ترررأثير اخرررر علرررى أسرررعار 
فعنردما يريرد المصررف المركرزي إتبراع سياسرة نقديرة انكماشرية . األوراق المالية ومن ثم على أسعار الفائردة

بهرا االقتصراد القرومي , يردخل السروق النقديرة والماليرة بائعرًا لرألوراق الماليرة لمكافحة بوادر تضرخمية يمرر 
األمر الذي يؤدي خفض قيمتها السوقية لزيادة عرضها فري األسرواق , وهرذا االنخفراض فري قيمتهرا يماثرل 

كمررا  زيررادة سررعر الفائرردة السررائد فرري السرروق وهررذا يعتبررر مؤشرررًا إلررى اتجرراه أسررعار الفائرردة السرروقية لالرتفرراع
 يعتبر مؤشرًا للحد من حجم االستثمارات ومحاولة تخفيف حدة التضخم

أن قيرررام المصررررف المركرررزي ببيرررع األوراق الماليرررة سررريؤدي مرررن جهرررة إلرررى تخفررريض عررررض النقرررود  حيرررث
القانونيررة ويررؤدي مررن جهررة أخرررى ارتفرراع سررعر الفائرردة السررائد فرري السرروق الررذي يررؤدي برردوره إلررى انخفرراض 

وض ويحرردث العكررس عنرردما يريررد المصرررف المركررزي ابترراع سياسررة نقديررة توسررعية فرري الطلررب علررى القررر 
يردخل السروق النقديرة والماليرة مشرتريًا لرألوراق الماليرة ممرا  ,العالق بوادر ركود يمرر بهرا االقتصراد القرومي

وهرذه الزيرادة فري قيمتهرا السروقية تماثرل  ,لزيرادة الطلرب عليهرا فري األسرواق يؤدي إلى زيادة قيمتها السروقية

                                                             
 05 ص, مرجع سابق,البنوك المركزية والسياسات النقدية : زكريا الدوري ويسري السامرائي  
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انخفرررراض سرررررعر الفائرررردة السرررررائد فرررري السررررروق وهرررررذا يعتبررررر مؤشررررررًا التجرررراه أسرررررعار الفائرررردة السررررروقية نحرررررو 
 .االنخفاض

 :هناك عدد من الفرضيات تقوم عليها سياسة عمليات السوق المفتوحة

  وفقررًا لهرردف المصررررف  –فتوحرررة مررن خرررالل عمليررات السرروق الم –تتغيررر االحتياطيررات النقديرررة المصرررفية
المركزي ولكرن قرد ال تتغيرر كميرة النقرود واالحتياطيرات النقديرة للمصرارف التجاريرة برنفس مقردار مشرتريات 

كأن يقوم المصررف المركرزي بشرراء األوراق الماليرة .أو مبيعات األوراق المالية من قبل المصرف المركزي
مصررفية وبرنفس الوقرت كران هنراك هرروب لررؤوس األمروال إلرى لزيادة كمية النقود واالحتياطيات النقديرة ال

الخررارق أو كررران هنررراك عجرررز فررري ميرررزان المررردفوعات أو زيرررادة فررري االكتنررراز ممرررا يعنررري أن عمليرررات شرررراء 
 األوراق المالية لم تؤت ثمارها

ض وكررذلك إذا قرررام المصررررف المركررزي ببيرررع األوراق الماليرررة لسررحب السررريولة الزائررردة فرري المجتمرررع ولتخفررري
االحتياطيرات النقديرة المصررفية وبرنفس الوقرت كران هنرراك زيرادة فري التحرويالت مرن الخرارق أو كران هنرراك 
فائض في ميزان المدفوعات , أو عودة جزء من أألموال المكتنرزة إلرى الترداول ممرا يعنري أن عمليرات بيرع 

 األوراق المالية عملية غير مجدية

 يرررر احتياطياتهررا النقديرررة إال أن هرررذه الفرضررية ليسرررت صرررحيحة تتغيررر أعمرررال المصرررارف التجاريررة وفقرررًا لتغ
دائمررررًا ,فهنرررراك العديررررد مرررررن المتغيرررررات سررررواء كانررررت ذات طبيعرررررة نقديررررة أو اقتصررررادية أو سياسررررية تمنرررررع 
المصارف التجارية مرن اسرتخدام زيرادة االحتياطيرات النقديرة بشركل كامرل, أو مرن تقلري  االئتمران عنردما 

 .ية وخاصًة إذا كانت هذه المصارف فروع لمصارف أجنبيةتتراجع احتياطياتها النقد
  يتغيررر الطلررب علررى االئتمرران المصرررفي وفقررًا لتغييررر أسررعار الفائرردة السررائدة فرري السرروق ولكررن هررذا لرريس

صررحيحًا بشرركل دائررم فالطلررب علررى االئتمرران قررد ال يررزداد نتيجررة انخفرراض أسررعار الفائرردة وخاصررةً  فرري 
أو االقتصررادي فررال يقبررل رجررال األعمررال والمسررتثمرين علررى االقتررراض فترررات عرردم االسررتقرار السياسرري 

, وقرد ال تمررنح الدولررة التررراخي  للمسررتثمرين. ة حتررى لرو قرردمت لهررم تسررهيالت كبيرررةتحمرل مخرراطر كبيررر 
 .أي أن هناك إمكانية الحصول على القروض لكن الحكومة ال تمنج تراخي  صناعية
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 :في التحكم باالئتمان المصرفي فعالية عمليات السوق المفتوحة - ب

 :وتتسم سياسة عمليات األوراق المفتوحة بالعديد من السمات

والررذي يكررون لرره الرقابررة الكاملررة علررى , تررتم عمليررات السرروق المفتوحررة بمبررادرة مررن البنررك المركررزي .1
حجم عمليات السوق المفتوحرة وهرذه الرقابرة غيرر مؤكردة فري ظرل عمليرات الخصرم التري يسرتطيع 

ولكنره يسرتطيع أن يمرارس رقابرة مباشررة علرى حجرم , ن يشجع أو يثبط البنوك من االقترراضبها أ
 .القروض المخصومة

عمليررات السرروق المفتوحررة مرنررة ودقيقررة و فرريمكن أن تمررارس بررأي درجررة بغررض النظررر عررن مرردى  .2
صررغر الحجررم المطلرروب إلحداثرره لتغيررر االحتياطيررات أو القاعرردة النقديررة فرريمكن لعمليررات السرروق 

فررررإذا كرررران التغيررررر  ,رلمفتوحررررة أن تحقررررق هررررذا الهرررردف بشررررراء أو بيررررع أوراق ماليررررة بحجررررم صررررغيا
فرران عمليرات السروق المفتوحررة أداة  ,المطلروب فري االحتياطيررات أو فري القاعردة النقديررة كبيررا جردا

 .قوية بدرجة تكفي لتحقيق هذا الهدف من خالل شراء أو بيع حجم كبير من األوراق المالية
فرررإذا حرردث خطررأ فررري ممارسررة عمليررات السررروق , عمليررات السررروق المفتوحررة بسرررعةيمكررن عكررس  .3

فررإذا قرررر البنررك المركررزي أن  , فرريمكن للبنررك المركررزي أن يعكررس اسررتخدام تلررك األداة, المفتوحررة
فيمكنره أن يصرحح , ألنره قرام بعمليرات شرراء أكثرر مرن الرالزم ,العرض النقدي ينمرو بسررعة كبيررة

 .لسوق المفتوحةالوضع بممارسة بيع في ا
فعنرردما , فهرري ال تنطرروي علررى تررأخيرات إداريررة, يمكررن ممارسررة عمليررات السرروق المفتوحررة بسرررعة .4

فهررو فقررط يعطرري أمرررا ,  يقرررر البنررك المركررزي إحررداث تغييررر فرري القاعرردة النقديررة أو االحتياطيررات
 1.مباشرا لتاجر األوراق المالية للشراء أو البيع

رات الترري يتطلررب توافرهررا عنررد دخررول المصرررف المركررزي هررذه السرروق وعلررى العمرروم هنرراك بعررض االعتبررا
 :بائعا أو مشتريا لألوراق المالية وهي

بمعنرى أن يصرحب عمليرة , أال يكون هناك سيولة نقدية إضافية تزيرد عرن حاجرة البنروك التجاريرة .1
 .الشراء من قبلها نق  في بعض األصول

                                                             
1
 Mishkin Frederic, Ibidem, 2004,ed7,p400 
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انبره كبرديل للرنق  الرذي أصراب ائتمران البنروك أال يقدم البنك المركزي على خلق االئتمان من ج .2
وذلرك فرري األحروال الترري يبيرع فيهررا البنرك المركررزي مرا لديرره , كرأن يقرررض الحكومرة مررثال, التجاريرة

 .من أوراق مالية
ضرورة توفر بيئة نقدية ومصرفية معينة أساسها تواجد سوق نقدية وماليرة ترتم مرن خاللهرا عمليرة  .3

عنررد ترروفر مثررل هررذه السرروق فرران شررروطا معينررة يجررب توافرهررا لكرري بيررع وشررراء األوراق الماليررة و 
 :تكتسب هذه السوق دورها المحدد في السياسة االئتمانية منها

 .يجب أن يكون هناك طلبا ثابتا نسبيا ولحجم مناسب على األموال بغرض التوظيف - أ
 .أن يكون حجم التعامل على األوراق المالية كبيرا - ب
 1.ادر األموال المحليةأن تعتمد هذه السوق على مص - ت

 2.وجود درجة عالية من الوعي المصرفي لدى جميع أفراد المجتمع .4

برل قرد تبررز صرعوبة فري , ومن المؤكد فان هذه الشروط ال يمكرن توفرهرا جميعرا فري غالبيرة االقتصراديات
قليرل مرن توفير بعضها مما يجعل وسيلة السوق المفتوحة كأداة في السياسة االئتمانية محصرورة بيرد عردد 

 .الدول ذات األنظمة النقدية والمصرفية األكثر تطورا

ويرأتي سرربب ذلررك مرن أن تطبيررق عمليررات السروق المفتوحررة فرري اقتصراد تتسررم فيرره فعاليرات السرروق النقديررة 
وضرمن مررا , فران ذلرك قرد يرؤدي إلررى حردوث تقلبرات فري أسرعار األوراق الماليرة, والماليرة بالضرعف الشرديد

فمن المؤكرد أن يرؤدي ذلرك إلرى فقردان , بية األوراق حكومية أو مضمونة من الحكومةأكدناه سابقا أن غال
ممرررا يعررررض هرررذا االقتصررراد إلررى تقلبرررات قرررد تكرررون عنيفرررة وهرررذا يعنررري أن تطبيرررق , الثقررة فررري هرررذه األوراق

 .السوق المفتوحة في أي اقتصاد مرهون بتواجد السوق النقدية والمالية وبدرجة نموها وتطورها

امررل أخرررى قررد تحررد مررن دور وفاعليررة السرروق المفتوحررة فرري السياسررة االئتمانيررة أو علررى األقررل وهنرراك عو 
عمومرررا ممرررا ال يترترررب علرررى شرررراء , تعرقرررل مرررن فاعليتهرررا مثرررل اتجررراه األفرررراد نحرررو االكتنررراز دون االدخرررار

البنروك التجاريرة  كمرا قرد تقابرل. األوراق المالية زيادة في أرصدة البنوك التجارية تمكنها من تقديم االئتمان
سياسة بيع األوراق المالية بما يمكنها من عدم خفرض قروضرها عرن طريرق خصرم جرزء مرن مرا لرديها مرن 

وكررذلك قررد تقابررل سياسررة الشررراء بزيررادة أرصرردتها النقديررة والعررزوف عررن التوسررع , أوراق قابلررة للخصررم مررثال

                                                             
 
 98-99ص, 00 ,الطبعة األولى,الوراق للنشر والتوزيع عمان,إدارة االئتمان المصرفي والتحليل االئتماني:حمزة محمود, الزبيدي 
 27 ص, 778 , اإلسكندرية , مؤسسة شباب الجامعة , االقتصاد النقدي : ضياء, مجيد   
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لرررة لتقبرررل الزيرررادة فررري السررريولة ولكرررن ذلرررك يتطلرررب أن تكرررون حالرررة االقتصررراد وظروفررره مؤه, فررري االئتمررران
 .وتتجاوب معها

أمررا لرررو سررادت حالرررة التشرراؤم االقتصرررادي وكانررت الظرررروف انكماشررية فررران عمليررات السررروق المفتوحررة لرررن 
يكون لها اثر إال زيادة سيولة النظام المصرفي دون زيادة في حجم االئتمان المصررفي ممرا يجعرل البنروك 

 1.ه السيولة المفرطةتتجه اتجاهات أخرى غرضها الحد من هذ

 :التنسيق بين سياسة سعر الخصم وعمليات السوق المفتوحة - ت

وكثيرررا مررا تقرروم البنرروك المركزيررة بعمليررات السرروق المفتوحررة لتأييررد سياسررة تغييررر سررعر إعررادة الخصررم فرري 
أوقرات الركرود االقتصرادي تتضرافر سياسرة شرراء األوراق الماليرة مرع سياسرة تخفريض سرعر إعرادة الخصررم 

وذلررك لكرري تخلررق دافعررا لرردى هررذه البنرروك علررى التوسررع فرري , يررادة األرصرردة النقديررة للبنرروك التجاريررةفرري ز 
كمررا تتضررافر هاترران السياسررتان أيضررا فرري أوقررات الرررواق والنشرراط التضررخمي حيررث , قروضررها وسررلفياتها

عرادة الخصرم يبيع البنك المركزي أوراق مالية في السوق المفتوحة في نفس الوقت الذي يرفع فيره أسرعار إ
وذلك بغرض تخفيض االحتياطي النقردي الرذي تحرتفظ بره البنروك أو علرى األقرل تصرعيب الحصرول علرى 

 2.احتياطيات إضافية 

 :سياسة نسبة االحتياطي القانوني  (3
. ثم انتشرت بسررعة برين جميرع الردول, من قبل االحتياطي الفيدرالي األمريكي لقد استخدمت هذه السياسة

بررإلزام المصررارف التجاريررة بوضررع نسررربة , المصرررف المركررزي والهيئررات الموجهرررة لالئتمررانوتتضررمن قيررام 
ن هرذه النسربة عرضرة للتغيرر فري  3معينة من إجمالي ودائعها على شكل سائل لردى المصررف المركرزي وا 

 4.يد المصرف المركزي يزيدها وينقصها حسب األحوال االقتصادية التي يمر بها االقتصاد

وبالمقابرل تخفريض هرذه , مصرفي فران المعردالت المرتفعرة مرن هرذه النسربة تخفرض الرربحوحسب العرف ال
يعرض المصرف إلى مخاطرة كبيرة عنردما يواجره ظروفرا طارئرة وعمومرا تتحردد , النسبة إلى الحدود الدنيا

 :هذه النسبة بالعوامل التالية

                                                             
 
 97ص, 00 ,مرجع سابق ,إدارة االئتمان المصرفي والتحليل االئتماني : حمزة محمود, الزبيدي 
 25 ص,777 ,دار النهضة العربية للنشر بيروت, النقود والبنوك: صبحي تادرس, قريصة  
.27 ص ,مرجع سابق, 00 , اقتصاديات النقود والبنوك: مجيد ضياء 
3
  

  58ص, 000 , إسكندرية , مؤسسة شباب الجامعة , السياسات النقدية والبعد الدولي لليورو : أحمد فريد وآخرون , مصطفى  2
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 .على العادات المصرفيةدرجة التطور االقتصادي والوضع االجتماعي للبلد وهذا بدوره يؤثر  (1
معدالت السحب من النقد والتي تعتمد على شخصية كل عميل ونشاطه االقتصادي إضرافة إلرى  (2

 :مجموعة من األوقات الحرجة مثل
 .فترات الضغط الموسمي في أوقات األعياد والمناسبات -
فالشررركات أو المؤسسررات تسرحب مبررالغ كبيرررة لتسرديد الرواتررب واألجررور , نهايرة كررل شرهر -

 .موظفيهال
 .الظروف الطارئة والكوارث والمواسم الرديئة -

هيكررل الودائررع أي نسرربة الودائررع الجاريررة إلررى الودائررع االدخاريررة وألجررل فكلمررا كانررت هررذه النسرربة  (3
 1.كبيرة كلما انخفضت قدرة المصرف على التوسع  بالتسليف والعكس بالعكس صحيح

 :أثر سياسة نسبة االحتياطي القانوني - أ

 :التغيرات في نسبة االحتياطي القانوني أداة يتبناها المصرف المركزي لتحقيق هدفين هماتعتبر 

 امتصا  االحتياطيات الفائضة وموازنة خسائر االحتياطيات عن طريق النظام المصرفي. 
 اإلعالن عن قرارات السياسة لكل من المصارف والجمهور. 

ط مررن أجررل التغيرررات الكبيرررة نسرربيا فرري مراكررز وفقرر,  وبشرركل عررام توظررف هررذه األداة بشرركل غيررر متكرررر
 2.فهي ال تستخدم من أجل التعديالت اليومية أو األسبوعية, االحتياطي للمصارف

فإذا قامت السلطات بشكل منتظم بتغييرات في االحتيراطي المطلروب فران ذلرك يمكرن أن يسربب مشركالت 
 3.في إدارة سيولة المصارف

ياق رغبة البنك المركزي في الحد من أو توسريع قردرة البنروك علرى خلرق وتأتي الية عمل هذه األداة في س
 4.النقود

إذا الحرظ البنرك المركرزي , ففي أوقات التضخم حيث تهدف السياسة النقدية إلى الحد من ارتفاع األسرعار
أن حجررم االئتمرران الررذي قامررت البنرروك التجاريررة بتقدميرره قررد تجرراوز المسررتوى المرغرروب فيرره ورأى ضرررورة 
                                                             

 
قسم التحليل , ( )مجلد,  77 ديسمبر 9 -5دمشق , صندوق النقد الدولي, أساليب البرمجة المالية والسياسة المالية.اإلقليمية النقدية لندوةا  

 2 ص,نقودعرض ال.النقدي 
2 R. Hosek, William, and other :Monetary theory policy and financial Markets, Ibidem, p223-224 
3
 Casu Barbara , Girardne Claudia and Molyneux Philip , Ibidem,p.120-121  

 . 2  ص, 00 ,عمان,دار الميسرة للنشر, النقود والبنوك:أيمن , أبو خضير, جمال, خريس 2
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خفرريض حجررم االئتمرران بغرررض مكافحررة االتجاهررات التضررخمية فرري النشرراط االقتصررادي فسرروف يلجررأ فرري ت
هررذه الحالررة إلررى رفررع نسرربة االحتيرراطي النقرردي الترري تلتررزم البنرروك التجاريررة قانونررا باالحتفرراظ بهررا ويترتررب 

رترب عليره التقليرل على ذلك تقليل سيولة هذه البنوك عن طريق تجميد جزء من احتياطياتها النقدية ممرا يت
إذ قرررد تجرررد البنررروك التجاريرررة أنهرررا , مرررن قررردرتها علرررى التوسرررع فررري عمليرررات اإلقرررراض وخلرررق ودائرررع جديررردة

مضررطرة إلررى التوقررف عررن مررنح االئتمرران لفترررة مررن الررزمن حتررى يمكنهررا رفررع رصرريدها لرردى البنررك المركررزي 
لمركرزي وقرد ال يقتصرر األمرر علرى للقدر الذي تقتضيه نسبة االحتياطي الجديد المقررة من جانب البنرك ا

مجرد التوقف عن تقديم قرروض جديردة برل قرد تضرطر هرذه البنروك التجاريرة إلرى اسرترداد بعرض قروضرها 
ممرا يترتررب عليرره تخفرريض حجررم االئتمرران القررائم وربمرا وصررل بهررا األمررر إلررى التصرررف فرري بعررض األوراق 

ي نسررربة االحتيررراطي كبيررررة أو إذا كانرررت المهلرررة الماليرررة أو التجاريرررة التررري تحرررتفظ بهرررا إذا كانرررت الزيرررادة فررر
المعطررراة لهرررا مرررن جانرررب البنرررك المركرررزي بشرررأن الوفررراء بهرررذه النسررربة الجديررردة تعرررد قصررريرة ويترترررب علرررى 
انخفرراض قرردرة البنرروك التجاريررة علررى مررنح االئتمرران انخفرراض حجررم وسررائل الرردفع فرري المجتمررع فيررنكم  

لررررى انخفرررراض األسررررعار والتقليررررل مررررن حرررردة الموجررررة حجررررم المعررررامالت ويقررررل الطلررررب الكلرررري ممررررا يررررؤدي إ
القررانوني الررذي ,فرريمكن للبنررك المركررزي أن يخفررض مررن نسرربة األخرررى, أمررا فرري حرراالت الكسرراد. التضررخمية

تلتررزم البنرروك التجاريررة باالحتفرراظ برره علمررا أن هررذا التخفرريض معنرراه زيررادة سرريولة البنرروك التجاريررة وزيررادة 
هررذا االنخفرراض بفعررل مضرراعف االئتمرران فيزيررد حجررم وسررائل الرردفع قرردرتها علررى خلررق االئتمرران بأضررعاف 

فرري المجتمرررع ويزيررد حجرررم المعررامالت ويزيرررد الطلررب الكلررري ممررا يرررؤدي إلررى زيرررادة التشررغيل وزيرررادة الررردخل 
 1.القومي

 :االئتمان المصرفيفي التحكم ب ة سياسة نسبة االحتياطي القانونيفعالي - ب

حيرررث , تعتبرررر هرررذه األداة ذات ترررأثير فاعرررل فررري احتيررراطي المصرررارف التجاريرررة مقارنرررة بررراألدوات األخررررى
إذ يخضررع الكررل للنسررب المحررددة مررن , سررواء الصررغيرة أو الكبيرررة, يشررمل تأثيرهررا كررل المصررارف التجاريررة

ليسرت كمرا أن عمليرة تغييرر معردل االحتيراطي . طرف المصرف المركزي بغض النظر عن حجم ودائعهرا
فعرادة مرا , إذ يمكرن أال يكرون لهرذه الوسريلة النتيجرة المأمولرة, سوى خلق تقلبات موازية في السروق النقديرة

ومررررن ثمرررة فررررإن رفرررع نسرررربة , تحرررتفظ المصرررارف التجاريررررة فررري مختلررررف الررربالد باحتياطيررررات فائضرررة كبيررررة
دة النقديررة إلررى الودائررع دون لررن يخفررض النسرربة الفعليرة لألرصرر, االحتيراطي القررانوني مررا لررم يكررن كبيررًا جررداً 

                                                             
 8  ص, مرجع سابق,النظريات والسياسات النقدية : سهير, معتوق  
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إن : وهرو مرا يسرتدعي القرول, وبالتالي لن يرؤثر فري عمليرات اإلقرراض, الحد األدنى الذي يشترطه القانون
 1.وسيلة االحتياطي القانوني يجب استعمالها بجانب وسائل أخرى مكملة

فقرد ال , فتررات الركرود وتتجلى فعالية سياسة نسبة االحتيراطي القرانوني فري فتررات التضرخم أكثرر منهرا فري
تجررد المصررارف التجاريررة نفسررها مجبرررة علررى التوسررع فرري مررنح االئتمرران نتيجررة تخفرريض نسرربة االحتيرراطي 

فضرراًل عررن أن التوسررع فرري حجررم االئتمرران يرررتبط بزيررادة الطلررب علررى االئتمرران مررن المسررتثمرين , القررانوني
ي فترررررات التضررررخم فررررإن زيررررادة نسرررربة بينمررررا فرررر. وهررررذا قررررد ال يتحقررررق فرررري أثنرررراء الركررررود, ورجررررال األعمررررال

 2.االحتياطي القانوني تقيد مقدرة المصارف التجارية على زيادة حجم االئتمان

والنسربة المئويرة لالحتيرراطي القرانوني تعررد أداة فعالرة فرري الرتحكم بعرررض النقرود مقارنررة براألداتين السررابقتين 
 3:لسببين هما

 إلرىبقررار المصرارف التجاريرة كمرا هرو الحرال بالنسربة ال يررتبط تأثيرهرا فري كميرة النقرود المتداولرة  .1
 .سعر الخصم

ال يررررتبط اسرررتخدامها بوجرررود أسرررواق ماليرررة متطرررورة أو برغبرررة الجمهرررور فررري بيرررع وشرررراء السرررندات  .2
 .عمليات السوق المفتوحة إلىكما هو الحال بالنسبة , واألوراق المالية األخرى

ورغرم هرذا . تبعا لهرذين السرببين, ة تختلف من دولة إلى أخرىلذا فإن أهميتها بوصفها أداة للسياسة النقدي
وخاصررة فرري بعررض , فررإن نسرربة االحتيرراطي القررانوني مررن أنجررح أدوات السياسررة النقديررة فرري الرردول الناميررة

مرا يجعررل تررأثير معردل إعررادة الخصرم أو عمليررات لسرروق , الردول العربيررة نظررًا لضرريق حجررم السروق المررالي
ويضراف إلرى األدوات السرابقة أداة سياسرة تغييرر نسربة . سبة االحتيراطي القرانونيالمفتوحة أقل من تأثير ن

السرررريولة القانونيررررة ويقصررررد بهررررا النسرررربة الترررري يفرضررررها المصرررررف المركررررزي علررررى الودائررررع الموجررررودة فرررري 
وتحرررتفظ بهرررا علرررى شررركل نقرررد جررراهز لمقابلرررة طلبرررات السرررحب الطارئرررة المقدمرررة مرررن , المصرررارف التجاريرررة
وتعكررس قرردرة المصرررف التجرراري علررى  4.إذا رغبرروا فرري سررحب ودائهررم كلهررا أو بعضررها, أصررحاب الودائررع

                                                             
 

رسالة ماجستير , (دراسة حالة الجزائر)فعالية السياسة النقدية في تحقيق االستقرار االقتصادي في ظل اإلصالحات الراهنة: ماجدة, مدوخ

  .7 ص,001 ,الجزائر-جامعة محمد خيضرة, غير منشورة
جامعة , أطروحة دكتوراه, ضرورات الرئيسية إلصالح السياسة االقتصادية وتفعيل دورها في عملية التنمية في سوريةال:عبد الحميد, طالب  

  20ص,005 ,حلب
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وارتفراع هرذه , مواجهة طلبات السحب من قبل المودعين مما يتروافر لديره مرن أرصردة نقديرة أو شربه نقديرة
 1.النسبة يزيد من قدرة المصرف التجاري على الوفاء بالتزاماته المالية

 :عيوب أهمها ويؤخذ على هذه السياسة عدة

  تغييرررر نسررربة االحتيررراطي القرررانوني قرررد ال يرررؤدي إلرررى الترررأثير علرررى حجرررم االئتمررران وخصوصرررا إذا
 .كانت لدى المصارف التجارية احتياطيات فائضة

 ألن التغيررات المتكرررة توقرع فوضرى , تعتبر هذه األداة غير مالئمرة إلدارة السريولة قصريرة األجرل
 .في إدارة محفظة المصرف

  ألن ذلررك يررؤدي إلررى عرردم , للمصرررف المركررزي تغييررر هررذه النسرربة بشرركل متكرررر كثيررراال يمكررن
والررررى تعقيررررد عمليرررررة , اسررررتقرار سياسررررة اإلقررررراض واالسرررررتثمار الترررري يتبعهررررا المصررررارف التجاريرررررة

 2.فهي ليست أداة لإلدارة اليومية للسياسة النقدية, التخطيط للمستقبل

الف مهمررة بررين سياسررة السرروق المفتوحررة وسياسررة تغييررر إن التحليررل السررابق يكشررف عررن وجررود نقرراط اخررت
نسررربة االحتيررراطي القرررانوني األولرررى أن سياسرررة السررروق المفتوحرررة تتصرررف بدرجرررة عاليرررة مرررن المرونرررة فررري 
التطبيرررق فررري أي مكررران وزمررران عنررردما تتهيرررأ لهرررا الظرررروف المالئمرررة كتررروفر سررروق نقديرررة وماليرررة متقدمرررة 

ة والخاصرة وهرري بهررذا المعنرى يمكررن أن تسررتخدم لتصررحيح ومنظمرة وحجررم مناسررب مرن السررندات الحكوميرر
 .التغيرات قصيرة األجل اليومية واألسبوعية والشهرية في مستوى سيولة المصارف التجارية

أما سياسة التغيير في نسب االحتياطي القرانوني فرال تملرك هرذه المرونرة ألن التغيررات المسرتمرة فري نسربة 
ن كررران لهرررا, االحتيررراطي القرررانوني تضرررع . أثرررر أكبرررر علرررى احتياطيرررات المصرررارف ومقررردرتها االقراضرررية وا 

 .المصارف التجارية في حالة عدم يقين بالنسبة لعملياتها االئتمانية والمالية

النقطررة الثانيررة هرري أن سياسرررة التغييررر فرري نسررربة االحتيرراطي القررانوني تظهررر أكثرررر فاعليررة تكررون مباشررررة 
فري سريولة المصرارف التجاريرة الناشرئة عرن تردفقات رؤوس األمروال بدرجة أكبر فري أوقرات الزيرادة الكبيررة 

إذ يكفرري لتفريرغ سريولتها إن يلجرأ البنررك المركرزي إلرى رفرع هررذه النسربة الن مثرل هررذا , األجنبيرة إلرى القطرر
 .اإلجراء يؤدي إلى تجميد ما حصلت عليه من أصول أجنبية

                                                             
 

 
المجلة ,  أثر نسبة االحتياطي القانوني على أداء المصارف التجارية دراسة تحليلية في البنك العربي األردني: جاسم, محمد عبد الحسين 

 89 ص, 007 ,كربالء العراق, العدد الثالث والعشرين, المجلد السادس, معة كربالءجا, العراقية للعلوم اإلدارية
المملكة العربية , دار اللواء,السياسة النقدية في االقتصاد اإلسالمي دراسة مقابلة مع االقتصاد الرأسمالي : أحمد مجذوب, أحمد  
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إال إذا برراع البنررك المركررزي كميررات كبيرررة مررن  أمررا سياسررة السرروق المفتوحررة فررال يكررون لهررا مثررل هررذا األثررر
 .مما يهدد انخفاض أسعارها وارتفاع معدالت الفائدة عليها, السندات

فررران , أمرررا إذا اسرررتخدمت سياسرررة السررروق المفتوحرررة كعرررون لسياسرررة التغيرررر فررري نسررربة االحتيررراطي القرررانوني
 .لمفردها ما لو استخدمت سياسة السوق المفتوحةمالنتائج المتوخاة ستكون أفضل 

أما بالنسبة إلى سياسة تغير سعر الخصم تفترض سلفا وجود سوق نقردي متطرور ومتكامرل يتميرز بسررعة 
حتررى أن أي ارتفرراع أو انخفرراض فرري سررعر الخصررم يتبررع برردون , ترردفق األمرروال مررا بررين قطاعررات السرروق

 .إبطاء بارتفاع أو انخفاض مقابل أسعار الفائدة األخرى

وات السياسررة النقديرررة الكميررة غيرررر المباشرررة للرقابرررة علررى االئتمررران مررن عمليرررات وممررا تقرردم نسرررتنتج أن أد
السروق المفتوحرة وسياسرة الخصررم ونسربة االحتيراطي القررانوني تكرون أكثرر فعاليرة فرري حرال اسرتخدمها معررا 

وتررزداد فعاليتهررا فرري معالجررة . بشرركل يحقررق التكامررل والتفاعررل السرروي بينهررا لترردعم كررل منهررا عمررل األخرررى
 .ت التضخم عنها في معالجة حاالت الكسادحاال

 :السقوف االئتمانية

وتختلررف هررذه السرقوف حسررب طبيعررة االئتمرران , تعرد بمثابررة أداة للرقابررة علرى االئتمرران المصرررفي وضربطه
 :وتتمثل هذه األنواع فيما يلي, والذي على أساسه تحدد له األولويات, المحدد

 (.إجمالي الودائع إلى إجمالي رقم الموازنة العامة كنسبة)نسبة االئتمان إلى متغير مصرفي ما - أ
زمنيررة مررا أو فرري نقطررة زمنيررة معينررة االئتمرران فرري فترررة حجررم وضررع حررد أقصررى يتعررين أال يتعررداه  - ب

 :كتحديد
  سقف ائتماني للبنك ككل يتعلق بتحديد حجم االئتمان المراد توظيفره وعردم تجراوزه حترى ال تخترل

 .ن اعتبارات األمان أو االحتياطيات النقدية التي يكونها البنكالعالقة بين النسب التوظيفية وبي
  سررقف ائتمرراني لكررل نشرراط مررن األنشررطة االقتصررادية المختلفررة الممولررة وفقررا لدراسررات لكررل نشرراط

والظروف الحاكمة له حتى ال يتعرض البنك لمخاطر من جرراء تركيرز االئتمران علرى نشراط دون 
 .اخر

 ة ألن االئتمررران يررررتبط بإمكانيرررات المنطقرررة ولررريس بإمكانيرررات سرررقف ائتمررراني لكرررل منطقرررة جغرافيررر
وأيضررًا ألن االئتمرران أحررد أدوات التنميررة فضرراًل عررن ظررروف المنطقررة  مثررال دمشررق والرقررةالفرررع 
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بإضررافة إلرررى إمكانيرررات التوسرررع , نفسررها فهررري التررري تحرردد أنرررواع االئتمررران واجالرره وطريقرررة السرررداد
 .المستقبلية في المنطقة

  لكل عميل يتقدم بطلب االئتمان وتحديد قدرة العميرل وعردم تجاوزهرا مرع مراعراة أن سقف ائتماني
 .يكون هذا السقف كافي ومناسب ومالئم بحيث ال يشكل ضغط على العميل

وكمثررال علررى ذلررك يقرروم المصرررف المركررزي , ويشررترط لتطبيررق النرروع الثرراني تحديررد نسرربة خاصررة بكررل بنررك
فري مرحلتره األولرى بوضرع سرقف ائتمراني لكرل بنرك عنرد تقديمره  في إطار سياسات اإلصرالا االقتصرادي

االئتمان للقطاع الخا  بهدف معرفة االتجاه نحو الطلب الخا  على االئتمران الرذي يؤشرر بالمحصرلة 
  1.لكن بعد ذلك تم إلغاؤها لنفس القطاع نفسه والمصرف نفسه, إلى معرفة اتجاه الطلب الكلي

 :االئتمانالرقابة المباشرة على  .2

تهدف البنوك المركزية مرن الرقابرة الكميرة أو الرقابرة الكيفيرة لالئتمران الترأثير فري حجرم االئتمران الكلري أو 
القطاعررررات . فرررري التررررأثير بحجررررم االئتمرررران الررررذي تقدمرررره البنرررروك التجاريررررة وكررررذلك فرررري توزيعرررره األغررررراض

 .االقتصادية ولمختلف األغراض 

لتكمررل الرقابررة الكميررة والكيفيررة علررى االئتمرران وقررد يكررون الهرردف مررن الرقابررة أمررا الرقابررة المباشرررة فجرراءت 
وسرميت بالرقابرة المباشررة . المباشرة لالئتمان الذي يمكرن أن تحصرل عليره مختلرف القطاعرات االقتصرادية

 لكررن الرقابرة المباشررة هري ليسرت رقابررة, ألنهرا تضرمن تعرامال مباشررا بررين البنرك المركرزي والبنروك التجاريرة
 .دائمة مثل الرقابة الكمية والكيفية غير المباشرة ولكنها تستخدم في ظروف مؤقتة من وقت آلخر

 :وتنحصر وسائل الرقابة المباشرة على االئتمان فيما يلي 

أن يقرروم البنررك المركررزي بإصرردار توجيهررات أو تعليمررات مباشرررة إلررى البنرروك التجاريررة فيمررا يتعلررق  .1
وعررن طريررق ذلررك يسررتطع البنررك المركررزي . هررا وأنررواع هررذا االئتمرران االئتمرران الررذي تمنحرره لعمالئب

بعرض أنرواع االئتمران التري ليسرت فري صرالح االقتصراد القرومي كالمضراربة علرى أن يفرض قيود 
وفي المقابرل يصردر البنرك المركرزي توجيهاتره , أو شراء سلع استهالكية معمرة ,في السوق المالي

 .لمشاكل االقتصادية كمشكلة البطالة أو اإلسكان وغيرهالتشجيع االئتمان للمساهمة في حل ا

                                                             
 . 9 ص,000 , اإلسكندرية, نشأة المعارف,  ط, ئتمان المصرفياقتصاديات اال: محمد كمال خليل, الحمزاوي  
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مررن قبررل البنرك المركررزي للبنرروك التجاريررة مررن خرالل إتبرراع أو التخلرري عررن سياسررة  األدبررياإلقنراع  .2
وعررن طريررق اإلقنرراع يررؤثر البنررك المركررزي , معينررة فيمررا يتعلررق باالئتمرران الررذي تمنحرره هررذه البنرروك

مرن خرالل االقتراحرات والتحرذيرات المختلفرة إلقنراع , النقصرانفي حجم االئتمان سواء بالزيادة أو 
البنرروك التجاريررة بزيررادة االئتمرران أو خفضرره حسررب مررا تقتضرري برره حالررة االقتصررادية الرروطني مررن 
تضررخم أو انكمررا  ويتوقررف فعاليررة اإلقنرراع علررى مكانررة البنررك المركررزي فرري الدولررة ومرردى الثقررة 

 .التي يتمتع بها بين البنوك التجارية
 ,عالن البنك المركزي عن سياسته فيما يتعلق بحالة االقتصاد الوطني ومرا يالئمره مرن سياسراتإ .3

 ,حيث يقوم البنك المركزي بوضع الحقائق واألرقام التي تتجمرع لديره عرن حالرة االقتصراد القرومي
وتفسرريره ألسررباب تبنيرره سياسررات معينررة فرري توجيرره االئتمرران األمررر الررذي يجعررل البنرروك التجاريررة 

 .خذ في ارائه تأ
حرررق الرقابرررة اإلداريرررة علرررى البنررروك التجاريرررة حيرررث يقررروم البنرررك المركرررزي برررالتفتي  علرررى البنررروك  .4

 .التجارية للتأكد من أنواع األصول التي تحتفظ بها هذه البنوك
فررإذا رأى البنررك المركررزي أن  "هرروام  الضررمان"تررأثير علررى الوقررد برررزت هررذه الرقابررة مررن خررالل 

وقررد يتردخل البنررك " هررام  الضرمان"اوزت مرن إقررراض المضراربين يررأمر برفرع البنروك التجاريرة تجرر
المركزي من خالل وضرع قروائم لتنظريم القرروض والسرلفيات علرى أسراس األغرراض التري يسرتخدم 

 .أي التدخل في تحديد نوع االئتمان, فيها االئتمان
وق المفتوحرة أو علرى رفرع وان عملية تقييد االئتمان ال يعتمد على بيع األوراق الحكوميرة فري السر

نمرا يعتمرد أيضرا علرى رفرع سرعر إعرادة الخصرم مرن  ,نسبة االحتياطي النقدي إلرى الودائرع جرل أوا 
منررع اتجرراه البنرروك لخصررم مررا تحررتفظ برره مررن األوراق المقبولررة للخصررم أو زيررادة مررا تتررزود برره مررن 

 .البنك المركزي من القروض 
الحيراة االقتصرادية بحيرث  :طريط الشرامل لحقيقترينويختلف مضمون اإلدارة النقدية من حيرث التخ

ذلرك أنره  ,تحرل القررارات اإلداريرة محرل جهراز السروق فري تحديرد اإلنتراق وتوزيرع المروارد اإلنتاجيرة
فرري هررذه حالررة تتررولى الخطررة االئتمانيررة تحديررد مقرردار مررا يضررعه النظررام المصرررفي مررن مرروارد فرري 
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شرراف علررى لهرا بالخطرة االقتصررادية مرن خررالل اإلمتنراول الوحردات اإلنتاجيررة ويتوثرق دور البنررك 
 1.استخدامها لما تحتفظ به من األرصدة المصرفية أو خالل تزويدها بالتسهيالت االئتمانية

السياسررة النقديررة للدولررة تحرردد األهررداف ويختررار البنررك المركررزي الوسررائل واألدوات لمراقبررة هررذه المؤسسررات 
لوسرائل التري يمكرن للبنرك المركرزي اسرتخدامها للتردخل فري نظرام والتردخل فري نشراطها وقرد عرفنرا أن أهرم ا

. النقرد واالئتمران تتمثرل إمرا فرري وسرائل تقليديرة ذات طبيعرة كميررة أو وسرائل ذات طبيعرة انتقائيرة واختياريررة
أوال تخلري  السروق النقديرة مرن فرائض  :ائل التقليدية تدور حرول حقيقترينويكفى أن نقرر أن أهداف الوس

وثانيرررا تحديررد سرررعر الفائرردة بمررا يتناسرررب مررع ظرررروف السرروق النقديرررة , السرريولة أو تعررويض نقررر  السرريولة
منهرا زيرادة سريولة البنرك : والمهم أن فاعلية تلك الوسائل قد انحصرت ألسباب عديدة. واحتياجات التمويل

. الرررذاتي أو تحميرررل المسرررتهلك عررربء ارتفررراع أسرررعار الفائررردة والتجررراء المشرررروعات إلرررى التمويرررل, التجاريرررة
ومررع ذلررك يمكررن للبنررك المركررزي أن يعيررد إلررى هررذه . والتراجررع االسررتراتيجي لسررعر الفائرردة كمحرردد لالئتمرران

 الوسائل فاعليتها بشرط

أي أن تسررررتخدم تلررررك األدوات معررررا . أن ينظررررر إلررررى هررررذه األدوات مررررن وجهررررة النظررررر المتكاملررررة -
 .ية في نفس الفترة الزمنيةوبصورة مواز 

أسررعار الفائرردة فرري السرروق النقديررة عررن مسررتوى سررعر  تررنخفضأن يعمررل البنررك المركررزي علررى أال  -
وهرذا يسرتدعي منره لريس فقرط مراعراة أهرداف السياسرة النقديرة إنمرا مراعراة حجرم السريولة . الخصم

 .العامة والخاصة لدى البنوك التجارية عند تحديده لسعر الخصم
 .لحد من مديونية الحكومة قصيرة األجل بهدف تحديد حجم السيولة النقديةمحاولة ا -
ضررورة امتصررا  البنرك المركررزي للسريولة النقديررة الزائردة المتولرردة عرن فررائض ميردان المرردفوعات  -

أو عرن زيرادة عررض النقرود أو عرن زيرادة حجرم الودائرع واالدخرارات أو أخيررا نتيجرة نظرام الودائرع 
 2.المتبادلة

 

 

 
                                                             

1
0 0 ,عمان,دار اليازوري العلمية للنشر,النقود والبنوك والمصارف المركزية : محمد, العجلوني, سعيد, الحالق

 ,
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 55 -52 ص,777 ,اإلسكندريةدار الجامعة الجديدة للنشر , النقود والمصارف واالئتمان: مصطفى رشدي ,شيحة 
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 :على االئتمانأدوات الرقابة النوعية : ثانيا  

تستهدف األدوات النوعية للسياسة النقدية توجيه االئتمان صوب بعض القطاعات االقتصرادية التري تمثرل 
أهميرررة إسرررتراتيجية والترررأثير علرررى حجرررم القرررروض الممنوحرررة إلرررى قطاعرررات خاصرررة فررري االقتصررراد وكلفرررة 

أمرررد اسرررتحقاقها فهرررو موجررره نحرررو التمييرررز برررين أنرررواع االئتمررران المصررررفي وتوزيعررره برررين  االحصرررول عليهررر
مختلررف الفعاليررات االقتصرررادية واألنشررطة المكونرررة لالقتصرراد القرررومي حسررب أفضرررليتها وأهميتهررا كتسرررهيل 
شروط حصول المشروعات اإلنتاجية الزراعية والصناعية على القروض المصرفية القيراس إلرى المشراريع 

وعليرره تتضررمن األدوات النوعيررة  للرقابررة االئتمانيررة مجموعررة مررن اإلجررراءات الترري تتخررذها  ,سررتهالكيةاال
السلطات النقدية لغرض تشرجيع أنرواع معينرة مرن اإلنفراق أو االسرتثمارات المنتجرة وتوجيره تردفق االئتمران 

حرداث التوسررع المرغروب فيهرا فرري أنرواع أخررى مررن  أو وقررف التوسرع المغرالي فيرره وغيرر المرغروب ,إليهرا وا 
 1.االستخدامات عن طريق التأثير المباشر على االئتمان المصرفي نفسه

 :ومن أهم الوسائل واألدوات النوعية للرقابة على االئتمان وإلدارة السياسة النقدية ما يلي
 

فتكرون منخفضرة بالنسربة للقرروض التري تمرنح , تحديد أسعار فائدة تختلف باختالف نوع االئتمان .1
 .ومرتفعة بالنسبة لألنشطة ذات األهمية األقل بالنسبة للمجتمع, نشطة التي تشجع الدولةلأل

فيزيرد االئتمران المقردم للصرناعة فري الردول  ,تحديد حص  ائتمانية مختلفة لألنشطة االقتصرادية .2
 .التي تهدف إلى بناء قاعدة صناعية ويخفض االئتمان المقدم لالستهالك مثال

سررتحقاق القررروض حسررب أوجرره اسررتخدامها بحيررث تررزداد اجررال القررروض تحديررد اجررال مختلفررة ال .3
 .المقدمة للتنمية مثال

 .اشتراط الحصول على موافقة المصرف المركزي عندما يتجاوز االئتمان حدا معينا .4

واألدوات األربعررة السررابقة هرري أدوات ذات فعاليررة كبيرررة علررى النشرراطات المختلفررة إذا مررا اسررتخدمت لرردعم 
والبرررد مرررن عررردم المبالغرررة فررري فاعليرررة هرررذه األدوات , السياسرررة الكميرررة للرقابرررة علرررى االئتمررران اتجررراه أدوات

 .النوعية ألن األمر يتوقف على قيام المقترضين باستخدام القروض في الغرض المتفق عليه مع البنك

ن للرقابة الكيفية مزايا عديدة منها  :وا 

                                                             
2  ص,مرجع سابق,البنوك المركزي والسياسات النقدية : السامرائي, ويسري, الدوري,زكريا 

1  
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 .فاق تضمن استخدام االئتمان في وجه معين من وجوه اإلن .1
فري حرين الرقابرة , إن هذه الرقابرة موجهرة للبنروك التجاريرة وغيرهرا مرن البنروك والمؤسسرات الماليرة .2

 1.الكمية بكافة وسائلها موجهة نحو البنوك التجارية فقط

علررى الرررغم مررن الميزترران السررابقتان للرقابررة الكيفيررة إال أن هنرراك ثمررة عيرروب تعرراني منهررا هررذه الرقابررة 
 :يلي  يمكن تلخيصها فيما

إحررررالل إرادة السررررلطة النقديررررة محررررل قرررروى السرررروق فرررري توزيررررع االئتمرررران علررررى مختلررررف وجرررروه  .1
 .استخدامه

 .تواجه الرقابة الكيفية صعوبات إدارية يصعب التغلب عليها في بعض األحيان .2
صررررعوبة التأكررررد مررررن االسررررتخدام النهررررائي  لالئتمرررران الممنرررروا فيمررررا إذا اسررررتخدم فرررري المجررررال  .3

ه إلرى اسرتخدام اخرر كانرت السرلطة النقديرة قرد منعرت أو قيردت توجيره المخص  له ولم يوجر
 2.االئتمان إليه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 

  2 20 -ص,0 0 ,عمان,دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع,النقود والبنوك والمصارف المركزية : ومحمد العجلوني,الحالق,سعيد
 22 ص,مرجع سابق,(الجزئي والكلي)مبادئ التحليل االقتصادي : محمد مروان وآخرون, السمان  
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 الفصل الثاني

 االئتمان المصرفي

 :مقدمة

حيرث , يعتبر النشاط االئتماني حجر األساس في العمل المصررفي والمعرامالت المصررفية والتجاريرة كافرة
وتعتبررر المخرراطر االئتمانيررة مررن أهررم المخرراطر الترري . بلررد يمثررل االئتمرران روا النشرراط االقتصررادي فرري أي
كرررون أن سرررير العمليرررة المصررررفية واسرررتقرار بيئرررة العمرررل , يواجههرررا المصرررارف فررري تعامالتهرررا مرررع العمرررالء

المصرررفي ترررتبط بتجنررب المخرراطر وال سرريما مخرراطر االئتمرران وكمررا هررو معلرروم تنشررأ المخرراطر االئتمانيررة 
ي حيرزًا مرن هرذا الفصرل كمبحرث ن هرذا كران البرد أن يكرون لالئتمران المصررفمر, بعد عملية منح االئتمران

 .الباحثة من خالله تعريف االئتمان المصرفي هتناولتأول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 المبحث األول

 :(خلق االئتمان-أنواعه-أسس منح االئتمان-أدواته-مفهومه)االئتمان المصرفي

 :مفهوم االئتمان المصرفي: أوال

فمرررن خررالل االئتمررران يررتم تررداول األمررروال وانتقالهررا ممرررن , باالئتمرران عمليرررات اإلقررراض واالقتررراضيقصررد 
 1.لديهم فائض في السيولة إلى من يعانون من عجز سيولة

فمررنهم مررن  لالئتمرران اختلفررت فيمررا بينهرا برراختالف وجهررات نظررر واضررعيها متعررددة يختلررفتقردمت تعرراريف 
أن مررررن ثررررم فعنرررردما يمرررنح المصرررررف لعميلرررره ائتمانرررًا معينررررًا هررررذا يعنرررري و  يعتبرررر أن االئتمرررران يعنرررري الثقرررة 

 2.ضمانة قبل الغير وأ ,أو يعطيه كفالة, المالالمصرف يثق في مقدرة عميله فيعطيه 

غالبرا مرا تكرون , عملية مبادلة قيمة حاضررة مقابرل وعرد بقيمرة اجلرة مسراوية لهرا: كما يعرف االئتمان بأنه
األول هررررو مررررانح االئتمرررران ويسررررمى الرررردائن أو , طرفرررران فرررري عمليررررة االئتمررررانوهنرررراك , هررررذه القيمررررة نقررررودا

والثرراني هررو متلقرري االئتمرران يسررمى بالمرردين أو المقترررض ويضرراف لقيمررة االئتمرران مبلررغ أخرررر , المقرررض
 3.يسمى الفائدة تدفع للدائن مستقبال لقاء تخليه عن القيمة الحاضرة

لرردائن والمرردين ومررن خاللرره يبررين مقرردرة المرردين علررى السررداد ومررنهم مررن اعتبررر االئتمرران هررو االتفرراق بررين ا
 4.والهيكليه التي يتم بها ذلك

ويعرررف علررى أنرره عبررارة عررن مجموعررة النشرراطات ضررمن إطررار محرردد يررتم مررن خاللرره مررنح القرررض ويبررين 
 2.النجاا أو الفشل في استرداد القرض

 9.وتقنيات وطرق سداده ضاالقتراومنهم من قال بأنه العقد الموقع بين طرفين يوضح حجم 

                                                             
, مجلة اإلدارة واالقتصاد, تحليل االئتمان المصرفي باستخدام مجموعة من المؤشرات المالية المختارة: نادية, والنعيمي, إبراهيم, الجزراوي  

 .5ص, 0 0 , العراق, جامعة بغداد, 81العدد 
2  ص,777 , اإلسكندرية, دار الجامعة الجديدة, ارف واالئتمانالنقود والمص: مصطفى رشدي شيحة

2  
 29 ص,002 ,عمان,دار وائل للنشر, إدارة العمليات المصرفية: الطراد إسماعيل إبراهيم, عبد هلل خالد أمين 1

4
  Kimber ,A, :Credit Risk, Elsevier butterworth-Heinemann,U.K.2004,P1. 

 .8ص,   0 , لقياس مخاطر االئتمان المصرفي في البنوك التجارية في فلسطينمدخل عملي : علي, شاهين 5
6
 Brown ,k,& Moles, p: Credit Risk Management, Edinburgh Business School Herriot- Watt University, 

U.K,2012, P34. 
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مقيراس لقابليرة الشرخ  المعنروي أو االعتبراري للحصرول علرى القيمرة : ومنهم مرن اعتبرر أن االئتمران هرو
 1.إلى وقت معين في المستقبل( النقدي)مقابل تأجيل الدفع ( نقود)الحالية 

ة مبلررغ معررين مررن الثقررة الترري يوليهررا المصرررف لعميلرره فرري إتاحرر أنررهوهنرراك مررن يعرررف االئتمرران المصرررفي 
المال الستخدامه في غرض محدد خرالل فتررة زمنيرة معينرة ويرتم سرداده بشرروط معينرة مقابرل عائرد مرادي 

 2.متفق عليه

 :من دراسة وتحليل التعريفات السابقة نستنتج

 :أن هناك طرفين لعملية االئتمان هما

متفرق عليرره باإلضررافة المصررف الررذي يمرنح االئتمرران متوقعرا الحصررول علررى مرا يعادلرره فري وقررت  - أ
 .إلى الفوائد

لمسرتقبل باإلضرافة إلررى االمقتررض أو المردين الرذي يتعهررد بتسرديد القررض فرري الوقرت المحردد فرري  - ب
 .الفائدة

 :وتتحدد عناصر االئتمان بما يلي 

كفلره فيره والبرد مرن رده ويررتبط يمنحره المصررف للعميرل أو يهو مبلغ الردين الرذي  :مبلغ االئتمان - أ
 .القابلة للتوظيف لدى المصرف ومدى مالءة العميل وقدرته على السدادبحجم الموارد 

هررو المبلررغ الررذي يتقاضرراه المصرررف مررن العميررل لقرراء التخلرري عررن القيمررة الحاضرررة : مبلررغ الفائرردة - ب
 .للدين

 .الفترة الفاصلة بين تاريخ حصول العميل على القرض من المصرف وبين تاريخ سداده: الزمن - ت
ة االئتمرران البررد مررن ترروافر الثقررة بررين كررال مررن الطرررفين وهررو األسرراس الررذي حتررى تررتم عمليرر: الثقررة - ث

حيث تبنري المصرارف ثقتهرا بالعميرل بعرد  ,يستند عليه المصارف في منح االئتمان إلى يومنا هذا
من خالل التعرف علرى نشراطه التجراري والمرالي ومعرفرة , دراسة وتحليل مركزه المالي واالئتماني

كرررذلك تقيررريم الضرررمانات المقدمرررة مرررن العميرررل , ي سيسرررتخدم فيررره القررررضالغررررض أو المجرررال الرررذ

                                                             
 1ص,777 ,نعما,دار وائل للنشر, إدارة االئتمان: محفوظ أحمد جودة, عبد المعطي رضا أرشيد

1  
 

21 ص, 009 , اإلسكندرية, الدار الجامعية, (األساسيات والمستحدثات)اقتصاديات النقود والبنوك: عبد الحميد عبد المطلب
  

  



37 
 

لتررري تتضرررمنها وبمعنرررى اخرررر تعنررري درجرررة المخررراطرة ا, ومقارنتهرررا بالمخررراطر االئتمانيرررة المحتملرررة
 .مدى إمكانية تحملهاالعملية و 

 :يوأسواق االئتمان ه ,ولما كانت عملية االئتمان هي خدمة من الخدمات المالية فان لها أسواقا

يخرت  بالمعررامالت قصريرة األجرل مرن خررالل الجهراز المصررفي المتمثرل بالمصرررف : سروق النقرد .1
 .المركزي والمصارف التجارية والمصارف غير التجارية

وتعمرررل فررري سررروق رأس المرررال  ,يخرررت  بالتمويرررل المتوسرررط والطويرررل األجرررل: سررروق رأس المرررال .2
 1.المؤسسات االدخارية واالستثمارية

ى االئتمررران المصررررفي سرررواء أكررران طلبرررا فرديرررا أم طلبرررا مرررن قبرررل مشرررروعات قطررراع وأيرررا كررران الطلرررب علررر
وسررريركز . األعمرررال العرررام والخرررا  أو طلبرررا حكوميرررا فانررره دالرررة فررري عررردد كبيرررر مرررن المتغيررررات التفسررريرية

في شرا هذه المتغيرات على مجموعة من العوامل الموضوعية أي تلك العوامرل التري ترؤثر بشركل  البحث
ومرررن أهرررم هرررذه . والطلرررب علرررى االئتمررران بصرررفة خاصرررة ,األمررروال المصررررفية بصرررفة عامرررةمباشرررر علرررى 

 :العوامل

 :أسعار الفائدة المصرفية .1

تتصررف العالقررة بررين أسررعار الفائرردة علررى االئتمرران مررن ناحيررة والكميررة المطلوبررة مررن االئتمرران مررن ناحيررة 
ويمكررن  2.االئتمرران والعكررس صررحيحفزيررادة سررعر الفائرردة تقلررل مررن الطلررب علررى . أخرررى بالطررابع العكسرري

قيرراس درجررة حساسررية الطلررب علررى االئتمرران المصرررفي كمتغيررر تررابع تجرراه المتغيررر المسررتقل سررعر الفائرردة 
 :بالعالقة التالية MDوبقياس مرونة الطلب السعرية على االئتمان المصرفي

MD=(∆D/D) ÷ (∆R/R) 

MD=(D/R) ÷ (∆D/∆R) 

 

 

                                                             
 
 89ص,772 ,بيروت, الدار الجامعية , اقتصاديات النقود والمال: زينب عوض هللا 
 87ص ,000 , بيروت, المنهل اللبنانيدار , النقود والسياسات النقدية الداخلية: وسام, مالك  
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 :حيث

D الكمية المطلوبة من االئتمان المصرفي 

∆D التغير في الكمية المطلوبة من االئتمان المصرفي 

R  متوسط سعر الفائدة على القروض المصرفية 

∆R التغير في متوسط سعر الفائدة على القروض المصرفية 

 :من تلك العالقة نستنتج ما يلي 

 الطلرب غيرر مررن كران أثرر التغيرر فرري  كلمرا كانرت مرونرة الطلرب علرى االئتمران ضرعيفة أي كرران
بمعنررى أن انخفرراض سررعر الفائرردة ومررا يترتررب . سررعر الفائرردة علررى مقرردار االئتمرران المطلرروب أقررل

 .عليه زيادة في االئتمان المطلوب بنسبة أقل

وبشررركل عرررام يمكرررن القرررول أنررره كلمرررا انخفضرررت أهميرررة أسرررعار الفائررردة القصررريرة األجرررل بالنسررربة إلجمرررالي 
 .كلما ضعفت مرونة الطلب على االئتمان .لعمليات التجارية والصناعيةالنفقات في ا

  تكررون مرونرررة الطلررب علرررى االئتمرران عاليرررة أي مرنرررة فرري حالرررة كررون القيمرررة المطلقررة للتغيرررر فررري
 .الطلب على االئتمان وكذلك القيمة النسبية أكبر من نظائرهما في التغير في سعر الفائدة

 تحردده عرردد مرن العوامررل أهمهرا هررو مردى كبررر , ب علرى االئتمررانأمرا بالنسربة لموقررع منحنرى الطلرر
فمثال عندما تكون سوق الخصم صغيرة وغير منظمة فإن أثر تغييرر سرعر إعرادة , السوق النقدية

 .الخصم في حجم االئتمان سيكون ضعيف جداً 

  التري أما بالنسبة لثبات منحنى الطلب على االئتمان, فإن هذا يتوقف علرى الظرروف االقتصرادية
 1.يمر بها االقتصاد القومي من رواق أو ركود

زيررادة الطلررب ى ففرري أوقررات الرررواق ينتقررل منحنررى الطلررب علررى االئتمرران إلررى اليمررين األمررر الررذي يررؤدي إلرر
ويعررود . علررى االئتمرران مررن المصررارف التجاريررة علررى الرررغم مررن رفررع سررعر الخصررم والفائرردة قصرريرة األجررل

ذلك إلى زيادة معدالت النشاط االقتصاد ووجرود نظررة تفاؤليرة تعرم المجتمرع وتوقرع زيرادة معردالت األربراا 
أمررا فرري أوقررات الركررود . ئتمرراناألمررر الررذي يررؤدي إلررى تخفرريض أهميررة سررعر الفائرردة فرري الحصررول علررى اال

                                                             
  7ص,779 ,اإلسكندرية,المعارف, دراسة تطبيقية للنشاط االئتماني وأهم محدداته, اقتصاديات االئتمان المصرفي: محمد, الحمزاوي  
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حيث يتوقع انخفاض األرباا ويعم المجتمع نظرة تشراؤمية ينتقرل منحنرى طلرب االئتمران إلرى اليسرار علرى 
الرررررغم مرررررن تخفرررريض سرررررعر الخصرررررم والفائرررردة قصررررريرة األجرررررل األمررررر الرررررذي يرررررؤدي إلررررى انخفررررراض حجرررررم 

إذا , لرد المسرتخدم فيره سرعر الفائردةهذا األمر يتوقف على مدى درجة التطور االقتصرادي فري الب.االئتمان
, مرررن المتوقرررع أن يكرررون ترررأثر القررررار االئتمررراني شرررديد الحساسرررية فررري البلررردان ذات االقتصرررادات المتطرررورة

وبررالعكس فرري البلرردان الناميررة الترري يكررون فيهررا تررأثير هررذه األداة ضررعيفًا وغيررر فعررااًل ونظرررًا لتخلررف أسررواق 
 1.النقد والمال

 :ئتمان المصرفيالعائد على بدائل اال  .2

نأخذ مثال على ذلك االسرتثمار علرى األوراق الماليرة فنجرد أن االنخفراض فري أسرعار الفائردة علرى األوراق 
الماليرررة بالمقارنرررة مرررع أسرررعار الفائررردة علرررى االئتمررران مرررع بقررراء العوامرررل األخررررى ثابترررة يرررؤدي إلرررى تحرررول 

سرروق األوراق الماليررة لتغطيررة الحاجررة الوحرردات االقتصررادية طالبررة االقتررراض فرري السرروق المصرررفية إلررى 
ويمكن قياس العالقرة برين الطلرب علرى االئتمران المصررفي , االئتمانية لهذه الوحدات بشكل كلي أو جزئي
 (سرررعر الفائررردة علرررى األوراق الماليرررة كمرررا فررري مثالنرررا هرررذا), وأسرررعار الفائررردة علرررى البررردائل الماليرررة األخررررى

 :ية من خالل العالقة التالية بمقياس المرونة التقاطعية أو التبادل

التغيررر ÷ التغيررر النسرربي فرري الطلررب علررى االئتمرران المصرررفي = المرونررة التبادليررة للطلررب علررى االئتمرران
 النسبي في الطلب على أسعار الفائدة على البدائل المالية

MD=(∆d/∆r)÷(d/r) 

 :حيث

r سعر الفائدة على األوراق المالية 

∆r التغير في سعر الفائدة على األوراق المالية 

d المقدار المطلوب من االئتمان المصرفي 

∆d التغير في المقدار المطلوب من االئتمان المصرفي. 

 
                                                             

, ة النجاح الوطنية في نابلسجامع, رسالة ماجستير, أثر سياسة البنوك التجارية االئتمانية على االستثمار الخاص في فلسطين: جاسر, الجليل  

 92ص, 002 , فلسطين
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 الدخل .3

هنرراك عالقررة عكسررية بررين مسرررتويات الرردخل والطلررب علررى االئتمرران وتقررراس هررذه العالقررة مررن خرررالل 
فرالتغير النسربي فري الردخل هرو المتغيرر المسرتقل والتغيرر النسربي مرونة الطلب الدخلية على االئتمان 

فرررري الطلررررب علررررى االئتمرررران هررررو المتغيررررر التررررابع حيررررث أن المرونررررة الدخليررررة للطلررررب علررررى االئتمرررران 
 :المصرفي هي

Md= (∆I/I) ÷(∆K/K) 

 :حيث

MD المرونة الدخلية للطلب على االئتمان المصرفي 

∆I ي اإلجماليالتغير في الدخل أو الناتج المحل 

I الدخل أو الناتج المحلي اإلجمالي 

K المقدار المطلوب من االئتمان المصرفي 

∆K 1.التغير في المقدار المطلوب من االئتمان المصرفي 

 :أدوات االئتمان المصرفي: ثانيا  

وهرررري عبررررارة عررررن وثررررائق توضرررررح التزامررررات المقترررررض وحقرررروق المقررررررض مررررن حيررررث األقسرررراط ومواعيرررررد 
 :أهم أدوات االئتمان ما يلي االستحقاق ومن

 .ويتم فيها اقتطاع الفائدة مقدما( الكمبيالة)الورقة التجارية  (1
 .السند وهو صك مديونية يتم فيه تحديد الفترة الزمنية لالستحقاق والفائدة والمبلغ وغيرها (2
 .الودائع االدخارية في المصارف ويتم التعامل بها من حيث اإليداع والسحب بدفاتر خاصة (3
 .الحسابات الجارية ويتم السحب منها بموجب صكوك مصرفية محددة (4
 2.األوراق الحكومية وتشمل النقود الورقية وأذون الخزينة (2

                                                             
 
  0 -00 -77ص,779 ,دار المعارف باإلسكندرية, اقتصاديات االئتمان المصرفي: محمد خليل الحمزاوي 
 27 ص,005 ,بيروت , منشورات الحلبي الحقوقية, مقدمة في االقتصاد النقدي والمصرفي : سوزي عدلي ناشد  
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 :أسس منح االئتمان: ثالثا  

المودعررة لررديها م القرروض مررن أمرروال دتقررأنهررا مرن المعلرروم أن المصررارف تعتبررر ترراجرًا برأموال الغيررر حيررث 
عليهرا األخرذ بعرين االعتبرار مجموعرة مرن األسرس عنرد عمليرة مرنح االئتمران  يتوجبلذا , والمؤتمنة عليها

ويجرب أن يرتم االئتمران المصررفي اسرتنادًا , من أجل الحفاظ على درجة األمان ألموال المودعين والمالك
 1:ومنها ,إلى قواعد وأسس متعارف عليها

 :توفر عنصر األمان ألموال المصرف .1

فرري التزاماترره مررع فوائرردها وعموالتهررا مقترررض يتمتررع بالقرردرة علررى سررداد وذلررك بررأن يطمررئن المصرررف بررأن ال
حيررث يجررب أن يكررون العميررل طالررب االئتمرران ال يشرركل أي خطررر بعرردم القيررام بسررداد , المواعيررد المحررددة

وبالترالي فرإن القرروض اآلمنرة , أمروال الودائرع مصردرهاألن أموال القروض , األموال التي سوف يقترضها
ألن ودائعهررم سررتكون بعيرردة عررن خطررر عرردم , بررر سررياق األمرران للمصرررف تجرراه المررودعينوالمضررمونة تعت

 2.االسترداد

 :تحقيق الربح من االئتمان .2

تهرردف المصررارف مررن مررنح االئتمرران إلررى تحقيررق هررام  ربررح بحيررث يكررون الرردخل والعائررد المتحقررق مررن 
الودائرررع والمصررراريف األخررررى عمليرررة االئتمررران ومرررنح القرررروض يغطررري مصررراريف الفوائرررد المدفوعرررة علرررى 

ويعتبررر الررربح الررذي تحصررل عليرره . للمصرررف وتحقيررق عائررد علررى رأس المررال المسررتثمر مررن قبررل المررالك
وهرذا الرربح هرو , المصارف من عمليات منح االئتمان المساهم األكبر واألهرم فري هيكرل أربراا المصرارف

ألن الررررربح المحقررررق يسرررراعد  (أصررررحاب األمرررروال)الهرررردف الرئيسرررري الررررذي يسررررعى إليرررره مررررالك المصرررررف 
وهررذا مرا يحقرق كرل مرن مصرالح المرالك والمرودعين لضررمان , المصررف فري النمرو وبنراء مركرز مرالي قروي

 3.األموال المستثمرة في المصرف

 

                                                             
, التحليل االئتماني ودوره في ترشيد عمليات اإلقراض المصرفي بالتطبيق على المصرف الصناعي السوري: آخرونو, عبد العزيز, الدغيم   

, 002 , الالذقية, جامعة تشرين, (1)العدد,(8 )المجلد, سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية-مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية
 .75 ص

2 Harris ,M,& et ,al: Higher  Capital Requirements, Safer Banks ,op cit,2014,p3 
3
 Guru .B, &et al.: Determinants of Commercial Bank Profitability in Malaysia, University of New England, 

2012, p2. 
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 :السيولة المصرفية .3

بحيرث ال ترؤثر عمليرات مرنح االئتمران , يقصد بها أن يكون المركز المالي للمصرف ذا درجة سيولة جيدة
وذلرك , ة السيولة وحردوث المخراطر نتيجرة عردم المواءمرة برين متطلبرات السريولة ومرنح القرروضعلى درج

حيرث 1.لمقابلة طلبات السحب من المودعين بردون أي ترأخير وتلبيرة طلبرات االقترراض المقدمرة للمصررف
ويرذكر . رأن السيولة المصرفية تمثل قدرة المصرف على مواجهة التزاماتها تجاه العمالء فرورًا ودون ترأخي

كران مرن أهرم عواملهرا  *(The sub-prime crisis)والتري عرفرت بأزمرة  2007أن أزمة االئتمان عام 
وذلررك عنردما بردأت المصررارف باالمتنراع عرن تقررديم التمويرل االئتمراني الررذي , مرا يعررف الشررح فري السريولة

القيرررام باالسرررتثمارات  ممرررا سررراهم فررري تفررراقم األزمرررة ونرررتج عنررره أن المشررراريع توقفرررت عرررن, طلبتررره المشررراريع
وهذا ما دفعتها للقيام ببيرع األسرهم واألوراق الماليرة وممرا سربب االنخفراض , الجديدة والتوسع في المشاريع

 2.في أسعار األسهم وحدوث األزمات في البورصات

 :من أبرز النسب المالية المستخدمة في إطار قياس السيولة النقدية النسب التالية

  القانونينسبة االحتياطي: 

هري نسرربة مررن الودائرع لرردى المصرررف التجرراري يلترزم المصرررف المركررزي باالحتفراظ بهررا لمواجهررة عمليررات 
وال يحصرل المصررف , وتأخرذ شركل حسرابات المصررف التجراري لردى المصررف المركرزي, سحب العمرالء

 .التجاري على فائدة نظير هذه االحتياطيات القانونية

ينبغري علرى البنروك ( 4ب/م ن/73)وقرار مجلس النقد والتسليف قرار رقرم  وفقًا لقانون المصرف المركزي
 .من الودائع %5التجارية أن تحتفظ برصيد نقدي لدى المصرف المركزي بنسبة 

 أرصدة نقدية مودعة لغرض االحتياطي القانوني= نسبة االحتياطي القانوني 
 إجمالي الودائع عدا ودائع االدخار السكني

 

                                                             
1 Zheng, H: Interaction of credit and Liquidity risks, Journal of Banking & Finance 30, 2006,371-407,p392. 

لعدد كبير من المستهلكين أصحاب المالءة قروض سكنية األمريكية المؤسسات المالية نتيجة منح  2008بدأت األزمة المالية العالمية في *

مريكية ثم امتدت إلى دول ابتدأت بالواليات المتحدة األالتي أزمة الرهن العقاري بأدى إلى ما يسمى , الضعيفة أو الجدارة االئتمانية الرديئة
وصل  العالم ليشمل الدول األوروبية والدول اآلسيوية والدول الخليجية والدول النامية التي يرتبط اقتصادها مباشرة باالقتصاد األمريكي وقد

 .بنكا   19إلى  2008عدد البنوك التي انهارت في الواليات المتحدة األمريكية خالل عام 
2
 Vento .A. & Ganga: Bank Liquidity Risk Management and supervision ,Journal of Money, Investment and 

Banking – Issue 10,2009,p79. 
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 نسبة النقدية: 

 :تقيس هذه النسبة قدرة المصرف على مواجهة التزاماته من النقدية وتحسب كما يلي

 أرصدة سائلة أخرى+ نقد في الصندوق+ النقد لدى المصرف المركزي=  نسبة النقدية 
 إجمالي الودائع+ مستحقات المصارف األخرى+ شيكات وحواالت مستحقة الدفع

 % .15-20ة عن وفي العرف المصرفي يجب أال تقل هذه النسب

وهناك بعض األسس التي ترى الباحثة بأنها تشكل مع األسس التي ذكررت أعراله إطرارًا متكراماًل للسياسرة 
 :االئتمانية للمصارف ومن هذه األسس

 :حاجات االقتصاد الوطني .4

ومقابلررة , يرتم وضرع السياسرة االئتمانيررة للمصررف بحيرث تتوافررق مرع حاجرات النشرراط االقتصرادي لالئتمران
حاجات القطاعات االقتصادية المختلفة وذلك بالتنويع في هيكل اإلقرراض مرن أجرل المسراهمة فري عمليرة 

بررل يجررب أن تشررتمل , علمررًا أنرره لررن يررتم توجيرره االئتمرران الررى قطرراع معررين دون اخررر. التنميررة االقتصررادية
حيرث أن هرذه , لردالسياسة االئتمانية للمصرف على جميرع القطاعرات المشركلة للقطراع االقتصرادي فري الب

 1.القطاعات تساهم مجتمعة في تحقيق النمو والتطور في اقتصاد البلد

 :سياسة المصرف المركزي .5

تشكل التشريعات والقوانين الصادرة عن المصرف المركرزي إطرارًا يرتم مرن خاللره ضربط عمليرات االئتمران 
وازنرررات األساسرررية األربعرررة مرررن والتررري تتمثرررل فررري معالجرررة الت, وفقرررًا لمعطيرررات السياسرررة االقتصرررادية للبلرررد

, معالجررة التضررخم واسررتهداف معرردل نمررو معررين ومعالجررة البطالررة وتحقيررق الترروازن فرري ميررزان المرردفوعات
ففررري حررراالت التضرررخم يتبرررع المصررررف , والتررري تشررركل عنصرررر األسررراس فررري سياسرررة المصررررف المركرررزي
تبراعالمركزي سياسة تخفيض عرض النقود وذلك بالحد من االئتمان  أمرا فري حراالت . سرة انكماشريةسيا وا 

أي رفررع , السياسررة التوسررعية إتبرراعن هررذا يوجررب إصرررف المركررزي بزيررادة معرردل النمررو فررالبطالررة ورغبررة الم
وكررل هررذا يكررون عررن طريررق مررا يعرررف بررأدوات السياسررة النقديررة مررن معرردالت الفائرردة  2.الحرردود االئتمانيررة

مكانية االقتراض مرن المصررف المركرزي وتحديرد السرقف االئتمراني بشركل مباشرر . وسعر إعادة الخصم وا 
                                                             

 
 .7ص, مرجع سابق,   0 , مدخل عملي لقياس مخاطر االئتمان المصرفي في البنوك التجارية في فلسطين: علي, شاهين 

2 Mayer, M: Sovereign Credit Risk and  Banking Crise, 2012,p3. 
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فمررثاًل , (السرريولة المصرررفية)وتررتحكم هررذه األدوات بمقرردار األمرروال الترري تسررتطيع المصررارف التصرررف بهررا 
والعرزوف عررن القرروض وبالتررالي انخفراض طلبررات  حجراماإل إلررىعر الفائرردة علرى القررروض سريؤدي رفرع سر
وكرل . ويقوم المصررف المركرزي أيضرًا بتحديرد حجرم اإلقرراض ونوعره وحردوده, والعكس بالعكس, االئتمان

 1(.سياسة توسعية أم انكماشية)هذا يرتبط بالسياسة النقدية للمصرف المركزي 

 :ئع المصرفاالستقرار في ودا .6

فقرردرة المصرررف , إن االسررتقرار فرري حركررة الودائررع لرره التررأثير المباشررر علررى السياسررة االئتمانيررة للمصرررف
حيررث تشرركل ودائررع العمررالء حجررر األسرراس والعامررل . علرى مررنح االئتمرران تررزداد فرري حالررة اسررتقرار الودائررع

ض ويقرروم المصرررف باسررتثمار فررالودائع هرري مصرردر أمرروال اإلقرررا, األهررم فرري سياسررة المصرررف االئتمانيررة
وذلررك لكرري يغطرري مصرراريف الفائرردة الترري ترردفع للمررودعين , الودائررع عررن طريررق قنرروات اإلقررراض المختلفررة
, ودائرع جاريرة وودائرع تروفير إلرىوتصرنف ودائرع المصررف . وتحقيق هام  ربح يحقق رضى المسراهمين

االئتمانيررة ألنهررا تعتبررر مررن  وتعتبررر ودائررع تحررت الطلررب ركررن أساسرري يعتمررد عليرره فرري سياسررة المصرررف
أي أن الفائرررردة المدفوعررررة عليهررررا قليلررررة جرررردًا وبالتررررالي يمكررررن للمصرررررف , الودائررررع ذات الكلفررررة المنخفضررررة

حيرث , االستفادة من الفررق برين الفائردة المقبوضرة مرن مرنح االئتمران  والفائردة المدفوعرة علرى هرذه الودائرع
برت ومعرفررة مقرردار األمرروال التري يمكررن أن تسررحب مررن يقروم المصرررف مررن خرالل خبرترره بتقرردير القسررم الثا

هررذه الودائررع والترري ال يمكررن للمصرررف إدراجهررا فرري سياسررته االئتمانيررة واالعتمرراد عليهررا فرري تلبيررة طلبررات 
والمصرررف ملررزم بتلبيررة طلبررات السررحب , ألن أصررحابها مررن الممكررن أن يطلبوهررا فرري أي وقررت, االقتررراض

سررترداد أمرروال القررروض متررى مررا شرراء ألنرره يكررون ملررزم باتفرراق بينرره علررى ا اً ولررن يكررون قررادر , فرري أي وقررت
 2.وبين المقترض

 

 

 

 
                                                             

 .202ص, 005 , عمان, األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية,أساسيات العمليات المصرفية: خليل,الشماع   
2
 Mayer, M.: Sovereign Credit Risk and  Banking Crise, 2012,p3. 
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 :أنواع االئتمان المصرفي: رابعا  

  :مان المصرفي إلى عدة أنواعيقسم االئت

 :االئتمان وفقا للغرض منه .1
هررو عبررارة عررن مجمررروع األمرروال الترري يمنحهررا المصررارف العاملررة فررري : االئتمرران االسررتثماري - أ

االقتصررررراد الررررروطني للمشرررررروعات االسرررررتثمارية بغيرررررة اسرررررتثمارها فررررري شرررررراء األصرررررول إطرررررار 
وتهيئرررررة , والتررررري ترررررؤدي فررررري مجموعهرررررا إلرررررى زيرررررادة األمررررروال المسرررررتثمرة, الرأسرررررمالية الثابترررررة

 2.المشروعات للحصول على فر  ربح أكبر
لمرررال هررو االئتمرران الررذي يمرررنح لشررركات األعمررال لتمويررل عمليررات رأس ا: االئتمرران التجرراري - ب

لرذلك فهرو يصرفي  ,فهو ائتمان قصرير األجرل يسرتخدم لتمويرل العمليرات الجاريرة, العامل فيها
 .نفسه بنفسه

هرو االئتمران الرذي يمرنح عرادة إلرى األفرراد لتمويرل عمليرات اسرتهالكية : االئتمان االستهالكي - ت
ادة يقردم فهرو ائتمران شخصري فري العر. مثل شراء السيارة أو األثاث أو السلع المعمرة األخررى

 1.في األغلب لألفراد من موظفي الدولة والشركات األخرى
 يصنف إلى: االئتمان وفقا ألجله .2

وال تزيرد , يسرتخدم هرذا االئتمران فري تمويرل النشراط الجراري للمنشر ت: االئتمان قصرير األجرل - أ
 .مدته عن سنة

 يمترررد أجررل هرررذا االئتمررران إلرررى خمررس سرررنوات بغررررض تمويرررل بعرررض: ائتمرران متوسرررط األجرررل - ب
أو إجررراء , مثررل شررراء االت جديردة للتوسررع بوحرردات جديرردة, العمليرات الرأسررمالية للمشررروعات

 .تعديالت تطور من النشاط اإلنتاجي
تزيررد مرردة هررذا االئتمرران عررن خمررس سررنوات بغرررض تمويررل مشررروعات : ائتمرران طويررل األجررل - ت

ناصررررر ويعتبررررر التمويررررل المصرررررفي طويررررل األجررررل مررررن أهررررم الع 2.اإلسرررركان وبنرررراء المصررررانع
لررذلك تعتبرر عمليرة الوقايرة مرن مخراطر هررذا , األساسرية فري تفعيرل عمليرة التنميرة االقتصرادية

النرروع مررن التمويررل مررن أهررم اإلجررراءات االحترازيررة الترري يتوجررب علررى المصرررف أخررذها بعررين 
, ويتجسد هذا النوع مرن التمويرل فري بعرض صروره. االعتبار عند تقديم هذا النوع من التمويل

                                                             
 
 25ص, 00 ,عمان,سة الوراق للنشر والتوزيعمؤس, االئتمان المصرفي والتحليل االئتماني: الزبيدي حمزة محمود 
 1  ص,000 ,اإلسكندرية , الدار الجامعية, البنوك الشاملة عملياتها وإدارتها:عبد المطلب عبد الحميد   
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تقتسرم , دما تكون قيمته كبيرة جدا بتمويل خا  يسمى قرروض تجمعرات مصررفيةالسيما عن
الفوائررررد )واألربرررراا, المخرررراطر, بموجبرررره البنرررروك المشرررراركة فرررري مررررنح هررررذا النرررروع مررررن التمويررررل

أمرا بالنسربة لمعردالت الفائردة علرى هرذا النروع مرن . كل منها حسب نسبة مشاركته( والعموالت
وذلرررك لغررررض حمايتهرررا مرررن , مرررا قورنرررت برررالنوعين السرررابقينالتمويرررل فهررري مرتفعرررة نسررربيا إذا 

 1.ولطبيعة المخاطر التي تصاحبه, تقلبات أسعار الفائدة وذلك لطول مدتها
 : االئتمان وفقا للشخ  المقترض .3

 :وائتمان مصرفي خا  وذلك كما يلي, ويصنف إلى ائتمان مصرفي عام 

المصررفي ألشرخا  القرانون الخرا  وهو االئتمان الممنروا مرن قبرل الجهراز : ائتمان خا  - أ
 (.األفراد الطبيعيون واألشخا  االعتبارين كالمؤسسات والشركات الخاصة)

وهرررو االئتمررران الممنررروا مرررن قبرررل الجهررراز المصررررفي ألشرررخا  القرررانون العرررام : ائتمررران عرررام - ب
حيررررث تعتمررررد قرررردرة أشررررخا  , (الدولرررة والهيئررررات والمؤسسررررات العامررررة والمصررررالح الحكوميررررة)

, لعررام فرري الحصررول علررى االئتمرران علررى الثقررة فرري التعامررل مررع الدولررة ومؤسسرراتهاالقررانون ا
مررررردى و , جتماعيرررررة والسياسرررررية والماليرررررةوعلرررررى الظرررررروف االقتصرررررادية واال, ومركزهرررررا المرررررالي

 2.محافظة الدولة على الوفاء وتسديد التزاماتها السابقة
 :يقسم إلى أنواع التالية: االئتمان وفقا للضمان .4

بضرمان بضرائع ترودع لردى المصررف كترأمين للقررض أو تكرون بضرمان  يمرنح: عينريائتمان  - أ
أوراق ماليررة علررى شرركل أسررهم وسررندات تررودع لرردى المصرررف ويشررترط فيهررا أن تكررون جيرردة 

أو تكون بضمانة عقاريرة أو وثرائق ترأمين أو ودائرع ألجرل وشرهادات اإليرداع , وسهلة التداول
 . واالستثمار

ون ضمان عيني بل يعتمد المصرف علرى مكانرة المركرز الشخصي يمنح د :شخصيائتمان  - ب
 3.المالي للعميل

 :االئتمان حسب طبيعته .2

 :يصنف هذا النوع من االئتمان إلى ائتمان مباشر وائتمان غير مباشر 
                                                             

 21ص,777 , عمان,دار وائل للنشر , الطبعة األولى, أساسيات في الجهاز المالي المنظور العملي: جميل الزيدانين  
2
 George A. Christy &Peyton Foster Roden , Finance: Environment and Decisions,OP.Cit,p7 

9  -2  ص, 000 , اإلسكندرية,الدار الجامعية,البنوك الشاملة عملياتها وإدارتها:عبد المطلب عبد الحميد 1
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هرررو قيرررام المصررررف بمرررنح العميرررل النقرررود بشررركل مباشرررر ويتخرررذ هرررذا االئتمررران : االئتمررران المباشرررر - أ
 :أشكاال مختلفة

وعرادة مررا يلجررأ إلرى هررذا النروع مررن االئتمرران لتغطيرة احتياجررات المقترضررين : والسررلفياتالقرروض  (1
المختلفررة سررواء تلررك المسررتخدمة فرري تمويررل احتياجررات رأس المررال أو الترري تسررتخدم فرري عمليررات 

وتمررررنح المصررررارف التجاريررررة قروضررررها لغايررررات تتناسررررب 1.التمويررررل االسررررتثماري الطويررررل األجررررل
شررريطة ثبرروت جرردوى المشررروع الممررول , واألهررداف االقتصررادية العامررةوالسياسررات الخاصررة بهررا 

إلرررى جانرررب الحاجرررة إلرررى بعرررض الضرررمانات إذا , وتررروفيره لمصررردر وفررراء أقسررراط القررررض وفوائرررده
 2.كانت المخاطر المتوقعة في المشروع الممول مرتفعة وتتجاوز الحدود المتعارف عليها

األساسررري فررري االئتمررران المصررررفي برررل تقلررر   مررردين النررروعاللرررم يعرررد الجررراري : الجررراري المررردين (2
, سرراب القررروض المحررددة الغرررض والمررردةاسررتعماله فرري كثيررر مررن البلرردان المتقدمررة واسررتبدل بح

ارتفرررراع المخرررراطرة وعرررردم الدقررررة فرررري الرقابررررة علررررى اسررررتعماله فرررري تحديررررد فترررررة ومصررررادر  بسرررربب
 3.ذلك تحولت التسهيالت في الجاري مدين إلى تسهيالت دائمةل *,تسديده

ويقصد بها قيام المصرف بخصم كمبياالت تجارية تكون محررة ألمر : خصم األوراق التجارية (3
العميل وذلك قبل مواعيد استحقاقها مقابل حصول المصرف على فائدة وعمولة من تاريخ 

ويعتمد مدى توظيف المصرف ألمواله في الكمبياالت . الخصم وحتى تاريخ االستحقاق
 :أمور منها والسندات المحسومة على

 .معدل إعادة الحسم لدى المصرف المركزي والفرق بينه وبين معدل الحسم -
فكلما ازداد هذا الوعي وكلما ساعدت , درجة الوعي المصرفي والعادات واألعراف التجارية -

األعراف التجارية على استعمال الكمبياالت كلما كان المجال أوسع أمام المصرف لتوظيف 
 .لأمواله في هذا الحق

                                                             
 

 
   0 -77ص, 00 ,الوراق للنشر عمان, إدارة االئتمان المصرفي والتحليل االئتماني:الزبيدي محمود 
 
 27 ص,000 ,منشورات جامعة حلب , اقتصاديات النقود والمصارف: شامية أحمد زهير 
1
 77ص,مرجع سابق, إدارة االئتمان المصرفي والتحليل االئتماني: الزبيدي حمزة محمود 

النقدية  إيداعاتهعادة ما تمنح المصارف بعض زبائنها سقوف ائتمانية محددة حيث يتمكن الزبون من سحب مبالغ مالية تفوق قيمة *
وتحسب الفوائرد بشركل يرومي علرى المبرالغ المحسروبة وتقتطرع مرن حسراب الزبرون بشركل , وبما ال يتجاوز السقف االئتماني الممنوا له

المصرررف , ع مررن االئتمرران لتمويررل رأس المررال العامررل ويمررنح لمرردة سررنه يجرردد بعرردها بموافقررة الطرررفينوعررادة يمررنح هررذا النررو , شررهري
 .:للمزيد انظر إلى .في ضوء أداء الحساب والوضع المالي للعميل وحجم العمل المعطى للمصرف, والعميل

Peter S. Rose: Bank Management and Financial Services, McGraw-Hill Higher Education,2007,p132 
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 .انتشار عادة البيع بالتقسيط -
 .وجود أو عدم وجود حقول أخرى لتوظيف أموال المصرف فيها في المدى القصير -

وعلرررى الررررغم مرررن أن المصرررارف تفضرررل عرررادة االحتفررراظ بالكمبيررراالت المخصرررومة لحرررين اسرررتحقاقها حترررى 
لردى المصررف المركرزي فقد تضطر أحيانا إلعادة حسمها , تتمكن من االستفادة الكاملة من مبلغ الخصم

ويعتمرررد قبرررول المصررررف المركرررزي  .وبسرررعر اقرررل مرررن سرررعر الحسرررم نفسررره للحصرررول علرررى األمررروال السرررائلة
حسم الكمبيراالت أو رفضرها علرى السياسرة النقديرة المتبعرة والحالرة االقتصرادية السرائدة ففري حالرة الكسراد ل

ة الالزمرة للمصرارف والتري تمكنهرا مرن يقبل المصرف المركرزي حسرم الكمبيراالت ممرا يروفر السريولة النقدير
رفض المصررف المركرزي حسرم يرإذ وعلرى العكرس فري ظرروف التضرخم . زيادة حجم االئتمان الرذي تقدمره

 1.ما يحد من قدرة المصارف على منح االئتمان ويخفف من حدة التضخمالسندات 

المصررررارف وهرررري نرررروع مررررن الخرررردمات المصرررررفية الحديثررررة الترررري اسررررتحدثتها : بطاقررررات االئتمرررران (4
وتررتلخ  هررذه الخدمررة فرري مررنح عمررالء , العشرررينت مررن القرررن ياالتجاريررة األمريكيررة فرري السررتين

وبموجررب هررذه البطاقررة يررتمكن , المصرررف بطاقررة بالسررتيكية تتضررمن اسررم المتعامررل ورقررم حسررابه
المتعامل من الحصول على ائتمان مباشرر مرن خرالل سرحب مبلرغ نقردي أو دفرع قيمرة مشرترياته 

وهكذا يسرتطيع المصررف توظيرف أموالره وكسرب . ئتماني محدد من قبل المصرفضمن سقف ا
 2.عددا إضافيا من العمالء سواء من حملة البطاقة االئتمانية أو من التجار والمحالت

أن إدارة االئتمرران , يختلررف هررذا النرروع مررن االئتمرران عررن االئتمرران المباشررر: االئتمرران غيررر مباشررر - ب
كمررا أنهررا ال تمثررل , لررب االئتمرران باسررتعمال النقررد بشرركل مباشرررفرري المصرررف ال تعطرري حقررا لطا

إال فررري الحالرررة التررري ال يحتررررم فيهرررا طالرررب االئتمررران , دينرررا مباشررررا علرررى العميرررل اتجررراه المصررررف
 :وأكثر أنواع االئتمان غير المباشر هي. بتعهداته
 .الكفاالت المصرفية -
 .االعتماد المستندي -
 3التمويل التأجيري -

 
                                                             

12 ص,777 , دار وائل للنشر,إدارة االئتمان : جودة أحمد محفوظ, أرشيد رضا عبد المعطي 
1  
 
  8 ص,001 ,األردن,دار وائل للنشر, االتجاهات المعاصرة في إدارة البنوك:جودة محفوظ, رمضان زياد 
 02 ص, مرجع سابق, مانيإدارة االئتمان المصرفي والتحليل االئت:الزبيدي حمزة محمود  1
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 :االئتمان المصرفيخلق : خامسا  

عرضرنا سررابقا دراسررة نقديررة لمعرفررة كيفيرة تررأثير المصررارف فرري القاعرردة النقديرة مررن خررالل نمرروذق رياضرري 
سربقت كمرا . مبينا النتائج النقدية لهذا الترأثير اآلن سرنقوم بعررض دراسرة تحليليرة مرن وجهرة نظرر مصررفية

أهرم الوظرائف تعرد مرن , ق النقرود أو الودائرعلرق عليهرا خلريط مراعمليرة خلرق  االئتمران أو أن اإلشارة إلرى 
ومررا يترتررب عليهررا مررن زيررادة , لمررا لهررا مررن تررأثير علررى االقتصرراد القررومي, الترري تؤديهررا المصررارف التجاريررة

فالمصررارف هرري المؤسسررات الماليررة الوحيرردة الترري يمكنهررا االحتفرراظ . د المتداولررة فرري االقتصررادكميررة النقررو 
وهري الوحيرردة التري تتمترع بالقردرة علرى اسررتخدام , بشريكات عنرد الطلربيمكرن السرحب منهررا , بودائرع جاريرة

ويمكنهرا مرنح قرروض تزيرد عرن , لنشراطها االئتمراني واالسرتثماري مورد رئيسيك, ودائعها بمختلف أنواعها
أي أنهررا تنفرررد بتزويررد االقتصرراد بنرروع مررن النقررود تمثررل الشرركل الثرراني مررن وسررائل . حجررم ودائعهررا النقديررة

يمكرررن إدخالهررا فررري حيرررز الرصررريد النقرردي فررري اقتصررراد مرررا والترري تسرررتخدم النجررراز المعرررامالت  الرردفع التررري
 1.المختلفة

تضرح للمصررارف أن ان خرالل الخبررة والتجربرة العمليرة أنرره ومر, وتكمرن الفكررة الرئيسرية لعمليرة خلرق النقرود
النقديرة الموجرودة  ما يسحب من الودائع يوميا فري شركل نقرود ورقيرة يشركل نسربة ضرئيلة مرن حجرم الودائرع

كمررا أن السررحب واإليررداع عمليترران مسررتمرتان وأن مرررا يسررحب مررن نقررود يمكررن تغطيترره بمررا يرررودع , لررديها
مرع احتفاظهرا بجرزء فقرط مرن حجرم الودائرع , ومن ثم شعرت أنه بإمكانها أن تمارس نشاطها المعتاد, منها
 .نقود الورقيةفي شكل احتياطي نقدي لمواجهة طلبات السحب اليومي من ال, لديها

ومع تزايد الوعي وانتشار العادة المصرفية وتوفر ثقة األفراد المرودعين والمتعراملين بقردرة المصرارف علرى 
ومرع قبرول الردائنين بتسروية ديرونهم بواسرطة شريكات يحررهرا المودعرون لهرم , الوفاء بالتزاماتها عند الطلرب

المصرررارف مررن شرريكات وأوامررر صررررف حلررت تعهرردات , سررحبا علررى ودائعهررم وأرصرردتهم لررردى المصررارف
وهرذا مكرن المصرارف مرن إقرراض . محل النقود الورقية في الوفاء بالديون وتسوية االلتزامرات والمردفوعات

عمالئها مبالغ تقيد على شكل ودائع تحت الطلرب يمكرنهم السرحب منهرا بواسرطة الشريكات مثلهرا فري ذلرك 
أي أن المصررارف تسررتطيع خلررق التزامررات . ع المشررتقةوهررذه الودائررع تعرررف بررالودائ, مثررل الودائررع األصررلية

وبالترالي فهرري تمرنح قررروض اسررتنادا , علرى نفسررها تزيرد بأضررعاف عرن حجررم الودائرع النقديررة المتروفرة لررديها
 2.لودائع ال وجود لها فعليا وهو ما يعرف بخلق النقود أو االئتمان

 
                                                             

71ص,777 ,اإلسكندرية,دار الجامعة الجديدة للنشر,النقود والمصارف واالئتمان : شيحة مصطفى رشدي 
1  

2
 M.M. Sathy , James Bartle and Michael Vincent, Credit Analysis and Lending Management, John Wiley & 

Sons Australia Ltd ,2003, edition 1, p79 
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ن قدرة المصارف على خلق االئتمان يحدها أربعة عوامل  :وا 
 :حجم الودائع األولية .1

 .حيث تزداد قدرة المصارف على خلق االئتمان كلما ازداد حجم الودائع األولية من النقود القانونية
 :نسبة االحتياطي  .2

لكررري يواجررره المصررررف االلتزامرررات الملقررراة علرررى عاتقررره عنررردما يقررروم الجمهرررور بسرررحب ودائعهرررم فإنررره يقررروم 
عنررردما يتلقرررى الوديعرررة يقررروم باحتجررراز نسررربة مرررن هرررذه الوديعرررة فالمصررررف . باالحتفررراظ باحتيررراطي السرررائل

وكلمرررا انخفضرررت نسررربة  االحتيررراطي , لمواجهرررة السرررحوبات الطارئرررة مرررن قبرررل الجمهرررور صررراحب الودائرررع
, السائل كلما ارتفع حجم الودائع األولية لدى المصارف ومكنها ذلك من زيادة قردرتها علرى خلرق االئتمران

 .ياطي السائل فإن قدرة المصرف على خلق االئتمان تنخفضأما إذا ارتفعت نسبة االحت
 :نسبة التسرب النقدي الخارجي .3

 1.فكلما ازدادت نسبة التسرب النقدي الخارجي قلت قدرة المصارف على خلق الودائع المشتقة

 :إتباع المصارف سياسة ائتمانية واحدة .4
ألن , لمصررارف األخرررى نفررس السياسررةال يسررتطيع مصرررف معررين خلررق االئتمرران والتوسررع فيرره إال بإتبرراع ا

قيامه بخلق االئتمان والتوسع فيه منفردا يعني أن عمالئره سيسرحبون شريكات علرى ودائعهرم المشرتقة لديره 
ولصرررالح عمرررالء المصرررارف األخررررى تزيرررد قيمتهرررا عرررن قيمرررة الشررريكات التررري يسرررحبها عمرررالء المصرررارف 

 .النقدية وربما يهدد بإفالسهوهذا يؤدي إلى استنزاف ودائعه , األخرى لصالح عمالئه
 :انتشار الوعي المصرفي .2

كلما انتشر الوعي المصرفي قرل اسرتخدام النقرود الورقيرة وازداد اسرتخدام النقرود الكتابيرة وااللكترونيرة وهرذا 
وبالتررالي , يرؤدي النخفراض نسربة االحتيرراطي النقردي التري تحررتفظ بره المصرارف لمقابلررة السرحوبات النقديرة

 .صارف على خلق االئتمانتزداد قدرة الم
ويمكن تحديد حجم الودائع التي يستطيع المصرف خلقها استنادا لنسبة االحتيراطي وحجرم الودائرع األوليرة 

 :من خالل المعادلة التالية

 قيمة االحتياطي النقدي -حجم الودائع األصلية  =   المشتقةحجم الودائع 
 نسبة االحتياطي النقدي

يتضح من المعادلة وجود عالقة عكسية بين حجم الودائع المشتقة وبين نسبة االحتيراطي النقردي فرإذا مرا 
كرررذلك يوجرررد عالقرررة , انخفضرررت نسررربة االحتيررراطي النقررردي ارتفرررع حجرررم الودائرررع المشرررتقة والعكرررس صرررحيح

                                                             
 
قسم التحليل , (1)مجلد, 1992ديسمبر 17-5دمشق, صندوق النقد الدولي, الندوة االقليمية عن أساليب البرمجة المالية والسياسة المالية 

 .16ص, النقدي
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ارتفرراع الودائررع طرديررة بررين حجررم الودائررع المشررتقة وحجررم الودائررع األصررلية فيرتفررع حجررم الودائررع المشررتقة ب
 1.األصلية وينخفض بانخفاضها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
                                                         25ص, مرجع سابق, إدارة االئتمان المصرفي والتحليل االئتماني:الزبيدي حمزة محمود       
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 المبحث الثاني

 أهمية الرقابة على االئتمان المصرفي

فاالئتمران المصرررفي فرري  ,يعتبرر االئتمرران أداة حساسرة قررد تضررر كثيررا باالقتصرراد إذا لرم يحسررن اسررتخدامه
وفري , حالة انكماشه يؤدي إلى كساد وفي حالرة المبالغرة واإلفرراط فري منحره يرؤدي إلرى ضرغوط تضرخمية

الحررالتين سرريؤدي االئتمرران المصرررفي إلررى إضرررار النظررام االقتصررادي وخلررق تشرروهات فرري عمليررة التنميررة 
 .لتوازن واالستقرار االقتصاديبل شيوع حالة فقدان ا, االقتصادية وبالتالي في تحقيق أهدافها

 العمالة ويؤمن االقتصاد عجلة يدير األموال فتوفير ,الوطني االقتصاد تنمية عملية في مهم االئتمان إن
اهتمرام  تسرتدعي والشرمول األهميرة بهرذه أهرداف أن شرك وال ,الروطني والردخل اإلنتراق طاقرة مرن ويزيرد
 مرن خوفرا ومسراره توجيره حسرن وعلرى االئتمران علرى للرقابرة والماليرة النقديرة السرلطات مرن أيضرا خاصرا
 الرئيسرية للقطاعرات بالنسربة االئتمران عمليرة قصرور أو, المسرتقرة غيرر الظرروف فري فيره اإلفرراط

فالسياسرة االئتمانيرة جرزءًا مرن . السرلطاتهرذه  مرن كبيرر باهتمرام االئتمان سياسة حظيت لذلك واإلنتاجية,
تتحرردد السياسررة النقديررة بجهررود المصرررف المركررزي فرري أي دولررة فرري محاولترره  السياسررة النقديررة للدولررة إذ

بهرردف انجررراز أهررداف اقتصرررادية عرررن ,  واالئتمرران المصررررفي( عرررض النقرررد)الرقابررة علرررى السرريولة النقديرررة
حيرررث إن اتخرررراذ , طريرررق ترررأثير هرررذه األفعرررال فررري العناصرررر المحررررددة لمسرررتوى النررراتج المحلررري اإلجمرررالي

فرري الوقررت المناسررب لرره دور كبيررر فرري الحررد مررن اآلثررار ( انكماشررية أو توسررعية)المناسرربة السياسررة النقديررة 
حيررث كرران النمررو السررريع فرري التمويررل المصرررفي للقطاعررات .  السررلبية لألزمررات المصرررفية أو زيررادة حرردتها

تشريلي االقتصادية دون أي زيادة تذكر في الناتج المحلي اإلجمالي السبب الرئيسري فري أزمرة األرجنترين و 
 16411 وكولومبيا وفنلندا والمكسيك واألوروغواي عام

حيث تتوقف قدرة النظام المصرفي على مواجهة األزمات على مدى قردرة اإلجرراءات والتردابير االحترازيرة 
الموضوعة من قبل السلطات النقدية للوقاية من األزمرات, وعلرى مردى قردرتها علرى التردخل للحرد والتقليرل 

 .ور األصولمن الخسائر وتده
ولقررد بينررت الدراسررات أن الممارسررات السررليمة فرري البنرروك خاصررة بعرردما تزايرردت العوامررل الترري تررؤدي إلررى 

االسررتقرار فرري القطرراع المصررفي وذلررك فرري ظررل عولمررة األسرواق الماليررة وسياسررة التحريررر المصرررفي  عردم
وقرد الحظنرا مررن . لمرة الماليرةوتغيرر بيئرة العمرل المصررفية بصررفة عامرة نتيجرة العو  ,التري تنتهجهرا البنروك

وراء أقصررى ربررح وأسرررعه أفرطررت المؤسسررات النقديررة فرري تقررديم كررم  خررالل األزمررة الماليررة العالميررة فجريرراً 
ضررخم  للغايررة مررن القررروض لألفررراد, وبالررذات فرري مجررال الرررهن العقرراري, دونمررا دراسررات اسررتعالمية تررذكر 
                                                             
1
 Teresac. barger ,Financial Institution first published, published in the USA by International Finance 

corporation  (IFC), Member of the world bank croup, 1998  
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مرا أدى إلرى تعثرر الكثيرر مرن المقترضرين عرن السرداد, م, عنهم, ودونما اعتبار للسيولة وكفاية رأس المال
فرررري الوقررررت الررررذي انخفضررررت فيرررره أسررررعار العقررررارات, ومررررن ثررررم غرررررق المواطنررررون فرررري الررررديون, وأصرررربحت 

ضررعف أو غيرراب أو عرردم فاعليررة المؤسسررات النقديررة علررى مشررارف اإلفررالس, وسرراعد علررى هررذا الوضررع 
ن على وظيفة الرقابة تحديرد كأحرد أسرباب ترداعيات األزمرة الرقابة االئتمانية لذلك ركز المحللون االئتمانيي

وتلجررأ السررلطات النقديررة فرري عمليررة تنظرريم إلررى ثررالث أنررواع مررن الرقابررة فرري هررذا  .الماليررة العالميررة األخيرررة
 :المجال هي

تتعلرق الرقابررة النوعيررة علرى االئتمرران بالوسررائل التري يمكنهررا التررأثير فرري :  الرقابةةة النوعيةةة علةةى االئتمةةان
وتهدف هذه الرقابرة إلرى توجيره االئتمران إلرى القطاعرات , االئتمان المصرفي من حيث النوعية وليس الكم

 :يتم ذلك من خالل .المرغوب فيها من جانب السلطات النقدية
  ض معين التي تزيد عن مبلغ معيناشتراط موافقة المصرف المركزي على القرو. 
  إصرردار تعليمررات مكتوبررة تررن  علررى عرردم السررماا للمصررارف بمررنح االئتمرران فرري مجرراالت غيررر

 .مرغوب فيها
 تخفيض أسعار الفائدة على القروض في المجاالت المرغوب فيها. 

لكلرري لالئتمرران تهرردف الرقابررة الكميررة علررى االئتمرران للتررأثير فرري الحجررم ا :الرقابةةة الكميةةة علةةى االئتمةةان
الرذي تقرروم المصررارف بمنحرره إلررى عمالئهررا وبالتررالي يررتم التركيررز علررى حجررم األمرروال النقديررة المترروفرة لرردى 
المصررارف وهنرراك أربعررة وسررائل تسررتخدمها المصررارف المركزيررة فرري مجررال الرقابررة الكميررة علررى االئتمرران 

 :هي
 اريرررة المخصرررومة لرررديها تلجرررأ المصرررارف إلرررى إعرررادة خصرررم األوراق التج: سةةةعر دعةةةادة الخصةةةم

بواسررطة المصررررف المركرررزي وذلرررك مقابررل نسررربة معينرررة يأخرررذها المصرررف المركرررزي تسرررمى سرررعر 
إعادة الخصم ويكون سعر إعادة أقل من سعر الخصم الرذي يحصرل عليره المصررف مرن خصرم 
األوراق التجاريررة لعمالئررره وبالتررالي فسرررعر إعررادة الخصرررم يشررجع المصرررارف أو ال يشررجعها علرررى 

خصم األوراق التجاريرة التري لرديها ممرا يرؤثر فري حجرم النقرود التري لرديها ويزيرد مرن قردرتها إعادة 
وتسررلك المصررارف المركزيررة أحررد مسررلكين فرري هررذا المجررال إمررا تعررديل سررعر . علررى مررنح االئتمرران

 .إعادة الخصم أو التشدد والتساهل في شروط إعادة خصم األوراق التجارية
 وسررريلة تسرررتخدمها المصرررارف المركزيرررة للترررأثير علرررى حجرررم وهررري  :عمليةةةات السةةةوق المفتوحةةةة

االئتمان وذلك من خرالل قيرام المصرارف المركزيرة بعمليرات شرراء أوراق ماليرة وبيعهرا فري أسرواق 
النقد والمرال فرإذا رغرب المصررف المركرزي فري سرحب جرزء مرن األمروال الفائضرة لردى المصرارف 

ويقرربض ثمنهررا مررن هررذه المصررارف ممررا يخفررض  التجاريررة فإنرره يقرروم ببيررع أوراق ماليررة فرري السرروق
أما في حالة الكساد فإن المصررف المركرزي يردخل السروق النقديرة , من قدرتها على منح االئتمان

مشررتريا بعررض السررندات واألوراق الماليررة مقابررل شرريك مسررحوب علررى المصرررف المركررزي يحصررل 
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عامرل معره فترزداد احتياطيرات عليه البائع الذي يرودع هرذا الشريك لردى المصررف التجراري الرذي يت
النقديررة للمصرررف التجرراري لرردى المصرررف المركررزي وتحررد السرريولة المرتفعررة لرردى المصررارف مررن 

 .فاعلية هذه السيولة 
  تتمثل هذه النسبة في ضررورة احتفراظ المصرارف التجاريرة بمعردل : تعديل نسب السيولة النقدية

وكلمرا زادت نسربة , شركل أصرول سرائلة  ال يقل عرن نسربة مئويرة محرددة مرن إجمرالي ودائرع علرى
 .السيولة القانونية قلت قدرة المصرف على منح االئتمان والعكس صحيح 

  االحتيرراطي النقرردي هررو نسرربة مئويررة محررددة مررن إجمررالي  :تغيةةر نسةةبة االحتيةةاطي النقةةد الةةذاتي
الودائرررع يجرررب علررررى المصررررف التجررراري أن يحررررتفظ بهرررا فررري حسرررراب المصررررف المركرررزي وذلررررك 

ان حقروق المرودعين والمسراهمين فري حالرة تعررض المصررف للفشرل واالحتيراطي النقردي لرره لضرم
عالقرررة عكسرررية مرررع قررردرة المصرررارف علرررى مرررنح االئتمررران وبالترررالي فررران فررررض نسررربة االحتيررراطي 

 .النقدي وتعديالتها يمكن أن يستخدم وسيلة لتوجيه االئتمان 
  اإلقنرراع األدبرري فرري توجيرره االئتمرران مررن يلجررأ المصرررف المركررزي إلررى أسررلوب  :اإلقنةةاع األدبةةي

خررالل تشررجيع المصررارف فرري التعرراون معهررا فرري تنفيررذ السياسررة االئتمانيررة ويأخررذ اإلقنرراع األدبرري 
عرررردة صرررريغ فقررررد يقرررروم المصرررررف المركررررزي بتقررررديم النصررررح واإلرشرررراد ومحاولررررة إقنرررراع المصررررارف 

 1.التجارية بعدم التوسع في االئتمان 
التررري نررررى أنهررررا قرررد تسررراعد فررري اسررررتقرار النظرررام المصررررفي السرررروري  لرررذلك نقتررررا بعرررض التوصرررريات 

 :ونلخصها في اآلتي

 يجررب علررى الدولرررة أن ترردعم سرررالمة النظررام المصررررفي مررن خرررالل تنصرريب خليرررة للتنبررؤ المبكرررر -
 بحررردوث األزمرررات المصررررفية, حيرررث يكرررون ذلرررك مرررن خرررالل تررروفير نظرررام اتصررراالت جيرررد لجمرررع

تاحتها في الوقت  المناسب وتحليلهرا التخراذ القررار فري ضروء تصرور شرامل للوضرع المعلومات وا 
 .داخل الجهاز المصرفي

 .لجان للحوكمة على مستوى البنوك تحت إشراف البنك المركزي -
تطرروير الرردور اإلشررررافي والرقررابي للبنررك المركرررزي علررى البنرروك والمؤسسرررات الماليررة ليررتالءم مرررع  -

 .األوضاع 
 
 
 

                                                             
 
ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر , إدارة مخاطر االئتمان المصرفي في ظل األزمة المالية العالمية.مختار محمد إبراهيم , السنوسي محمد الزوام 

   9 -5 ص 007 العلمي الدولي السابع بجامعة الزرقاء الخاصة 
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 المبحث الثالث
 2010-2005في سورية  لالئتمان المصرفيالواقع الراهن 

 :الجهاز المصرفي: أوال  
تلعررب المصررارف دورا هامررا ومحوريررا فرري خدمررة وتنميررة وبنرراء االقتصرراد الرروطني كونهررا تسرراهم فرري تمويررل 

لذا يررى الكثيرر المحللرين االقتصراديين ,مشروعات التنمية وذلك من خالل تعبئة المدخرات ومنح القروض
قيرراس درجررة التقرردم االقتصررادي أليررة دولررة يعتمررد فرري المقررام األول علررى درجررة نمررو  ورجررال األعمررال أن

 6.وتطور الصناعة المصرفية
وتررأتي دراسررة القطرراع المصرررفي مررن منطلررق أن المصررارف تمثررل إحرردى القنرروات الرئيسررية لتنفيررذ السياسررة 

مصرررفي ومررالي متطررور  إضررافة إلررى جهرراز, فوجررود مصرررف مركررزي يتمتررع باالسررتقاللية والكفرراءة, النقديررة
وفعررررال يترررريح للسررررلطة النقديررررة أن تسررررتخدم الوسررررائل واألدوات النقديررررة للمحافظررررة علررررى اسررررتقرار األسررررعار 

 .وتحقيق النمو االقتصادي
نحرررو اقتصررراد السررروق االجتمرررراعي حرررافزا إضرررافيا لالهتمرررام بالقطرررراع  التوجررررهلقرررد شررركل اختيرررار الحكومرررة 

سرررعة مشررركلة عررردم قررردرة المؤسسرررات الماليرررة القائمرررة علرررى وخاصرررة بعررردما طرحرررت الخطرررة التا, المصررررفي
ليشررهد هررذا القطرراع نشرراطا ملحوظررا وتسررارعا  1.التعامرل مررع المتغيرررات االقتصررادية المتجررددة بفعاليررة كبيررة

بحيررث تسررتطيع هررذه المصررارف لعررب دور فعررال فرري , فرري تحديثرره وتطررويره بشرركل غيررر مسرربوق منررذ عقررود
اسرتهدفت خلرق نقلرة نوعيرة  2لرذلك صردرت مرؤخرا تشرريعات هامرة, لمياقتصاد مفتوا علرى االقتصراد العرا

حيررث اهتمررت هررذه  .فرري العمررل المصرررفي وتهيئترره لالرتقرراء إلررى المسررتويات الدوليررة وتعزيررز دوره بالنتيجررة
لعررام  59السررلطات بوضررع إطررار قررانوني لمكافحررة غسررل األمرروال وذلررك بإصرردار المرسرروم التشررريعي رقررم 

بإضرررافة مكافحرررة تمويرررل  2005الصرررادر عرررام  33والرررذي تعررردل الحقرررا بالمرسررروم التشرررريعي رقرررم  2003
 .اإلرهاب إلى غسل األموال تماشيا مع المتطلبات الدولية

 (:متخصصةال)المصارف الحكومية  
إن هرذا التخصرر  النرروعي اقتضررته , لقرد جرراء فرري األسرباب الموجبررة للتنظرريم القطراعي للتمويررل المصرررفي

التحررول االشررتراكي لتررتمكن المصرارف مررن ضرربط تمويررل عمليرات ومشرراريع القطرراع العررام والخررا  مرحلرة 
وفق الخطة االقتصادية للدولة كما أنه اقتضرى عمليرات الردمج برين المصرارف المتشرابهة الفعاليرة ليصربح 

 .مين الخدمات في كافة أرجاء القطرله فروع متعددة لتأ, لكل قطاع مصرف خا 

                                                             
 72ص, 002 /2/1 , هيئة تخطيط الدولة, السياسات االقتصادية ومقومات برنامج اإلصالح االقتصادي, 5ف,0 0 -002 الخطة الخمسية العاشرة   

 :من أهم هذه التشريعات

   00 لعام  7 الخاص بالسرية المصرفية والذي عدل قانون السرية المصرفية رقم  005 لعام  11المرسوم التشريعي رقم   
 001 لعام  57الخاص بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب والذي عدل القانون رقم  005  لعام 12المرسوم التشريعي رقم 
 الخاص بتصديق سورية على االتفاقيات الدولية لمكافحة تمويل اإلرهاب 005 لعام  11المرسوم التشريعي رقم 
 الخاص بإحداث المصارف اإلسالمية   005 لعام  15المرسوم التشريعي رقم 
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مررؤخرا بررالخروق  *المصررارف المتخصصررةبرردأت ولكررن فرري ظررل التطررورات االقتصررادية الراهنررة لالقتصرراد 
تؤكرررد علرررى مرررنح تلرررك المصرررارف االسرررتقالل المرررالي واإلداري  1وقرررد ظهرررر عررردة مراسررريم. عررن هرررذا التوجررره

ترررم مرررنح إدارة المصرررارف سرررلطات أوسرررع فررري  حيرررث. لتلغررري برررذلك التخصررر  المصررررفي الضررريق, نظريرررا
ومرن , تطوير جودة منتجها المصرفي وسمحت بممارسرة كافرة األعمرال والخردمات والتسرهيالت المصررفية

الجرردير ذكررره أن المصررارف العامررة فرري سررورية سرراهمت فرري تمويررل جررزء كبيررر مررن الفعاليررات االقتصررادية 
ولرم تكرن تلرك المصرارف المضراربة . جتماعيرة واالقتصراديةوثانيا كان لها دورًا هامرًا فري عمليرة التنميرة اال

إذ يغلررب عليهررا صررفة الخدمررة التمويليررة برردال  2.أو المغررامرة ألنهررا لررم تكررن مدفوعررة بتعظرريم الررربح الخررا 
وعزز هرذا التوجره خطرط التسرليف التري تهردف إلرى تحقيرق أهرداف اقتصرادية واجتماعيرة , من صفة الربح

وذلرك يعرود إلرى غيراب الحضرور , طنيرة ولريس وفقرًا لتقرديرات الرربح والخسرارةوفقا لمقتضيات المصلحة الو 
القوي للمصارف الخاصة وأن مصارف الحكومة هي األقوى واألقدر ماديرا ومؤسسريا طالمرا هري المعتمردة 

ولكرررن , لررردى القطررراع العرررام وتشررركل ضرررمانة الدولرررة عنصررررًا هامرررًا فيهرررا ال يتررروفر فررري المصرررارف الخاصرررة
 .مصارف بحاجة إلى مزيد من االستقاللية الفعلية في إدارتها وتخصي  أرباحهامازالت هذه ال

 :المصارف الخاصة .1
بقرري العمررل المصرررفي فرري سررورية حكرررا علررى المصررارف العامررة منررذ صرردور قررانون تررأميم المصررارف فرري 

الرذي أجراز التررخي  لتأسريس   16/4/2001تراريخ   28ولحين صردور القرانون رقرم 1963سورية عام 
 .مصارف خاصة تقليدية على شكل شركات مساهمة مغفلة

القاضري بالسرماا بتأسريس المصرارف اإلسرالمية   35صدر المرسوم التشريعي رقم  4/5/2005وبتاريخ 
وبرذلك يصربح هيكرل . على أن تمارس أعمالها المصررفية التري ال تتعرارض مرع أحكرام الشرريعة اإلسرالمية

مصرررفي فرري سررورية موزعررا مررا بررين القطرراع العررام المكررون مررن مصررارف تقليديررة والقطرراع الخررا  العمررل ال
 المكون من مصارف تقليدية ومصارف إسالمية

                                                             
: وقد انتهجت مبدأ التخصص بحسب ما يدل على اسمها, تدار من قبل القطاع العام و,ستة مصارف عامة يعمل في النظام المصرفي السوري *  
.م لتمويل النشاط االقتصادي والتجاري السوري الداخلي والخارجي729 تم تأسيسه عام : المصرف التجاري السوري -   
.م888 أقدم المصارف تم تأسسه عام  من: المصرف الزراعي التعاوني -   
.م لمواجهة المشكلة السكنية التي تعاني منها سورية722 تم تأسيسه عام : المصرف العقاري -1  
م 722 تأسس عام : مصرف التسليف الشعبي -2  
يهدف الى تشجيع المشاريع الصناعية 758 تأسس : المصرف الصناعي -5  

002 /1/8 لعام  15والمرسوم رقم  005 /0/2 تاريخ   1- 1-10-7 المراسيم التشريعية ذوات األرقام 
1
 

 
  00 ,محاضرات جمعية العلوم االقتصادية ,حول إصالح النظام النقدي والمصرفي : محمد, األطرش 

زيادة كتلة الودائع لدى  في تحريك أسعار الفائدة عامال  هاما  في( التي سنأتي على ذكرها بالتفصيل الحقا  )كان لقرارات مجلس النقد والتسليف *
كذلك , 008 عام. س.مليار ل 86   إلى  002 عام .س.مليار ل22762فقد ارتفع حجم الودائع لدى المصارف السورية من  المصارف

للمزيد انظر . 008 س عام .مليار ل 8906إلى  002 عام . س.مليار ل 1106ارتفع حجم االئتمان المقدم من المصارف السورية من 
 www.banquecentrale.gov.syمتاح على الموقع , ات مصرف سورية المركزيإحصائي
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وعلرررى الررررغم مرررن أنررره لرررم تمرررض سررروى فتررررة زمنيرررة بسررريطة علرررى تأسررريس المصرررارف الخاصرررة فقرررد حققرررت 
سرلطة النقديرة دورًا هامرًا فري زيرادة كتلرة لعبرت قررار ال *.معدالت نمو متقدمة من حيرث الودائرع والتسرليفات

إذا تررم , الترري شررهدت أزمررة فرري سررعر صرررف الليرررة السررورية 2005-2006الودائررع وخصوصررًا فرري الفترررة 
تحريك أسعار الفائدة الدائنة ورفعها بهردف الحفراظ علرى اسرتقرار سرعر صررف الليررة السرورية واسرتمر هرذا 

 . كما سنبين الحقاً  2009التوجه حتى 
أن المصرررارف الخاصررة قامررت بررردور فعررال فرري مجرررال حشررد المرردخرات والمررروارد (1)وُيظهررر الجرردول رقررم 

مليررار  17مقارنرة ب  2010مليرار ليرررة سرورية عررام  224الماليرة حيررث بلغرت ودائررع المصرارف الخاصررة 
ع كمررا نجحررت المصررارف الخاصررة فرري زيررادة تسررهيالتها االئتمانيررة المقدمررة للقطررا 2005ليرررة سررورية عررام

 حيث ارتفعت نسبة التسهيالت االئتمانية المقدمة من المصارف الخاصة كنسبة من إجمالي , الخا 
التسررررهيالت  فرررري ارتفرررراع النسرررربوتعررررزى  .2010عررررام  %52إلررررى  2005عررررام  %25.5ودائعهررررا مررررن 

 :من المصارف العامة إلى إجمالي الودائع وخاصة في السنوات األخيرة إلىاالئتمانية المقدمة 
  النقود تماشيًا مع إجمالي الناتج المحلي أدى الى التوسع في االئتمان المصرفينمو. 
 زيادة متطلبات التمويل للمؤسسات التي تقدم الدعم على الوقود والسلع األخرى. 
  أدى إلرى انخفرراض  31/1/2009تراريخ / 462/انخفراض نسربة الفائردة علرى الودائرع برالقرار رقرم

 .تكلفة االقتراض
 نسبة التسليفات دلى الودائع حسب نوع المصارف(: 1)جدول رقم 

(االرقام بماليين الليرات السورية ) 

 2010 النشرات الربعية لمصرف سورية المركزي: المصدر

 

 

نوع 
 المصارف

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 بيانات

 944475 857599 745.224 565258 456107 404669 التسليفات عام
 877523 797230 756552 693969 654973 666377 الودائع
الودائع/تسليفات  60.7% 69.6% 81.4% 98.5% 107.5% 107.6% 

 224306 149285 110895 66447 35415 17054 التسليفات خا 
 431068 340243 270699 224465 144952 66875 الودائع
الودائع/تسليفات  25.5% 24.4% 29.6% 40.9% 43.8% 52% 

 43210 21331 14176 1680 0 0 التسليفات إسالمي
 78770 56243 34618 - 0 0 الودائع
الودائع/تسليفات  - - - 40.9% 37.9% 54.8% 
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 :العالقة بين االئتمان المصرفي والناتج المحلي اإلجمالي: ثانيا  

, لردعم هرذه التنميرةتشير أغلب النظريات الحديثة في التنمية االقتصادية إلى أهمية توافر التمويرل الكرافي 
( Schumpeter)وقرررد كررران , حيرررث يقرررع العررربء األكبرررر فررري تررروفير هرررذا التمويرررل علرررى عررراتق المصرررارف

بررارزين فرري التوكيررد علررى بلررورة نظريررة متقدمررة , هرران( Hahn)شررومبيتر ومررن بعررده االقتصررادي األلمرراني 
ن الررذي يقدمرره لتمويررل وذلررك مررن خررالل االئتمررا, حررول الجهرراز المصرررفي فرري عمليررة التنميررة االقتصررادية

فجوهر التنمية بقدرة المصارف على خلق ائتمان يفوق ما لرديها مرن احتياطيرات نقديرة , تكوين رأس المال
 .ورأس مال مدفوع وودائع رئيسية ناتجة عن ادخار نقدي حالي أو ادخارات من دخول سابقة

ي السرنوات القليلرة الماضرية لقد تطور االئتمان المصرفي المقدم من المصرارف المتخصصرة فري سرورية فر
ليررررة  مليرررون 421إثرررر اإلصرررالحات التشرررريعية والماليرررة التررري شرررهدها القطررراع المصررررفي حيرررث ازداد مرررن 

 .2010ليرة سورية في عام  تريليون 1.2إلى  2005سورية في عام 

مقيراس  البرد مرن دراسرة وتحليرل ترأثيره علرى, ولمعرفة أثر االئتمان المصرفي على نمرو االقتصراد الروطني
مجمرروع " الررذي يعرفرره البنررك الرردولي بأنررهج المحلرري اإلجمررالي اتامل ألداء هررذا االقتصرراد وهررو النررمعبررر وشرر

إجمالي القيمة المضافة من جانرب جميرع المنتجرين المقيمرين فري االقتصراد مضرافًا إليره أي ضررائب علرى 
ويعتبرررر النرراتج المحلررري  ,"م غيررر مشرررمولة فرري قيمرررة المنتجرراتالمنتجررات ومخصررومًا منررره أي إعانررات دعررر

, اإلجمررالي أكثررر المؤشرررات شررمواًل للنشرراط االقتصررادي اإلجمررالي كونرره يشررمل جميررع قطاعررات االقتصرراد
فهو يمثرل القيمرة اإلجماليرة إلنتراق الدولرة خرالل سرنة ويضرم مشرتريات البضرائع والخردمات المنتجرة محليرًا 

وكثيررررررًا مرررررا تسرررررتخدمه الحكومررررررات , يرررررةوالمؤسسرررررات الحكوم, واألجانرررررب, والشرررررركات, مرررررن قبرررررل األفرررررراد
التري تتبعهرا البلردان لتحقيرق نموهرا , والمنظمرات الدوليرة للحكرم علرى نجراا أو فشرل السياسرات االقتصرادية

 .وتنميتها االقتصادية

 :بيانات الدراسة

النراتج المحلري اإلجمرالي واالئتمران المقردم مرن المصرارف السرورية المتخصصرة , (2)يوضح الجردول رقرم 
تريليررون ليرررة سررورية عررام  1.6ارتفررع حجررم النرراتج المحلرري اإلجمررالي مررن  2005,1-2010فترررة   خررالل

أي أن الزيادة في االئتمران قابلتهرا زيرادة فري مسرتويات . 2010تريليون ليرة سورية عام  2.7إلى  2005

                                                             
 . تم االقتصاد على هذه الفترة ألن مصرف سورية المركزي والمكتب المركزي لإلحصاء توقف عن نشر أي بيانات بعد هذا التاريخ  
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 2005-2010نسب االئتمان المصرفي المقدم من المصارف المتخصصة خالل الفترة من ( 1) الشكل 

المحلري  مرن النراتج% 32.6الناتج المحلي اإلجمالي حيث شركل االئتمران المصررفي خرالل الفتررة وسرطيا 
منخفضررة جرردًا فيمررا إذا قورنررت مررع مثيالتهررا مررن الرردول العربيررة المجرراورة  وتعتبررر هررذه النسرربة, اإلجمررالي

% 70.7فرري مصررر و% 82.8فرري تررونس و% 68.1وسررطيًا ( 2005-2010)حيررث بلغررت خررالل الفترررة
 1.في اليابان% 100في إمارات العربية المتحدة 

 المحلي اإلجمالي وحجم االئتمان المصرفيالعالقة بين الناتج (: 2)جدول رقم
 (نسب مئوية -األرقام بماليين الليرات السورية)

االئتمان المصرفي المقدم من  السنة
 المصارف المتخصصة

% نسبة االئتمان إلى الناتج  الناتج المحلي باألسعار الجارية  

2005 421.723 1602040 26.3 

2006 491.522 1883700 26 

2007 633.386 2200551 28.7 

2008 870.295 2690.286 32.3 

2009 1028.216 2454352 41.8 

2010 1213.205 2779424 43.6 

 32.6   المتوسط الحسابي

 2010 الربعية لمصرف سورية المركزي النشرة: المصدر

خرررالل الفترررررة مررررن  االئتمرررران المصررررفي المقرررردم مرررن المصررررارف المتخصصررررة  نسررررب(1)رقرررم الشرررركليبرررين 
للسرررنوات الخمسرررة حيرررث نالحرررظ أن هنررراك تزايرررد فررري نسرررب  إلجمرررالي االئتمررران بالنسررربة  2005-2010

بسربب  2009ثم عاد إلى االنخفراض فري  2008الناتج المحلي للسنوات األخيرة ويصل في أعالها عام 
القاضي برفرع نسربة االحتيراطي القرانوني  5/5/2008 عام/ 389/صدور قرار مجلس النقد والتسليف رقم

 .باإلضافة إلى عوامل أخرى .من أجل امتصا  السيولة الفائضة% 10إلى % 5من 

                                                             
  www.amf.org.aeالنقد الدولي المتاح على موقع صندوق ( 0 0 -005 )التقرير االقتصادي العربي الموحد لألعوام  
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  2010الربعية لمصرف سورية المركزي اإلحصائيةالنشرات :المصدر

بالنسررربة  2010-2005النررراتج المحلررري باألسرررعار الجاريرررة خرررالل الفتررررة مرررن  نسرررب (2)رقرررم الشررركليبرررين 
للنرراتج المحلرري الكلرري للسررنوات الخمسررة حيررث نالحررظ أن هنرراك تزايررد فرري نسررب النرراتج المحلرري للسررنوات 

 2010األخيرة ويصل في أعالها عام 

 2010   النشرة الربعية مصرف سورية المركزي: المصدر

 :تطور االئتمان المصرفي حسب نوع النشاط االقتصادي: ثالثا  
 يعتبر االئتمان المصرفي نشاطا في غاية األهمية والخطورة لما له من تأثير متشابك ومتعدد األبعاد 

فالقضررية األساسررية الترري تحكررم علررى مرردى , وممتررد إلررى كافررة األنحرراء بالنسرربة للبنررك و االقتصرراد  القررومي
ترررتبط بكفرراءة وحسررن االئتمرران الممنرروا بقرردر مررا  سررالمة الجهرراز المصرررفي ال ترررتبط بشرركل كبيررر بحجررم

وان  1.إدارة وتوظيرررف الودائرررع وقررردرتها علرررى إحرررداث النمرررو المتررروازن لكافرررة قطاعرررات البنيررران االقتصرررادي
لقررد تطررور االئتمرران المصرررفي حسررب نرروع النشرراط  .يكررون لهررا دورا هامررا فرري تحقيررق التنميررة االقتصررادية

  مليار ليرة سورية1213.2إلى  2005مليار ليرة سورية في عام  421االقتصادي المقدمة إليه من 
 :الجدول التالي يوضح ذلك 2010في عام 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 27ص ,  001 , اإلسكندرية, رمضان للنشر, إدارة المخاطر االئتمانية : محمد , الشواربي  
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 االئتمان المصرفي حسب نوع النشاط االقتصادي(: 3)جدول رقم
 (السورية الليرات بمالييناالرقام ) 

 2010 سورية المركزيالنشرات الربعية لمصرف : المصدر   

 :عات االقتصادية على النحو التاليوقد توزع هذا االئتمان المصرفي على القطا
حيرث , لقد هيمن القطاع التجاري علرى الحصرة الكبررى مرن االئتمران المصررفي :القطاع التجاري .1

مرن   %56إلرى   2005فري عرام  %42 ازدادت نسربة االئتمران المصررفي المقدمرة إليره مرن 
فري عررام   %48ثررم انخفضرت هررذه النسربة لتصررل إلرى  2008إجمرالي االئتمران المصرررفي لعرام 

مررن   %48,2وقرد شركل االئتمران المصرررفي المقردم إليره خررالل الفتررة المدروسرة وسررطيا  2010
مسرراهمة  وبمقارنررة االئتمرران المصرررفي المقرردم للقطرراع التجرراري مررع . إجمررالي االئتمرران المصرررفي

 31,3والرذي بلرغ وسرطيا خرالل الفتررة المدروسرة ملة والمفرق في الناتج المحقرق قطاع تجار الج
  .الجاريةمن إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار 

والجدول نجد أن االئتمان المصرفي قد فاق مساهمة قطاع تجار الجملة والمفرق في الناتج المحقق 
 :يوضح ذلك ( 4)رقم
 
 
 
 
 
 
 

  المجموع خدمات أخرى العقاري التجاري الصناعة الزراعة السنوات

  نسبة مبلغ نسبة مبلغ نسبة مبلغ نسبة مبلغ نسبة مبلغ نسبة مبلغ 

2005 80,42 19% 29,9 7% 177,2 42% 64,2 15,2% 69,8 16,5% 421.52 100%  

2006 82,03 16,7% 39,7 8,1% 213,8 43,5% 70,9 14,4% 84,8 17,3% 491.5 100%  

2007 98,32 15,5% 33,6 5,3% 310,6 49% 91,2 14% 99,4 15,7% 633.3 100%  

2008 96,28 11,1% 45,0 5,2% 490,9 56,4% 113,2 13% 124,7 14,3% 7870.2 100%  

2009 140,02 13,6% 78,1 7,6% 515,1 50,1% 142,7 13,9% 152,2 14,8% 1028.2 100%  

2010 149,09 12,3% 101 8,4% 575,3 47,4% 176,9 14,6% 209,7 17,3% 1213.2 100%  
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 2005-2010نسب االئتمان المصرفي المقدم للقطاع التجاري ( 3)الشكل 

 المقدم للقطاع التجاري ومساهمته في الناتجاالئتمان (: 4)جدول
 (السورية الليرات بمالييناألرقام )

االئتمان المصرفي  السنوات
 المقدم للقطاع التجاري

الناتج المحلي اإلجمالي 
بتكلفة عوامل اإلنتاق 

الجاريةباألسعار   

قطاع تجار  مساهمة
الجملة والمفرق في 

 الناتج 

االئتمان المقدم للقطاع 
مساهمة قطاع تجار /التجاري

 الجملة والمفرق في الناتج 
2005 177,247 1602040 302,605 58,5% 
2006 213,844 1883700 286,357 74,6% 
2007 310,621 2200551 372,894 83,3% 
2008 490,901 2690286 513,092 95,6% 
2009 515,129 2454352 582,617 88,4% 
2010 575,386 2779424 620,710 92,6% 

 %82,16 الررررررررررروسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررط الرحسرررررررررررررررررررررررابرررررررررررررررررررري
 2010 النشرات الربعية لمصرف سورية المركزي: المصدر     

الممنوا للقطاع التجاري قفزة نوعية خالل الفترة حقق االئتمان المصرفي ( 4)نالحظ من الجدول رقم
فقد ساعد على ذلك زيادة رأسمال المصرف التجاري إلى سبعين مليار دوالر , (2010-2007)

حيث وصلت نسبة االئتمان المصرفي  2006.1للعام  35بموجب المرسوم التشريعي الصادر برقم 
  %92,6إلى اإلجمالي الممنوا للقطاع التجاري إلى مساهمة قطاع تجار الجملة والمفرق في الناتج 

 . 2010في عام 

 2010-2005خالل الفترة من  ئتمان المصرفي المقدم للقطاع التجاريالنسب ا( 3)رقم الشكليبين 
حيث نالحظ أن هناك  المدروسةللسنوات  المقدم للقطاع التجاريإلجمالي االئتمان المصرفي بالنسبة 
 .2008ويصل في أعالها عام  نسب االئتمان المصرفي المقدم للقطاع التجاريتزايد في 

                                                             
  www.cbs-bank.syمتاح على الموقع, المصرف التجاري السوري  
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 0 0 -005 نسبة مساهمة قطاع تجار الجملة والمفرق من الناتج (  4)  الشكل 

خالل الفترة المحلي اإلجمالي مساهمة قطاع تجار الجملة والمفرق من الناتج نسبة  (4)رقم الشكليبين 
مساهمات القطاع تجار الجملة والمفرق من الناتج المحلي  إلجماليبالنسبة  2010-2005من 

نسب مساهمة قطاع تجار الجملة حيث نالحظ أن هناك تزايد في  المدروسةلسنوات اإلجمالي خالل ا
 . 2007وخاصة بعد عام والمفرق من الناتج المحلي اإلجمالي 

 

 (4)الشكل رقم 

 

 

 
 

 :القطاع الزراعي  .2

  2005مليررار ليرررة سررورية فرري عررام  80.424ازداد االئتمرران المصرررفي المقرردم للقطرراع الزراعرري مررن 
حيرث تنراق  االئتمران الممنروا   2008باستثناء عرام  2010مليار ليرة سورية في عام   149.092إلى

 %25مررررن  االجمرررراليمسرررراهمة قطرررراع الزراعررررة فرررري النرررراتج للقطرررراع الزراعرررري وبموجبرررره انخفضررررت نسرررربة 
نو  %21إلرررى فقرررد  مسررراهمة قطررراع الزراعرررة فررري النررراتجنسررربة االئتمررران المصررررفي للقطررراع الزراعررري إلرررى  ا 

إن المصرررف الزراعرري هررو المصرررف العررام الوحيررد الررذي .خررالل الفترررة المدروسررة %24.3شرركلت وسررطيا 
يمرول القطراع الزراعري فري سرورية وتحجرم المصرارف األخررى العامرة والخاصرة واالسرالمية عرن تقررديم أي 

 .وع من التمويل للقطاع المذكورن
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 2005-2010نسبة  االئتمان المصرفي المقدم للقطاع الزراعي ( 5)الشكل 

 للقطاع الزراعي ومساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحققاالئتمان المقدم (: 5)جدول رقم
 (السورية الليرات بمالييناألرقام )

االئتمان المصرفي  السنوات
المقدم للقطاع 

 الزراعي

الناتج المحلي اإلجمالي 
بتكلفة عوامل اإلنتاق 

 الجاريةباألسعار 

مساهمة القطاع 
الزراعي في الناتج 
 المحلي المحقق

نسبة االئتمان المقدم 
مساهمة /للقطاع الزراعي

 القطاع الزراعي في الناتج 
2005 80.424 1602040 305.351 26.3% 
2006 82.039 1883700 368.791 22.2% 
2007 98.326 2200551 392.841 25% 
2008 96.286 2690286 456.746 21% 
2009 140.026 2454352 570.177 24.5% 
2010 149.092 2779424 547.475 27.2% 

 %24.3 الررررررررررروسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررط الرحسرررررررررررررررررررررررابرررررررررررررررررررري
 2010الربعية االحصائية لمصرف سورية المركزي  النشرة :المصدر       

 .2008في عام  الزراعيفي نسب االئتمان المصرفي المقدم للقطاع  تناق هناك  أن (5)رقم الشكليبين و 

 2010المصرف المركزي النشرات الربعية : المصدر

مررن مررن النرراتج المحلرري اإلجمررالي  الزراعررةنسررب مسرراهمة قطرراع أن هنرراك تزايررد فرري  (6)رقررم الشرركلبررين ي
  .2010ويالحظ انخفاضها بالعام  2009إلى  2005عام 
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 2005-2010نسب  مساهمة قطاع الزراعة في الناتج في السنوات ( 6)الشكل 

 2010الربعية  المركزي النشرةسوريا المصرف : المصدر

 :القطاع الصناعي .3
القطرراع الصررناعي إال بجررزء ضررئيل مررن االئتمرران المصرررفي علررى الرررغم مررن أهميترره كقطرراع رائررد  لررم يحررظ

وبشرركل عررام يكرراد يقتصررر االئتمرران المقرردم للقطرراع الصررناعي علررى المصرررف , لعمليررة التنميررة االقتصررادية
فقررد , الصرناعي وقررد سراهمت المصررارف الخاصرة بجررزء بسريط مررن إجمرالي االئتمرران الممنروا لهررذا القطراع

 33إلرى 2006مليرار ليررة سرورية فري العرام   39انخفض االئتمان المصرفي المقدم للقطاع الصناعي من
وهذا أدى إلى تناق  نسبة االئتمان المصرفي الممنروا للقطراع الصرناعي  2007مليار ليرة سورية عام  

ويعررزى  2007عرام  5.3إلرى  2006عررام  %7.3إلرى مسراهمة قطرراع الصرناعة فري النرراتج المحقرق مرن 
ي قرردم وتعديالترره الررذ 10إلررى نمررو النرراتج المحلرري للقطرراع الصررناعي إلررى صرردور المرسرروم التشررريعي رقررم 

المزيد مرن التسرهيالت كاإلعفراءات الضرريبية المغريرة والسرماا للمسرتثمرين األجانرب بتحويرل األمروال إلرى 
. والرى زيرادة إنتراق الرنفط والتوسرع فري صرادراته, الخارق والى اعتماد القطاع الخا  علرى التمويرل الرذاتي

ة قطررراع الصرررناعة إلرررى النررراتج ازدادت نسررربة االئتمررران المصررررفي الممنررروا للقطررراع الصرررناعي إلرررى مسررراهم
 2009لعرام / 502/ويعزى ذلك إلى قرار مجلس النقد والتسرليف رقرم  %12.6المحلي اإلجمالي وسطيًا 

بتخفرريض نسرربة االحتيرراطي اإللزامرري علررى الودائررع بنسررب مختلفررة تعتمررد علررى نسرربة التسررهيالت الممنوحررة 
تشررجيع المصررارف علررى تمويررل قطرراع مررن قبررل المصرررف للقطرراع الصررناعي وذلررك لضرررورة إيجرراد اليررة ل

الصرررناعة تماشررريًا مررررع توجهرررات الحكومررررة وللررردور الكبيررررر الرررذي يلعبرررره القطررراع الصررررناعي فررري االقتصرررراد 
 .الوطني
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 2005-2010نسبة االئتمان المصرفي المقدم للقطاع الصناعي خالل ( 7)الشكل 

 مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي اإلجمالياالئتمان المصرفي المقدم للقطاع الصناعي و(: 6)جدول رقم
 (السورية الليرات بمالييناألرقام )

االئتمان المصرفي  السنوات
المقدم للقطاع 
 الصناعي

الناتج المحلي اإلجمالي 
بتكلفة عوامل اإلنتاق 

 ةالجاريباألسعار 

مساهمة قطاع الصناعة في 
الناتج المحلي اإلجمالي 

 باألسعار الجارية

نسبة مساهمة االئتمان 
مساهمة قطاع /المصرفي

 الصناعة في الناتج 
2005 29.937 1602040 418.888 7.1% 
2006 39.777 1883700 543.946 7.3% 
2007 33.667 2200551 628.143 5.3% 
2008 45.090 2690286 787.430 5.7% 
2009 78.100 2454352 635.310 12.2% 
2010 101.980 2779424 778.312 13.1% 

 %8.5 الرحسرررررررررررررررررررررررابرررررررررررررررررررريالررررررررررروسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررط 
 2010 النشرات الربعية لمصرف سورية المركزي: المصدر

 2010-2005خالل الفترة من  االئتمان المصرفي المقدم للقطاع الصناعي نسب( 7)رقم الشكليبين و 
للسنوات الخمسة حيث نالحظ أن هناك  إلجمالي االئتمان المصرفي المقدم للقطاع الصناعيبالنسبة 
  2007في عام  نسب االئتمان المصرفي المقدم للقطاع الصناعيفي  تناق 

 2010المصرف المركزي النشرات الربعية : المصدر

ماعرردا مررن النرراتج المحلرري اإلجمررالي  الصررناعةنسررب مسرراهمة قطرراع أن هنرراك تزايررد فرري  (8)الشرركليبررين 
  .يالحظ انخفاض النسبة 2009عام 
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 2005-2010نسبة  مساهمة قطاع الصناعة من الناتج خالل السنوات ( 8)الشكل 

 2010 النشرات الربعية لمصرف سورية المركزي: المصدر

 :القطاع العقاري .4
  2005مليار ليرة سورية في عام  64.237ازداد االئتمان المصرفي المقدم للقطاع العقاري من 

ن نسبة االئتمان المصرفي للقطاع العقاري , 2010مليار ليرة سورية في عام   176.986إلى  وا 
إلى مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي باألسعار الجارية قد شكلت وسطيا 

وقد ازداد رأسماله ليصبح  س.بدأ عمله برأسمال قدره مليار لفقد  .خالل الفترة المدروسة138%
وتتكون مصادر التمويل  2005لعام / 31/بموجب المرسوم التشريعي رقم. س.مليار ل% 1.5

إلى أن دضافة  1.لدى المصرف العقاري بصورة رئيسية من رأسماله وودائعه وأمواله االحتياطية
معظم المصارف الخاصة ابتدأت بتمويل عمليات التجارية الخاصة ومن ثم لحقت بتمويل قطاع 

 .اإلسكان ومن ثم العقارات وكذلك المصرف التجاري السوري
 اإلجماليمساهمة قطاع العقاري في الناتج ي وبين االئتمان المصرفي المقدم للقطاع العقار  (:7)رقمجدول 

 (السورية الليرات بمالييناألرقام )
االئتمان المصرفي  السنوات

المقدم للقطاع 
 (1)العقاري

الناتج المحلي 
اإلجمالي بتكلفة 
عوامل اإلنتاق 

 (2)الجاريةباألسعار 

البناء مساهمة قطاع 
والتشيد في الناتج 
 (3)المحلي اإلجمالي 

مساهمة /االئتمان المقدم للعقاري
 قطاع البناء والتشيدد في الناتج

2005 64.237 1602040 59.129 108.6 
2006 70.974 1883700 66.952 106 
2007 91.287 2200551 72.585 125.7 
2008 113.260 2690286 78.174 144.8 
2009 142.724 2454352 78.590 181.6 
2010 176.986 2779424 106.003 166 

 %138 الررررررررررروسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررط الرحسرررررررررررررررررررررررابرررررررررررررررررررري
 يالربعية لمصرف سورية المركز شرة الن :المصدر      

                                                             
www.red.sy1  
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 2005-2010نسبة  االئتمان المصرفي المقدم للقطاع العقاري خالل ( 9)الشكل 
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 2005-2010نسبة مساهمة قطاع البناء والتشييد من الناتج خالل ( 10)الشكل

بالنسبة  2010-2005خالل الفترة من  المقدم للقطاع العقارياالئتمان المصرفي  (9)الشكل رقميبين و 
حيث نالحظ أن هناك تزايد في  المدروسةللسنوات  إلجمالي االئتمان المصرفي المقدم للقطاع العقاري

 2010ويصل في أعالها عام  نسب االئتمان المصرفي المقدم للقطاع العقاري

 2010المصرف المركزي النشرات الربعية : المصدر

المحلري اإلجمرالي باألسرعار الجاريرة فري النراتج  البنراء والتشرييدمساهمة قطراع نسبة  (10)رقم الشكليبين 
مررن النرراتج  البنرراء والتشررييدقطرراع مسرراهمات إلجمررالي بالنسرربة  2010-2005خررالل الفترررة مررن  المحقررق

نسرب مسراهمة قطراع لسرنوات الخمسرة حيرث نالحرظ أن هنراك تزايرد فري المحلي اإلجمالي المحقق خالل ا
  2010ويصل في أعالها .2009ماعدا عام من الناتج المحلي اإلجمالي  البناء والتشييد

 2010المصرف المركزي النشرات الربعية : المصدر
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 :تطور االئتمان المصرفي حسب ملكية المصارف: رابعا  
 فئتمان المصرفي حسب ملكية المصار نسبة اال (:8)جدول رقم

 %(نسب مئوية)

 2010الربعية  المركزي النشرة المصرف :المصدر

فقد شكل , نجد أن القطاع العام قد استأثر بالجزء األكبر من االئتمان المصرفي( 8)بالنظر إلى الجدول
 ,من إجمالي االئتمان %87وسطيًا المدروسة  االئتمان المصرفي المقدم للقطاع العام خالل الفترة

وبالتالي لم يحظى القطاع الخا  واإلسالمي إال بالجزء القليل من االئتمان المصرفي فقد تراوحت 
وقد شكلت وسطيًا  2010عام  %19إلى  2005عام  %4نسبة االئتمان المقدمة للقطاع الخا  من 

د على الرغم من زيادة مساهمة القطاع الخا  في االقتصا, من إجمالي االئتمان المصرفي 11.3%
ولكن من المالحظ أيضًا ارتفاع  1.القومي بوتائر عالية نتيجة التوجهات االقتصادية الجديدة للدولة

مساهمة القطاع الخا  مع تراجع حصة المصارف العامة من التسليف حيث تراجع في الفترة 
 .األمر الذي يعكس ضعف القدرة التنافسية للمصارف العامة% 87إلى % 96المدروسة من 

تقديم معظم االئتمان المصرفي إلى القطاع العام قد انعكس سلبًا على االقتصاد السوري برمته فقد إن 
أدى من جهة إلى انخفاض اإلنتاجية في القطاع العام وتفشي البطالة المقنعة وزيادة الهدر بالموارد 

 .يةالمال
ارنة بمصارف القطاع نجد أنه ما يزال حجم أعمال مصارف خاصة متواضعة مق, ولكن من جانب اخر

وال يزال دورها محدودًا في تقديم االئتمان واقتصارها على تقديم التسهيالت قصيرة األجل وعدم , العام
إذًا هناك .القيام عمليات اإلقراض الطويل األجل الالزم لتمويل المشروعات األكثر أهمية لعملية التنمية

حساب مصارف القطاع الخا  في تقديم  أثر مزاحمة كبير تمارسه مصارف القطاع العام على
وعلى هذا فمن الضروري تفعيل دور المصارف الخاصة في تمويل المشروعات االقتصادية , االئتمان

  .والمشاركة في عملية التنمية االقتصادية وعدم اختصار دورها على تقديم التسهيالت قصيرة األجل
 

 

 

                                                             
 7ص,775 ,دمشق, جمعية العلوم االقتصادية, ندوة الثالثاء االقتصادية التاسعة, اإلصالح المصرفي في سورية : نبيل, سكر  

التسليفات حسب 
 المصارف

الوسط  2010 2009 2008 2007 2006 2005
 الحسابي

 %87 %78 %83 %86 %89 %93 %96 المصارف العامة
 %11.3 %19 %15 %13 %10 %7 %4 المصارف الخاصة
 %1.3 %2 %4 %2 %0 %0 %0 المصارف اإلسالمية
 100 100 100 100 100 100 100 مجموع التسليفات



70 
 

 الفصل الثالث 

سوريةأدوات السياسة النقدية في   

  :النظام النقدي في سورية: أوال  

يقوم المصرف المركزي من خالل مفوضية الحكومة لدى المصارف بالرقابة على المصارف العامة 
ة المركزي على المصارف والخاصة العاملة في سورية والهدف األساسي واألهم لرقابة مصرف سوري

لعام / 23/رقم ن النقد والتسليف السوري يكمن في وضع األهداف المنصو  عليها في قانو , العاملة
 1:موضع التطبيق والمتمثلة في 2002

 .تنمية السوق النقدية والمالية وتنظيمها وفقا لحاجات االقتصاد القومي - أ
 .المحافظة على القوة الشرائية للنقد السوري - ب
تحقيق استقرار سعر الصرف الخارجي للنقد السوري وتأمين حرية تحويله إلى العمالت  - ت

 .األخرى
 .توسيع إمكانيات االستخدام الموارد والطاقات والعمل على إنماء الدخل القومي - ث

 :2وفق التالي 2011لعام / 21/ومن ثم تم تعديله بموجب المرسوم التشريعي رقم 

 .السعي إلى تحقيق استقرار المستوى العام لألسعار المحلية - أ
تنافسيته وبما يخدم المحافظة على القوة الحفاظ على استقرار النظام النقدي والمصرفي وضمان  - ب

 .الشرائية للعملة الوطنية ونمو األسواق واستقرارها
سياسة الحكومة في تحقيق النمو والمستدام والتشغيل في إطار أهداف المصرف المركزي دعم  - ت

 .ومهامه

ق ضرورة تحقي على (2005-2010)الخطة الخمسية العاشرة لألعوام  أكدتوفي هذا السياق فقد 
ويجب التركيز على األهداف المتعلقة بالقطاع المصرفي وتنظيم مهنة النمو االقتصادي المطلوبة 

الصرافة والرقابة على االئتمان وتحديد معدالت الفائدة وغيرها من المهام التي تتعلق بشكل مباشر 
مشار إليها أعاله بالقطاع المالي والتي عن طريقها يمكن انجاز المهام على مستوى االقتصاد الكلي ال

                                                             
 
  00 ,دمشق,(  )المادة,  00 لعام  1 قانون النقد األساسي رقم :مصرف سورية المركزي 

  0 , دمشق, ( )المادة,   0 لعام    قانون النقد األساسي رقم : مصرف سورية المركزي 
2  
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تعتمد بصورة أساسية على زيادة والتي تعد بمثابة األهداف النهائية للسياسة النقدية في سورية حيث 
 : حجم االستثمارات العامة والخاصة الوطنية منها العربية واألجنبية بصورة متزامنة ومتالزمة مع أمرين

لمصرف سورية المركزي وللقرارات التي تطوير القطاع النقدي وضمان االستقاللية التامة : أوال - ق
 .يقوم باتخاذها

قالع السوق المالية: ثانيا - ا  .تطوير القطاع المالي والمصرفي والسياسات المالية وا 

ن نجررراا عمليرررة التنميررررة االقتصرررادية ورفرررع معرررردالت النمرررو االقتصررررادي مرررن خرررالل جررررذب  مزيرررد مررررن الوا 
وقررد ترم السرعي لخلرق منظومرة عمررل , لرى تحفيرز النمرواالسرتثمارات إنمرا هرو مرهرون بإيجراد قرراطرة قرادرة ع

متكاملررة تقرروم علررى تفعيررل دور مصرررف سررورية المركررزي الررذي يمثررل حجررر األسرراس فرري هررذه المنظومررة 
وربطه بقاعدة مصرفية واسعة متينة ومنوعة من خالل الئحرة مرن القروانين والقررارات والتشرريعات الناظمرة 

 .راف الدوليةالتي تسن بما يناسب والمعايير واألع

وقد تم إعادة إحياء دور مصرف سورية المركزي في الحياة االقتصادية بعد أن ُغيب عن عمله لمدة 
وقد رسم هذا القانون  2002لعام ( 23)تقارب أربعين عاما من خالل صدور قانون النقد األساسي رقم 

على اعتبار مصرف  الخطوة األولى على طريق استقالل مصرف سورية المركزي إذ ن  بشكل واضح
العمل على كما تم  .سورية المركزي مؤسسة مالية مستقلة تعمل ضمن التوجهات االقتصادية العامة

العالقة بين المصرف المركزي ووزارة المالية من خالل إطالق أذونات وسندات الخزينة بموجب تنظيم 
سورية المركزي منذ بداية ومن جانب اخر فقد بدأ مصرف  2007لعام ( 60)المرسوم التشريعي رقم 

لممارسة وظائفه الطبيعية بإدارة واختيار نظام الصرف  الوسائل الالزمةبالسعي إليجاد  2005عام 
 .األمثل والتدخل بالسوق للحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة السورية

لمؤسسات وعلى اعتبار أن خلق منظومة عمل مصرفي متكاملة بحاجة إلى قاعدة واسعة ومتنوعة من ا
المالية التي تشكل األركان األساسية لعمل هذه المنظومة فقد تم استصدار عدد من التشريعات والقوانين 

الستحداث مثل هذه المؤسسات ساهمت جميعها بإغناء البيئة النقدية والمالية في سورية بشتى  1الناظمة
ؤسسات صيرفة وشركات تأمين أنواع العمل المالي من مصارف تجارية تقليدية ومصارف إسالمية وم

                                                             
 
 . القاضي بإحداث المصارف الخاصة  00 لعام ( 8 )لقانون رقم ا:راجع في ذلك 

 . الخاص بإحداث المصارف اإلسالمية 005 لعام ( 15)المرسوم التشريعي رقم 
 . الخاص بإحداث مؤسسات ومكاتب للصيرفة 002 لعام ( 2 )القانون رقم 
 .والمتناهي في الصغر الخاص بإحداث مصارف تعنى بالتمويل الصغير 009 لعام ( 5 )المرسوم رقم 

 . الخاص بإحداث مؤسسات التامين بما فيها مؤسسات التأمين التكافلي اإلسالمي 005 لعام ( 21)المرسوم التشريعي رقم 
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سالمية ولهذا انعكاس كبير من حيث تلبية متطلبات جميع شرائح المجتمع السوري األمر , تقليدية وا 
ومن جهة أخرى فإنه يخدم أهداف  ,هذا من جهة, اد السوق االجتماعيالذي يتناسب ومبادئ اقتص

ومتطلبات السياسة النقدية التي يتوقف مفعولها وقدرتها في إحداث األثر النهائي المطلوب على مدى 
 .استجابة هذه المؤسسات وطريقة استجابتها

إن هدف إصالا القطاع المالي كما حددته الخطة الخمسية العاشرة ال يتوقف على إيجاد بيئة عمل 
نما يتعدى ذلك إلى تعميق السوق المالي وتنشيطه وتنويع منتجاته وقنوات عمله , لي فقطمصرفي وما وا 

لذا فقد حرصت السلطة النقدية على استصدار العديد من القرارات الكفيلة بتفكيك القيود المالية القديمة 
تاحة الفرصة للخوض في العمل المصرفي بأوسع أشكاله وبأسلوب تنافسي حر يتناغم وم بادئ وا 

فعلى سبيل المثال ال الحصر قامت السلطات النقدية وفقا لقرارات مجلس , اقتصاد السوق االجتماعي
 :النقد والتسليف بالخطوات التالية

إحداث السوق ما بين المصارف التي تتيح تعامل المصارف فيما بينها من جهة وفيما بينها  - أ
 .ورية أو بالقطع األجنبيوبين المصرف المركزي من جهة أخرى سواء بالليرة الس

عطاء المصارف هام  حركة لكن لم يتم التحرير الكامل تحرير أسعار الفائدة المدينة  - ب % 4وا 
والهام  كان تحريره , ددة من قبل مجلس النقد والتسليفحول معدالت الفوائد الدائنة المح

 .الراهنة ومن ثم تم التراجع عن هذه الخطوة مع اندالع األزمة, متدرجا وبفارق بسيط
 .السماا للمصارف بإصدار شهادات إيداع مصرفية - ت
 .السماا للمصارف بتمويل كافة المستوردات للقطاعين الخا  والمشترك - ث

 :مظاهر اختالل السياسة النقدية: ثانيا  

 :سنتعرف عليها من خالل دراستنا لكل منلسياسة النقدية بعدة مؤشرات لقد تجلت مظاهر اختالل ا

 .الكتلة النقدية نمو .1
 .أسعار الصرف .2
 .تدني كفاءة المصارف المتخصصة .3
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 :الكتلة النقدية في سورية .1

لقد عبر عن الكتلة النقدية بمؤشرات متعددة تختلف عن بعضها من حيث درجة اتساع وشرمول كرل منهرا 
 .M2العرض النقدي بالمعنى الواسع  ونحن سنتناول

مليرار ليررة   2037إلرى   2005مليرار ليررة سرورية فري عرام   1181مرن   M2الكتلرة النقديرة  ازدادت
 مليار ليرة سورية   1196بزيادة إجمالية قدرها   2010سورية في عام 

 :الجدول التالي يوضح ذلك  %58وبنسبة زيادة إجمالية قدرها 

 تطور الكتلة النقدية( 9)جدول رقم
 (بماليين الليرات السورية)

 2010الربعية  المركزي النشرةسورية مصرف  :المصدر

 :  M2مكونات الكتلة النقدية 

  M1الكتلة النقدية  - أ

مليرار ليرررة سرورية أي أنهررا   1061مليرار ليرررة سرورية إلررى   688مررن   M1قرد تطرورت الكتلررة النقديرة 
  M2مرن إجمرالي الكتلرة النقديرة   %55كمرا شركلت وسرطيا حروالي . تضراعفت مررتين خرالل هرذه الفتررة

مرن خررالل مكونررات الرئيسرية لهررا وهرري النقرد فرري التررداول   M2ويمكرن أن نفسررر النمررو فري الكتلررة النقديررة 
ث بلغررت نسرربة نمررو الودائررع تحررت الطلررب حيرر, والودائررع تحررت الطلررب بررالليرة السررورية, (خررارق المصررارف)

,  2010فري عرام   %49,1بالمقارنرة مرع   2005فري عرام  M1  44.2%إلرى إجمرالي الكتلرة النقديرة 
 عرام  فري%50,9  وأصربحت   2005فري عرام   M1  55.8%يأمرا نسربة النقرد بالترداول إلرى إجمرال

وهررو مؤشررر التحررول مررن التعامررل بالنقررد المتررداول خررارق المصررارف إلررى اإليررداعات الجاريررة بالعملررة 2010

الودائع تحت  النقد بالتداول سنوات 
 الطلب

M1 ودائع ألجل 
 وودائع توفير

ودائع بالقطع 
 األجنبي

 تأمينات 
لقاء عمليات 

 استيراد 

إجمالي 
أشباه 
 النقود

M2 

نسبتها  مبلغ 
% 

نسبتها مبلغ 
% 

نسبتها مبلغ 
% 

نسبتها  مبلغ
% 

نسبتها  مبلغ
% 

  

2005 384 55.8 304 44.2 688 317 64.3 87 17.6 89 7,5 493 1181 

2010 540 50,9 521 49,1 1061 667 68.3 184 18 125 12.8 976 2037 
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بررالرغم مررن انخفرراض نسرربة النقررد بالمتررداول إال أنرره مررازال يشرركل نسرربة . الوطنيررة داخررل القطرراع المصرررفي
 1:بالمقارنة مع باقي الدول المجاورة وهذا يعود بشكل أساسي إلى M2كبيرة من 

 .األفراد على التعامل النقدي أكثر من التعامل المصرفي بالشيكاتاعتياد  -
 مستوى الوعي النقدي انخفاض  -
 .تعد وسيلة ناجحة للتهرب الضريبي بعكس النقود غير الجاهزة التي ال يمكن التالعب بها -
قصررررور النظررررام المصرررررفي عررررن أداء وظائفرررره الرئيسررررة فرررري تعبئررررة المرررردخرات وتوجيههررررا وضررررعف  -

 .المصرفيةالخدمات 
 .حداثة سوق األوراق المالية -
 976إلرى   2005مليرار ليررة سرورية فري عرام   493لقد تطورت أشباه النقود من  :أشباه النقود - ب

إلرى عرام   2005ويمكرن أن يفسرر النمرو فري شربه النقرد مرن عرام  2010مليرار ليررة سرورية عرام 
ليرة السرررورية وودائرررع القطرررع باالرتفررراع فررري أرصررردة الودائرررع ألجرررل وودائرررع التررروفير برررال  2010

وهرو مؤشرر اقتصرادي جيرد مفراده أنره كلمرا زادت . األجنبي بينما تراجعت التأمينات لقاء االستيراد
ازديرراد قرردرة المصررارف علررى جررذب نسرربة شرربه النقررد مررن الكتلررة النقديررة اإلجماليررة دل  ذلررك علررى 

ات النقديرة علرى مسرتوى سرعر حيرث لعبرت القررار , المدخرات وانتشار العادة المصرفية بشكل أكبرر
فضرال عرن  .الفائدة دورًا دائمًا في هذه الزيادة مدعوما باالسرتقرار فري سرعر صررف الليررة السرورية

تنررامي دور المصررارف الخاصررة فرري اسررتقطاب الودائررع المختلفررة وال سرريما بررالقطع األجنبرري حيررث 
  .كان التعامل بالقطع حكرًا على المصرف التجاري السوري

 :الصرف في سوريةأسعار  .2

قررررد كانررررت مشرررركلة تعرررردد أسررررعار الصرررررف فرررري سررررورية أخطررررر المشرررركالت االقتصررررادية الترررري واجههررررا 
االقتصررراد السررروري ألن هرررذا التعررردد خلرررق الكثيرررر مرررن التشررروهات فررري المبرررادالت التجاريرررة والعالقرررات 

خاصررة علررى السررعرية بررين الررداخل والخررارق وقررد انعكررس ذلررك سررلبًا علررى توزيررع المرروارد االقتصررادية و 
  2.االستيراد والتصدير

                                                             
 
, افةوزارة الثق, منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب, السياسة المالية والنقدية ودورها التنموي في االقتصاد السوري:هيفاء, غدير غدير 

 71 ص, 0 0 , دمشق
 
, جامعة حلب, رسالة ماجستير غير منشورة, تأثير سعر الصرف على الناتج المحلي االجمالي والتضخم في سورية: جوان فداء الدين حمو 

 .9 ص,   0 
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إن اختيررار هرردف سررعر الصرررف باعتبرراره هرردفًا وسرريطًا للسياسررة النقديررة يسررتند إلررى فعاليررة وقرروة قنرراة سررعر 
فقد أثبت الدليل التجريبي بأن انتقال التغيرات في األسرعار العالميرة وتغيررات سرعر صررف الليررة , الصرف
وهذا يعني أن أي انخفراض فري سرعر صررف الليررة السرورية , فعاً التضخم المحلي ال يزال مرت إلىالسورية 

وهررذا مررا يجعررل مررن المنطقرري أن تركررز إسررتراتيجية , سرروف ينررتج عنرره ارتفرراع ممائررل فرري معرردل التضررخم
وهررو مررا دفررع إلررى , السياسررة النقديررة فرري سررورية علررى الحفرراظ علررى اسررتقرار القيمررة الخارجيررة لليرررة السررورية

عطائررره هرررذا الررردور المحررروري ضرررمن إسرررتراتيجية جعرررل سرررعر الصررررف الهررردف ال وسررريط للسياسرررة النقديرررة وا 
إن استقرار سرعر الصررف مرن حيرث النتيجرة يسرهم فري تخفريض المخراطر المرتبطرة بره  1.السياسة النقدية

 .عند منح االئتمان بالقطع األجنبي

 :كفاءة المصارف المتخصصة .3

إال أنهررا لررم , بتمويررل النشرراطات االقتصرراديةعلررى الرررغم مررن مسرراهمة المصررارف المتخصصررة فرري سررورية 
 :ويمكن إرجاع ذلك إلى, تستطع أن تأخذ دورها المنتظر في عملية التنمية االقتصادية

جرذب واسررتقطاب المردخرات والتري تعتبرر المصردر الرئيسري الترري  فريالمصرارف المتخصصرة  فعاليرةعردم 
  %34,5حيرث شركل وسرطيًا حروالي . لتعتمد عليه المصرارف لوضرع خططهرا االئتمانيرة فري جميرع الردو 

منخفضررة جرردًا فيمررا إذا قورنررت مررع مثيالتهررا مررن الرردول  محلرري اإلجمررالي وتعتبررر هررذه النسرربةمررن النرراتج ال
فرري % 82.8فرري تررونس و% 68.1وسررطيًا ( 2005-2010)العربيررة المجرراورة حيررث بلغررت خررالل الفترررة

  2.في إمارات العربية المتحدة% 70.7مصر و

فكلمررا ارتفعررت , الودائررع المترروافرة لردى المصررارف دورًا هامررًا فرري قرردرتها علرى مررنح االئتمررانوتلعرب هيكليررة 
نسررربة الودائرررع تحرررت الطلرررب إلرررى إجمرررالي الودائرررع المصررررفية كلمرررا انخفضرررت اإلمكانيرررات المتاحرررة أمرررام 

حرت نجرد أن الودائرع ت (10)رقرم وبرالعودة إلرى الجردول. المصارف المتخصصة لزيرادة االئتمران المصررفي
ارتفراع  وذلرك علرى الررغم مرنمرن إجمرالي الودائرع خرالل الفتررة المدروسرة  النسربة األكبررشكلت قد الطلب 

مررررن إجمرررالي الودائرررع عررررام  %23إلرررى  2005مرررن إجمرررالي الودائررررع عرررام %5نسررربة الودائرررع ألجرررل مررررن 
2010. 

 
                                                             

 
 www.banquecentrale.gov.sy, الموقع الرسمي لمصرف سورية المركزي

  www.amf.org.aeالمتاح على موقع صندوق النقد الدولي ( 0 0 -005 )التقرير االقتصادي العربي الموحد لألعوام  
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 تطور الودائع حسب طبيعتها( 10)جدول رقم
 مليار ليرة سورية

 2010ئية الربعية للمصرف المركزي إعداد الباحثة باالعتماد على نشرات اإلحصا: المصدر

 :أدوات الرقابة الكمية غير المباشرة: ثالثا  

 :سياسة دعادة الخصم .1

حدد مجلس النقد والتسليف سعر الخصم المطبق لدى المركزي في تعامله مع المصارف األخرى منذ 
حيث رفعت للحد  1962بحسب اختصا  كل مصرف وقد تبدلت تلك األسعار منذ عام  1956عام 

 .2005من زيادة التسليف واستمر العمل لها حتى العام 

سعر الخصم وكذلك سعر الفائردة علرى القرروض التري يقردمها المصررف المركرزي للمصرارف المتخصصرة 
وتكررون % 5إلررى %2فري سرروريا متعرددة ومختلفررة بحسررب الجهرات المقترضررة وأغراضرها تتررراوا حاليررًا برين 

خصوصررًا إذا كرران المقترررض جمعيررة تعاونيررة , ًا لتمويررل صررفقات وعمليررات زراعيررةالمعردالت األكثررر تيسررير 
ويليهرررا النشرررراطات الصرررناعية والصررررناع وأربررراب الحرررررف بمعررردالت تفصرررريلية أي يسرررتخدم كررررأداة مسرررراعدة 

ولكررن ال يررزال . لتوزيررع االئتمرران توجيهرره نحررو قطاعررات معينررة مررن االقتصرراد وفقررًا لسياسررة الدولررة وأولياتهررا
كمررررا أن الرررربعض مررررن . يعررررزى ذلررررك إلررررى التحديررررد اإلداري ألسررررعار الفائرررردة, ل بهررررذه األداة محرررردوداً التعامرررر

المصارف العاملة ال تقترض من المصرف المركزي إال في الظروف الملحرة علرى الررغم مرن رخر  هرذا 
حيث يتوقف منح السلف والخصرم علرى قررار المصررف المركرزي 1.المصدر وانخفاض حجم المخاطرة فيه

فالمصرررف الزراعرري التعرراوني هررو المسررتفيد الرئيسرري مررن هررذه العمليررة فالمعرردالت , شررروط الترري يضررعهاوال
ولرم يجررر أي تغيررر , بسربب سياسررة تشرجيع القطرراع الزراعرري%( 2-3)الخاصرة برره فري األصررل منخفضررة 

                                                             
 
 58 ص,جامعة تشرين,رسالة ماجستير,دور مصرف سورية المركزي في الرقابة على عمليات القطع األجنبي: ريم محمد, منصور 

ودائع القطع  ودائع ألجل ودائع التوفير الطلبودائع تحت  السنوات
 األجنبي

 المجموع شهادات إيداع

  نسبة مبلغ نسبة مبلغ نسبة مبلغ نسبة مبلغ نسبة مبلغ 
2005 302,8 45% 256,3 39% 37,3 5% 60 9% 770 2% 666 
2006 253,9 38% 230,3 35% 91 13% 77 11% 1952 3% 654 
2007 272,4 39% 221,5 31% 115,9 16% 83 12% 833 2% 693 
2008 303,9 40% 214,9 28% 153 20% 84 11% 557 1% 756 
2009 348,7 43% 217,9 27% 180 22% 49 6% 8 2% 797 
2010 411,4 46% 220 25% 208 23% 37 4% 9 2% 877 



77 
 

لررذلك يمكررن القررول أن معرردالت الخصررم لرردى المصرررف  1981,1ملحرروظ علررى هررذه المعرردالت منررذ عررام 
 .ي كانت غير فاعلة بدرجة كبيرة في التأثير على حجم االئتمانالمركز 

 معدالت إعادة الحسم لدى المصرف المركزي المطبقة على المصارف( 11)جدول رقم

 %الحدود العليا  %الحدود الدنيا  

 :المصرف التجاري.1

 إعادة الخصم. 
 السلف والقروض. 

 

3222 

3222 

 

2 

2212 

 :المصرف الصناعي.2

  الخصمإعادة. 
 السلف والقروض. 

2212 

 

2212 

3220 

 

4222 

 :المصرف الزراعي التعاوني.3

 إعادة الخصم. 
 السلف والقروض. 

 

2 

2212 

 

1212 

3 

 :المصرف العقاري.4

 .السلف والقروض -

 

322 

 

422 

 :مصرف التسليف الشعبي.2

 إعادة الخصم. 
 السلف والقروض. 

 

222 

322 

 

2212 

3212 

 2010نشرات اإلحصائية الربعية للمصرف المركزي  :المصدر                

 :هيكل أسعار الفائدة

ركزت السلطات النقدية في سرورية فري ظرل اتجاهرات اإلصرالا االقتصرادي وتشرجيع التنميرة عبرر تطروير 
ومررن أوجرره هررذا التطرروير تحريررك معرردالت الفائرردة لتصرربح أكثررر مرونررة وأكثررر تناسرربا مررع , السياسررة النقديررة

ترري تعررد القاعرردة وخاصررة فيمررا يتعلررق برفررع معرردالت الفائرردة طويلررة األجررل ال, احتياجررات االقتصرراد الرروطني
حيرث ترم إجرراء تعرديالت متتاليرة علرى أسرعار الفائردة وبشركل تردريجي . األساسية لالحتياجرات االسرتثمارية

                                                             
 
 .89 ص ,جامعة حلب, رسالة ماجستير, التنمية االقتصاديةالسياسة النقدية ودورها في : عبد الحميد,طالب 
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حيرررث لرررم تكرررن هنررراك سياسرررة أسرررعار فائررردة , بهررردف تصرررحيح هيكلتهرررا بعرررد أن بقيرررت ثابترررة أعوامرررًا متتاليرررة
مجلررس النقررد والتسررليف المتعلقررة  وتعررد قرررارات 1.مطبقررة علررى الليرررة السررورية مررن قبررل المصرررف المركررزي
وبمرررا أن , إن سررعر الفائرردة مررا زال يحرردد إداريرراً . بأسررعار الفائرردة أحررد المحررددات الرئيسررة للسياسررة النقديرررة

 20القطاع المصرفي السوري لم يعي  حتى اآلن حاالت تقلبات أسعار الفائردة نتيجرة جمودهرا أكثرر مرن 
ؤات الترري تنررتج عررن القرررارات المتعلقررة بتحريررك أسررعار الفائرردة سررنة فهررو يفتقررر إلررى الخبرررة فرري دراسررة التنبرر

ولرررذلك يتوجرررب علرررى السرررلطات النقديرررة , لجهرررة المخررراطر الماليرررة والمنعكسرررات االقتصرررادية واالجتماعيرررة
المختصة والمصارف العامة القيام بدراسات وأبحاث خالل الفترة القادمة لمعرفة اآلثرار االيجابيرة والسرلبية 

 2.على االقتصاد لهذه القرارات

سرعر الفائردة سرواء فري الردول المجراورة أو بقيرة الردول  إلرىفقد كان سعر الفائدة في سورية مرتفعرًا بالنسربة 
ذا أخررذنا الرردوالر كعملررة ارتكرراز كمثررال للمقارنررة فقررد كرران معرردل الفائرردة عليرره  وبالمقابررل كرران معرردل % 1وا 

داخرل سرورية وهرو أمررر  إلرىممرا سربب تردفق رؤوس األمرروال بشركل كبيرر % 7الفائردة علرى الليررة السرورية 
عرردم االسررتفادة مررن رؤوس  إلررىكرران يعررد مؤشرررًا إيجابيررًا لرروال أن ثبررات سررعر الصرررف وعرردم مرونترره أديررا 

  3.األموال تلك بالشكل المطلوب

الدائنرررة والرررذي النظرررر بمعررردالت الفائررردة  2004/1/5تررراريخ ( 43)وقرررد أعررراد مجلرررس النقرررد والتسرررليف رقرررم 
واعتبارهرررا معررردالت دنيرررا مرررع السرررماا إلدارات المصرررارف بتحديرررد  2004/1/6أصررربح سررراري النفررراذ منرررذ 

 %.1معدالت أعلى منها ضمن حد أقصى قدره 

 :2005-2010وسيتم اآلن عرض بعض القوانين واألنظمة التي حددت معدل الفائدة في سورية منذ 

ف العديررد مررن القرررارات الترري سرراهمت بفاعليررة فرري التحريررك اصرردر مجلررس النقررد والتسررلي 2005فرري عررام 
 :المستمر ألسعار الفائدة 

 

 
                                                             

 
 www.banquecentrale.gov.sy. الموقع الرسمي لمصرف سورية المركزي 
 
, كلية االقتصاد, رسالة ماجستير غير منشورة, 2000-2006أثر التطورات النقدية على ميزان المدفوعات في سورية : أيهم محمد, جميدي 

 .21ص, 007 , سورية, جامعة دمشق
1
سلسلة العلوم , مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية, األسباب الداخلية للتعديل في السياسة النقدية في سورية: الخليل فادي 

 . 2 ص , 002 , (3)العدد( 28)االقتصادية والقانونية المجلد 
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 يبين هيكل أسعار الفائدة(: 12)جدول رقم

 رأي الباحثة الهدف منه يتضمن  رقم القرار

 9/3/2005تا ( 119)

 تعديل 
فائدة على ودائع التوفير  -

 %4إلى % 5من 

ودائع ألجل ألكثر من  -
 %7إلى % 6سنة من 

شهادات استثمار من  -

 %7.5إلى % 6.5
 

 
 
 
 

تعديل بنية الودائع الهيكيلة 
 باتجاه الودائع ألجل

هذه القرارات استتطاعت أن 
تتتتتتؤثر فعتتتتتال علتتتتتى هيكتتتتتل 

فقد ازدادت الودائع , الودائع
ألجتتل مقابتتل ودائتتع التتتوفير 
وذلتتتتك للتتتتتمكن متتتتن تتتتتأمين 
قاعتتدة استتتثمارية جيتتدة بمتتا 
يتناسب وسياسات االصتالح 
االقتصتتتادي إال أنتتته خفتتتض 
معتتتتتتتدالت الفائتتتتتتتدة علتتتتتتتى 

% 5حستتتابات التتتتوفير متتتن 

كتتتتان ستتتتببا فتتتتي % 4إلتتتتى 

الليتتتتتتترة تخفتتتتتتتيض ستتتتتتتعر 
بالعودة إلى جدول . السورية

فقتتتتتتتتد ازدادت ( 11)رقتتتتتتتتم 

الودائتتع ألجتتل مقابتتل ودائتتع 
التتتتوفير حيتتتث كانتتتت نستتتبة 

عتتام  فتتي 5%الودائتتع ألجتتل

وصتتتتتتتتتتتوال إلتتتتتتتتتتتى  2005

بينما  2006نهاية عام 13%

انخفضت ودائع التتوفير متن 

 %35إلتى  2005عتام 39%

هذه التغيرات من  2006عام

نالحتتظ ( 119)بفعتتل القتترار 

فتتي األعتتتوام التاليتتتة استتتتمر 
ارتفتتتاع نستتتبة ودائتتتع ألجتتتل 

عتتتتتتام % 23لتصتتتتتل إلتتتتتتى 

. م من إجمالي الودائع2010

واستتتتتمر انخفتتتتاض  نستتتتتبة 
ودائتتتع التتتتوفير لتصتتتل إلتتتى 

متتتتتتتتتن  2010عتتتتتتتتتام 25%

ومتتتتتتن  .إجمتتتتتتالي الودائتتتتتتع
 المعروف أن طبيعية الودائع
تتتتتحكم بتتتدورها فتتتي جميتتتع 

فكلمتتتتا  االئتمتتتتان الممنتتتتوح,
بة الودائتع تحتتت ارتفعتت نست

الطلتب إلتى إجمتالي الودائتتع 
المصتتترفية كلمتتتا انخفضتتتت 

 
 
 
 

 18/9/2005تا ( 160)

 تخفيض 
معدالت الفائدة على  -

% 2الحسابات الجارية من 

 %1إلى 

تصحيح وضع فوائد ألجل  -
ألقل من سنة بوضعها 

وحد % 5.5ضمن حد أدنى 

 %7أعلى 

وتخفيض معدالت الفائدة  -
على حسابات التوفير فوق 

 %3المليون إلى 

 
 
 
 
 
 

تعديل هيكل أسعار الفائدة 
 باالتجاه نفسه 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 14/11/2005تا( 172)

 3/12/2005تا ( 174)

رفع معدل الفائدة على   -
ودائع ألجل أقل من سنة 
على نحو مضطرد إلى 

 %8ومن ثم إلى % 6.5

رفع معدل الفائدة ألجل -

إلى % 8أكثر من سنة من 

9% 

 :أجاز للمصارف -
رفع معدل الفائدة ألجل   -

ألكثر من سنة لديها بمقدار 

0.5 % 

رفع معدالت الفائدة  -
المدينة على جميع القروض 

بآجال % 1الممنوحة بمقدار 

% 1.5سنوات و 5أقل من 

 5لآلجال التي تتجاوز 
 سنوات 

 

 
 
 
 

  174-172-160للقرارات 

تحريك أسعار الفائدة طويلة 
األجل لتصبح أعلى من 

فائدة على حسابات معدل ال
التوفير وعلى شهادات 

 .استثمار
وأيضا  كانت القرارت 
تمهيدا  لتحرير الفوائد 
 .المدينة بشكل كامل
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أسعار الفائدة الدائنة تصبح  30/8/2006تا ( 219)

 .سنويا  % 1

توحيد أسعار الفائدة الدائنة 
التي تدفعها المصارف 

العامة والخاصة بالليرات 
الحسابات السورية على 

 الجارية

اإلمكانيتتتتات المتاحتتتتة أمتتتتام 
المصتتتتتتارف المتخصصتتتتتتة 
لزيتتتادة االئتمتتتان المصتتترفي 
ألن المصتتتتتتارف ال تملتتتتتتتك 
حريتتتتتة التصتتتتترف بهتتتتتا إال 

كلمتتتا زادت , بحتتتدود معينتتتة
الودائتتتع ألجتتتل زادت قتتتدرة 
المصتتتتتتتارف علتتتتتتتى متتتتتتتنح 

فزيتتادة  .االئتمتتان المصتترفي
دائع ألجتل كتان ستببا  فتي الو

 .زيادة االئتمان
 

تخفيض معدالت الفائدة   18/6/2007تا ( 298)

 % 2الدائنة ورفعها بمقدار 

استكماال للخطوات السابقة 
الهادفة إلى تصحيح هيكل 
أسعار الفوائد المصرفية 
وجعلها أكثر انسجاما مع 
متطلبات االنفتاح وتطوير 
األسواق النقدية وإلعطاء 
المصارف حيزا  أكبر من 

في تحديد معدالت  الحرية
 .الفائدة

 

حافظ على الفوائد طويلة  2008عام ( 393)
األجل مرتفعة وخفض 

أسعار الفائدة على الودائع 
 .قصيرة األجل

إعادة هيكلة الودائع لصالح 
الودائع طويلة األجل لخلق 

وضع مصرفي أكثر 
 .استقرارا  

 

خفض أسعار الفائدة على  31/1/2009تا ( 462)
بمقدار من الودائع ألجل 

 (%8-6)إلى (% 9-7)

انخفاض نسبة الفائدة على  
الودائع أدى إلى انخفاض 
معدل النمو في الودائع 

وأدت إلى انخفاض تكلفة 
أدى إلى زيادة التمويل 
 .االئتمان

تخفيض معدالت الفائدة  2010
 مرتين نصف نقطة كل مرة

تسريع عجلة االقتصاد من 
خالل تخفيض كلفة 
ها القروض التي تمنح

المصارف وتخفيض 
السيولة الفائضة لدى 

 .المصارف

بمالحظة جدول تطور 
الودائع نالحظ تطور 

الودائع المصرفية على 

-2005اختالفها من عام 

2010 

 www.banquecentrale.gov.sy. الموقع الرسمي لمصرف سورية المركزيإعداد الباحثة باالعتماد على  :المصدر

 أنرره يجررب إال, معرردالت الفائرردة كإحرردى األدوات الوسرريطة للسياسررة النقديررةاسررتخدمت السررلطة النقديررة  إن
ولرريس , للتررأثير فرري معرردالت الفائرردة مررن خررالل الررتحكم بسررعر الخصررم يترردخلأن  المصرررف المركررزيعلررى 

بفررررض حررردود مباشررررة ألسررررعار الفائررردة التررري تتعامررررل بهرررا المصرررارف مرررع الجمهررررور ولكرررن ضرررمن الواقررررع 
لررم تكررن هررذه السررلطات قررادرة فعليررًا علررى اسررتخدام , السررلطات النقديررة فعاليتهررا المصرررفي الررذي برردأت فيرره

وعرردم وجررود األدوات , وضررعف قنرروات االسررتثمار, سررعر الخصررم فرري ظررل تكرردس األمرروال فرري المصررارف
 . المالية المناسبة
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م باسررتثناء 2010-2005وبشركل عررام يمكرن مالحظررة تطرور الودائررع المصرررفية علرى اختالفهررا مرن عررام 
بسربب قررار (% 8-6)إلرى (% 9-7)وذلك بسبب انخفراض نسربة  الفائردة علرى الودائرع مرن  2009عام 

 . 2009/1/31تاريخ ( 462)مجلس النقد والتسليف رقم

 يبين معدل النمو في الودائع( 13)جدول رقم
 (نسب مئوية)

 معدل النمو في الودائع السنة

2005 9.5% 

2006 9.7% 

2007 14.9% 

2008 15.6% 

2009 12.4% 

2010 16.3% 

 2010إلحصائية الربعية للمصرف المركزيالنشرة ا: المصدر

ومقابررل تطررور الودائرررع يتضررح أيضرررًا تررأثير هرررذه القرررارات علررى القرررروض والسررلف المباشررررة حيررث سرررجلت 
األمرر الرذي ( 462)وذلرك بسربب انخفراض نسربة الفائردة علرى الودائرع برالقرار  2009أعلى قيمة لها عرام 

وكررذلك إمكانيررة , أدى إلررى انخفرراض تكلفررة التمويررل بسرربب انعكرراس ذلررك علررى نسرربة الفائرردة علررى القررروض
 .تحقيق معدل عائد يفوق معدل الفائدة المدفوعة لقاء الحصول على القرض

 يبين معدل التطور للقروض والسلف المباشرة( 14)جدول رقم
 (االرقام بماليين الليرات السورية)

 القروض والسلف ةالسن
 األرقام بماليين الليرات السورية

 معدل التطور
% 

2005 243234 9.5 

2006 292770 20.3 

2007 320722 0.09 

2008 392133 0.22 

2009 542038 0.38 

2010 587140 0.08 

 2010النشرة اإلحصائية الربعية للمصرف المركزي : المصدر            
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 :واختبار الفرضياتتحليل البيانات 

جمالي الودائع قياس العالقة بين متوسط سعر  :الفائدة المرجح وا 

 .متوسط الفائدة: متغير المستقلال
 .إجمالي الودائع :المتغير التابع
جمالي حجم الودائع متوسط الفائدةال يوجد عالقة بين : فرضية العدم  .وا 
جمالي حجم الودائع متوسط الفائدةيوجد عالقة بين : فرضية البديلة  .وا 

 يبين سعر الفائدة وإجمالي حجم الودائع( 15)جدول رقم
 (األرقام بماليين الليرات السورية)

 ةالفائدة المرجح قيمة الودائع إجمالي السنة
2005 733252 6599268 
2006 804457 7867589 
2007 924448 9133546 
2008 1069384 10586902 
2009 1202411 11519097 
2010 1400621 13249875 

 2010النشرة اإلحصائية الربعية للمصرف المركزي  :المصدر 

اسررتخدم أسرررلوب االنحرردار الخطررري البسرريط لتعررررف درجرررة اسررتجابة إجمرررالي الودائررع المصررررفية للتغيررررات  
 (: 1)أظهر التحليل النتائج الموضحة في الجدول. الحاصلة في سعر الفائدة

جمالي حجم الودائعالعالقة ( 1)جدول رقم   بين متوسط سعر الفائدة المرجح وبين وا 
 مستوى المعنوية R R2 Adj.R T أدوات التحليل
 *0.006 27.907 0.843 0.875 0.935 النموذق المقترا

 %95تشير إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية *

 المصدر نتائج التحليل اإلحصائي

 :المبين في المعادلة ائدة المرجح وبين إجمالي الودائعالبسيط بين متوسط سعر الفنموذق االنحدار 

DEPOS 7 .758 38 .621 (WI )........( 1) 

 معامرل إشرارةاتفراق   يوجرد ّأنره نالحرظ وكرذلك موجبرة قيمرة لره الثابرت الجرزء أن(1)المعادلرة مرن يتبرين
 مشريرًا .ةالمدروسر الظراهرة يحكرم الرذي النظرري األسراس مرع( المررجح الفائردة وسرطي) المسرتقل المتغيرر

 (:1)يوضح الجدول, زيادة حجم الودائع إلىالدائنة يؤدي   الفائدة أسعار فزيادة طردية, عالقةل
 قيمرةمتوسرط  برين % 94.0 إلرى يصرل ثقرة مسرتوى وعنرد إحصرائية, داللة ذات عالقة هناك أن -

 .الودائع حجم الفائدة المرجح و
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 وتردل جرداً  قويرة نسربة وهري 93.5 % المدروسرين المتغيررين برين االرتبراط معامرل قيمرة بلغرت -
 وصرلت كما متوسط سعر الفائدة المرجح وبين الودائع حجم إجمالي بين قوي ارتباط على وجود

 المتغيرر) متوسرط سرعر الفائردة فري التغيررات أن معنراه وهرذا 87.5 % التحديرد إلرى معامرل قيمرة
 معامرل ويشرير(الترابع المتغيرر) الودائرع حجرم فري مرن التغيررات تقريبراً  % 87 تفسرر(المسرتقل
 فري التغيررات إلرى تعرزى الودائرع حجرم تحردث التي من التغيرات84.3% أن إلى المعدل التحديد

 العشوائي الخطأ منها أخرى عوامل إلى يرجع والباقي ,متوسط سعر الفائدة المرجح
أكبررررر أي زيررررادة فرررري إيررررداعات األفررررراد والمشررررروعات ارتفرررراع سررررعر الفائرررردة يسررررمح لجررررذب ودائررررع  -

وجرردنا سرررابقًا كيررف ازداد حجررم الودائرررع بزيررادة أسررعار الفائررردة كمررا  ,لالسررتفادة مررن العائررد المرتفرررع
وكيرررف انخفضرررت حجرررم ,  2005الدائنرررة برررالقرارات التررري أصررردرها مجلرررس النقرررد والتسرررليف عرررام 

 .2009عام ( 462)بالقرارالودائع عند انخفاض معدل الفائدة الدائنة 
ن السرررررلطة النقديرررررة تسرررررتطيع أن تسرررررتخدم سرررررعر الفائررررردة كرررررأداة لتغييرررررر مرررررن حجرررررم االئتمررررران إ   -

 . المصرفي
 :تحليل العالقة بين الودائع المصرفية والقروض

 .المصرفية الودائع :متغير المستقلال
 .حجم القروض والسلف:المتغير التابع
 .وحجم القروض والسلف الودائع المصرفيةال يوجد عالقة بين : فرضية العدم
 المصرفية وحجم القروض والسلف الودائعيوجد عالقة بين : فرضية البديلة

 ودرجرة المصررفية القرروض وحجرم المصررفية الودائرع برين العالقرة بتحليرل الخاصرة البيانرات تحليرل بعرد
م فقرد الودائرع فري الحاصرلة للتغيررات األخيررة هرذه اسرتجابة  الرذي.البسريط الخطري االنحردار أسرلوب اسرُتخدم
 :اآلتية النتائج إلى أفضى

 والسلف القروض حجم وبين المصرفية الودائع بين العالقة (1-أ(جدول
 مستوى المعنوية R R2 Adj.R T أدوات التحليل

 *0.001 77.226 0.938 0.951 0.975 النموذق المقترا

 95.0 مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة وجود إلى تشير * % .

 اإلحصائي التحليل نتائج : المصدر
 
 

جمالي حجم القروض والسلف بين البسيط االنحدار نموذق  :الودائع وا 

CRED =4 .882 +0 .881 ( DEPOS ).......( 2 ) 

 حجرم فزيرادة طرديرة, عالقرة هري الترابع والمتغيرر المسرتقل المتغيرر برين العالقرة أن أعراله النترائج ُتظهرر
 (:2)يوضح الجدول .القروض حجم زيادة إلى يؤدي الودائع
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 الودائرع حجرم برين % 99.0 إلرى يصرل ثقرة مسرتوى وعنرد إحصرائية, داللة ذات عالقة هناك أن -
 .القروض مؤشر وبين

 وتردل جرداً  قويرة نسربة وهري 97.5 % المدروسرين المتغيررين برين االرتبراط معامرل قيمرة بلغرت -
 قيمرة وصرلت كمرا القرروض إجمرالي وبرين الودائرع حجرم إجمرالي برين قروي ارتبراط علرى وجرود

 تفسرر(المستقل المتغير)الودائع  حجم في التغيرات أن معناه وهذا 95.1 % التحديد إلى معامل
 المعردل التحديرد معامرل ويشرير(الترابع المتغيرر) القرروض حجرم فري مرن التغيررات تقريبراً  % 95

 الودائرع, حجرم فري التغيررات إلرى تعزى القروض حجم تحدث التي من التغيرات93.8% أن إلى
  .العشوائي الخطأ منها أخرى عوامل إلى يرجع والباقي

 :متطلبات االحتياطي القانوني .2

بررل هرري مجرررد أداة تنظيميررة ال أكثررر  فعالررةكررأداة نقديررة  القررانونيفرري سرروريا ال يمكررن اعتبررار االحتيرراطي 
ستخدم هذه النسبة كوسيلة للتأثير في مستوى السريولة الفعليرة أو حجرم االئتمران الرذي فالسلطة النقدية لم ت

يمكررن أن تمنحرره المصررارف وقرردرتها علررى خلررق الودائررع فرري أي فترررة مررن الفترررات إلررى أن تررم تعررديلها عررام 
مررن إجمررالي المطاليررب كسرريولة % 20مررن أجررل تنظرريم سرريولة المصررارف بإلزامهررا باالحتفرراظ ب  2004
وفقرررًا % 5إضرررافة إلرررى تعرررديل معررردالت االحتيررراطي اإللزامررري إلرررى ( معررردالت السررريولة القانونيرررة)طيرررةاحتيا

ثررم صرردور قرررار مجلررس النقررد والتسررليف , 12/9/2004ترراريخ / 72/لقرررارات مجلررس النقررد والتسررليف رقررم
بهردف ضربط % 10القاضري بتعرديل نسربة االحتيراطي اإللزامري ليصربح , 5/5/2008تاريخ / 389/رقم 

السرريولة الفائضرررة لررردى المصرررارف ويحتسرررب االحتيررراطي القرررانوني علرررى أسررراس متوسرررط حسرررابات الودائرررع 
 . نهاية كل أسبوع

والرررذي أجررراز تخفررريض نسررربة , 2009/5/10تررراريخ ( 502)كمرررا صررردر قررررار مجلرررس النقرررد والتسرررليف رقرررم
 .للمشاريع االستثمارية االحتياطي القانوني وفق شرائح تحدد باالستناد إلى التمويل الممنوا

 يبين االئتمان المصرفي ومبلغ االحتياطي القانوني( 16)جدول رقم
 (األرقام بماليين الليرات السورية)

 االحتياطي القانوني االئتمان المصرفي السنة
2005 421.723 11634 
2006 491.522 31817 
2007 633.386 38966 
2008 7870.295 83214 
2009 1028.216 97558 
2010 1213.205 117216 

 2010النشرة اإلحصائية الربعية للمصرف المركزي  :المصدر
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 :بين االحتياطي النقدي واالئتمان المصرفي تحليل العالقة
 .االحتياطي المستقل: المتغير المستقل
 .يحجم االئتمان المصرف :المتغير التابع
 .القانوني وبين حجم االئتمان المصرفيال يوجد عالقة بين االحتياطي : فرضية العدم
 .يوجد عالقة بين االحتياطي القانوني وبين حجم االئتمان المصرفي: فرضية البديلة

Coefficientsجدول المعامالت 

Model  
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients T Sig. 

  B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) 305.621 37.804  8.084 .001 
مبلغ االحتياطي  

 (X1)القانوني
7.425 .051 .991 14 .000 

 spssإعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج :المصدر

 

 يتضح من جدول تحليل المعامالت 
Y=305.621+(0.743)x 

كمررا أن مسررتوى  0,01وهري أقررل مرن   0,001لثابررت النمروذق يسرراوي  Sigإن مسرتوى المعنويررة الردقيق 
ولهرذا نررفض فرضرية العردم  0,01وهي أقل من   0,00لميل خط االنحدار يساوي  Sigالمعنوية الدقيق 

إن معنويرة خرط االنحردار يعكرس , في الحالتين أي أن كال من الثابت والميل يختلفران معنويرًا عرن الصرفر
 .أهمية االحتياطي القانوني في النموذق

 
ANOVA(b)لتباينجدول تحليل ا 

Model  
Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regressio
n 

481315 1 481314.956 211.20 .000(a) 

Residual 9115.474 4 2278.8   
Total 490430.4 5    

a  Predictors: (Constant), مبلغ االحتياطي القانوني 

b  Dependent Variable:  االئتمان المصرفيحجم 

 :الجدول نجد أن من 
ليكون لدينا SSE=9115.474 ومجموع مربعات الخطأ SSR=481315مجموع مربعات االنحدار
وهو أكبر من القيمة  F=211.20أما اختبار فيشر  SST=490430.4مجموع المربعات الكلي
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وهي أصغر من  sig=0.000كما أن داللة مؤشر االختبار الفعلي  . نرفض فرضية العدمالجدولية أي 
  .نرفض فرضية العدم لذلك  0202مستوى الداللة المقترا 

يوجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية وبشدة قوية  بين مبلغ االحتياطي القانوني وحجم : النتيجة
 (.0202) االئتمان المصرفي عند مستوى الداللة المعنوية

 
 
 
 

Correlations 

     مبلغ االحتياطي االئتمان 

.991(**) 1 
 Pearson Correlation االحتياطيمبلغ 

.000     Sig. (2-tailed) 

6 6   N 

 Pearson Correlation االئتمان  (**)991. 1

  .000   Sig. (2-tailed) 

6 6   N 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

ومعنى ذلك أن هناك ارتباط  0.01هي أقل من  0.00ية من الجدول نالحظ أن المعنوية اإلحصائ
وأن العالقة ارتباطيه , ذات داللة إحصائية بين حجم االئتمان المصرفي ومبلغ االحتياطي القانوني

  . 0.991وطردية قوية جدًا بين المتغيرين التي بلغت 
تخدامها لتحقيق أي أن سياسة االحتياطي القانوني تعتبر فعالة في سورية ويمكن للمصرف المركزي اس

 .اهدافه في الرقابة على االئتمان المصرفي
 :عمليات السوق المفتوحة في سورية .3

اقتصررر دور مصررررف سرررورية المركرررزي علررى إصررردار السرررندات الحكوميرررة وتمويلهررا عرررن طريرررق اإلصررردار 
وقرد  ترم العمرل علرى منهجرة وتوضريح  2000,1النقدي لتسرديد عجرز الموازنرة الحكوميرة حترى نهايرة عرام 

العالقررررة بررررين المصرررررف المركررررزي ووزارة الماليررررة مررررن خررررالل إطررررالق أذونررررات وسررررندات الخزينررررة بموجررررب 
الخرا   2007لعرام ( 60)وبصردور المرسروم التشرريعي رقرم . 2007لعرام ( 60)المرسوم التشريعي رقم 

ة جديرررة فررري إصرررالا القطررراع المرررالي تكرررون سرررورية قرررد خطرررت خطرررو , بإصررردار األوراق الماليرررة الحكوميرررة
والنقدي ويكون الطريق قد فتح عريضًا أمام وزارة المالية ومصرف سورية المركرزي فتعرود إلرى إيجراده أداة 
نقديررة جديرردة يمكررن للمصرررف اسررتخدامها للررتحكم فرري العرررض النقرردي فرري السرروق الررذي يسررهم فرري التررأثير 
                                                             

 
, دمشق, ط, دار الرضا للنشر, 1970-2000اإلجمالي خالل الفترة السياسة النقدية في سورية وأثرها في نمو الناتج :جمعة محمد صالح 

 .2  ص
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وذلرك بعرد , لسروق المفتوحرة معمرول بهرا فري سروريةوبذلك فقد أصربحت عمليرات ا .على معدالت التضخم
النقديرة فري سرورية  ةونظررًا لتطرور دور السرلط, 2009إطالق سوق دمشق لرألوراق الماليرة فري اذار عرام 

لرذلك بردأت الحكومرة بطررا سرندات , فإنها بدأت بوضع حدود لتمويل العجز عرن طريرق اإلصردار النقردي
س بسررندات اشررترتها المصررارف وتررم تررداولها فرري سرروق .يررارات لمل 5الرردين العررام فكانررت أول تجربررة بيررع 

 1.دمشق لألوراق المالية الحقاً 

 3, ألدونرات الخزينرة 2)2010مرزادات لعرام  5مرزادات منهرا  8فقد أعلن مصررف سرورية المركرزي عرن 
لسررررندات  2,ألذونررررات الخزينررررة 1)2011إضررررافة إلررررى ثالثررررة مررررزادات فرررري العررررام ( سررررندات طويلررررة األجررررل

كمررا إن نتررائج هررذه المررزادات لررم , 14/3/2011الجرراري بترراريخ  3/2011وقررد تررم إلغرراء المررزاد , (الخزينررة
 300فقرط مرن القيمرة اإلجماليرة المسرتهدفة فري الخطرة الخمسرية العاشررة التري تعرادل  %2.4تحقق سوى 

 .2011ومن ثم توقفت هذه المزادات بشكل كامل في العام, س.مليار ل

ركزي من إعرادة النظرر فري قررار التوقرف والعمرل علرى تنفيرذ التشرريعات التري تقضري بتفعيرل سروق البد للم
 .األوراق المالية الحكومية

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 
جامعة , رسالة ماجستير غير منشورة, 1995-2005السياسة النقدية وأثرها في التضخم في سورية خالل الفترة : عبد المجيد, حسن وليد 

 .22 ص, 2011, دمشق
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 :تقييم اثر السياسة النقدية على االئتمان المصرفي: رابعا  
 :تجربة سورية في استهداف العرض النقدي .1
في االقتصاد  M2على ضرورة التوازن والتناسق بين نمو العرض النقدي  السياسة النقديةعملت 
وقد تجلى ذلك من خالل الخطة الخمسية , ومعدل النمو االقتصادي خالل فترة زمنية محددة, الوطني

وذلك ضمن فترة % 8العاشرة التي تضمنت صراحة استهداف معدل نمو محدد للعرض النقدي حدد بررررررر 
كما في , غير أن واقع األرقام والبيانات يشير لغير ذلك, 2006-2010بين أعوام الخطة الممتدة 

 :الجدول
 الناتج المحلي اإلجمالي والعرض النقدي( 17)لدينا بيانات الجدول 
 (األرقام بماليين الليرات السورية)

الناتج المحلي باألسعار  السنوات
 الجارية

الناتج المحلي باألسعار 
 الثابتة

 عرض النقود النقديةالكتلة 

2005 1509440 1151462 697700 1200692 
2006 1726404 1215082 687438 1310694 
2007 2020838 1284035 731669 1472608 
2008 2448060 1341516 827260 1656100 
2009 2520705 1420833 916018 1810734 
2010 2791775 1469703 1063510 2041040 

 2010 الربعية لمصرف سورية المركزي النشرة: المصدر

وتقضي إستراتيجية استهداف نمو عرض النقود من وجهة نظر النقديين ضرورة توافق نمو العرض 
وقد عملت سورية على استهداف نمو , النقدي بالتزامن مع نمو الناتج المحلي اإلجمالي للفترة ذاتها

ي تم وتوضح ذلك من خالل الخطة الخمسية العاشرة الت, عرض النقود بالتزامن مع استهداف التضخم
سنويًا خالل الفترة % 8من خاللها اإلعالن عن معدل مستهدف لنمو العرض النقدي محدد برررررررر 

معدالت نمو العرض النقدي  (18)رقمويعرض الجدول  2006-2010الخمسية العاشرة بين أعوام 
مو العرض يتبين أن السلطات النقدية لم تنجح في استهدافها لن و خالل فترة الخطة الخمسية العاشرة

قد شهد ارتفاعا في معدالت , 2009كما أن االقتصاد السوري باستثناء عام , النقدي في الفترة المذكورة
كما يظهر في الفترة ما بين , على نحو واضح%(8)نمو العرض النقدي تجاوزت المعدل المستهدف 

, 2005-2010خالل الفترة (% 8.3-11)بين معدل نمو عرض النقود تراواحيث , 2010-2007
وباستخدام البيانات , وهو ما يشكل برأي الباحثة انحرافا للخطة عن المؤشرات واألهداف الموضوعة لها

في الجدول السابق يمكننا حساب معدل نمو العرض النقدي ومعدل النمو االقتصادي خالل الفترة 
 :وبعدها يمكننا حساب معدل التضخم من خالل القانون التالي 2010-2005
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متوسط معدل نمو الناتج المحلي  -(متوسط سرعة تداول النقد *Xمتوسط معدل نمو العرض النقدي)
 .باألسعار الثابتة

 يبين معدل التضخم(:18)جدول رقم 
 
 السنة

 
 المعدل المستهدف
لنمو عرض 

 %النقود

الناتج  معدل نمو
المحلي باألسعار 

 الثابتة
 

معدل نمو العرض 
 % النقدي

 معدل التضخم
 %الفعلي 

 المعدل المستهدف
 %للتضخم 

بين معدل  الفرق
التضخم المسجل 
وبين معدل 
التضخم 
 المستهدف

2005 - - - - - - 
2006 8 0.052 8.3 15.3 5 10.3 
2007 8 0.053 10.9 24 5 19 
2008 8 0.042 11 28 5 23 
2009 8 0.055 8.5 17 5 12 
2010 8 0.033 11 25 5 20 
 0 0 تم الحصول عليها من النشرات الربعية لمصرف سورية المركزي بيانات: المصدر

 .استخدمنا عرض النقود بدال من الكتلة النقدية بسبب تذبذب قيمتها*
 . وباستخدام بيانات الناتج المحلي باألسعار الجارية والكتلة النقدية P.Y=M.Vحسبنا سرعة تداول النقود من خالل المعادلة **

بينما بلغ معدل النمو  0.083قد بلغ  2006من الجدول نالحظ أن معدل نمو العرض النقود في عام 
بينما بلغ  11%معدل نمو عرض النقود قد بلغ  2010ونجد في عام , %5.2 االقتصادي للعام نفسه

معدل مما يظهر الهوة المتزايدة بين نمو العرض النقدي و  %3.3معدل النمو االقتصادي للعام نفسه 
وأن معدل نمو عرض النقود أعلى بكثير من معدل نمو الناتج . النمو االقتصادي خالل الفترة المدروسة

ويتبن من خالل ذلك وجود زيادة غير %. 9.7وأن متوسط عرض النقود , الثابتةالمحلي باألسعار 
سلطة النقدية على األمر الذي يعكس عدم قدرة ال, نمو الناتج المحليمحسوبة لعرض النقود بما يفوق 

 .تحقيق ما تهدف إليه

وأن معدل التضخم يتناسب طردا مع تجاوز معدل نمو العرض النقدي لمعدل نمو الناتج باألسعار 
يتبن , بمالحظة الجدول أعاله, الثابتةوأن معدالت التضخم تفوق معدالت نمو الناتج باألسعار , الثابتة

كما أن االقتصاد , أن السلطات النقدية لم تنجح في استهدافها لمعدل التضخم في الفترة المذكورة
وقد , السوري قد شهد ارتفاعا كبيرا في معدالت التضخم تجاوزت المعدل المستهدف على نحو واضح

, %21م خالل سنوات فترة الخطة بلغ سجل االقتصاد السوري معدل التضخم بالمتوسط لمعدل التضخ
وهو ما يؤكد الفشل المزدوق إلستراتيجية استهداف  ,ممما ساهم في عدم إنجاا استهداف معدل التضخ

ويرجع ذلك من وجهة نظر الباحثة إلى سوء , العرض النقدي المتزامنة مع إستراتيجية استهداف التضخم
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وعدم تفعيل أدوات , النقدية على استهداف وحيدوعدم تركيز السلطات , تقدير الطلب على النقود
وبالعودة إلى الخطة الخمسية العاشرة . مما ضيع الفرصة في تحقيق أي من الهدفين, السياسة النقدية

% 8ومعدل نمو عرض النقود كما ذكرنا سابقا % 5نجد التأكيد على الحفاظ على معدل التضخم بنحو 
 .ن هناك ابتعاد كبير عن أهم مؤشرات الخطة الخمسية العاشرةبينما بياناتنا كانت أعلى بكثير أي أ

قد حاولت استهداف العرض النقدي  بمجلس النقد والتسليفالنقدية المتمثلة  فيمكن القول أن السلطة
عبر التحكم بقنوات عرض النقود المتمثلة باألدوات الكمية للسياسة النقدية والتي تلعب تأثيرًا مباشرًا 

 :وفيما يلي أهم تلك القنوات, وض النقديعلى حجم المعر 

وباستعراض التجربة السورية ألداة سعر إعادة الخصم : تتمثل القناة األولى بأداة إعادة الخصم - أ
يتوضح أن المصرف المركزي قد اتبع سياسة تثبيت نسبي لسعر , خالل فترة الخطة الخمسية

ولم يعمد لرفع تلك النسبة بغرض , خالل فترة الخطة% 7.5إعادة الخصم عند حدود   الرررر 
ما سمح بزيادة عرض النقود نتيجة استقرار , وبالتالي عرض النقود, التأثير على تكلفة االئتمان

ودفع باتجاه زيادة الودائع المصرفية واتساع حجم , تكلفة االئتمان وثباتها عند هذه الحدود
المعدل المستهدف لنموه أي أن وهو ما أدى لنمو عرض النقود على نحو أكبر من , االئتمان

التثبيت النسبي لمعدل إعادة الخصم قد ساهم على نحو غير مباشر في إفشال استهداف نمو 
 .العرض النقدي كإستراتيجية للسياسة النقدية في سورية

وتمثل أداة االحتياطي القانوني القناة الثانية التي تم استخدامها في إطار استهداف نمو العرض  - ب
وبقي هذا , %5-10وتجدر اإلشارة إلى أن استخدامها لم يتعد المراوحة بين هام  , النقدي

مما أدى ألثار مماثلة ألداة سعر إعادة الخصم وأدى , المدى على نحو شبه ثابت خالل الفترة
غير مباشر شبيهة  آلثارمما أدى , بالمحصلة لزيادة عرض النقود عن المعدل المستهدف له

ساهم في تحقيق ذات النتيجة أي في إفشال استهداف نمو , بأثر إعادة الخصم المذكور سابقاً 
 . العرض النقدي كإستراتيجية للسياسة النقدية في سورية

بل , كما تجدر اإلشارة إلى أن المصرف المركزي لم يعمد إلى استخدام أداة تحديد هام  االقتراض
كما لم تشهد نسب االحتياطيات , كل وفق اتجاهاته وأهدافه, اسات المصارف المحليةترك تقدير ذلك قي

وبقيت معظم تلك النسب في حال , النقدية من القطع األجنبي العائدة للمصارف المحلية تغييرًا يذكر
 وزاد, ما سمح باستقرار تكلفة االئتمان عند حدود واضحة بالنسبة للمصارف المحلية, شبه ثبات نسبي
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عن المعدل , وأدى كل ذلك إلى زيادة العرض النقدي, األجنبيةحلية و من حجم ودائعها بالعملة الم
 .وأدى بالمحصلة إلى فشل استهداف نمو العرض النقدي خالل فترة الخطة, المستهدف له

مقابل , وفي ظل هذه األسباب التي أدت إلى هذا االرتفاع الملحوظ في العرض النقدي, ونتيجة لذلك
يمكن فهم عدم تناغم نمو الناتج المحلي مع نمو عرض النقود وتجاوز األخير , مو الناتج المحلين

للمعدل للمستهدف في الخطة الخمسية وهو ما يؤكد إخفاق السلطات النقدية في تحقيق استهداف 
 1.عرض النقود خالل فترة الدراسة

كرران مررن أجررل الحررد مرررن % 10قرررار مصرررف سررورية المركررزي  برفررع االحتيرراطي اإللزامرري إلررى  - ت
ولكرن إذا قمنرا برالربط برين هرذا . سيولة السوق وجعل المصارف أكثر حصانة لمواجهرة أيرة هرزات

القاضري بتخفريض معردالت  2009/1/31تاريخ ( 462)القرار وقرار مجلس النقد والتسليف رقم 
ا القررررار الثررراني نجرررد أن هنررراك تنررراقض برررين هرررذين القررررارين فرررالقرار األول انكماشررري بينمررر, الفائررردة

 . توسعي وأيهما أثر على حجم االئتمان المصرفي
إن تحريك سعر الفائدة كرأداة مسرتقلة لرن يسرهم فري تحقيرق أهرم أهرداف السياسرة النقديرة أال وهرو اسرتقرار  

األسررعار فيجرررب أن يرررتم تطررروير وتفعيررل أدوات السياسرررة النقديرررة لتحقيرررق هررذا الهررردف دون قيرررام السرررلطات 
 :دام سلطاتها بشكل مباشر للحد من المصارف من تقديم القروض وذلك لسببينالنقدية باستخ

ال : األول إن المصرررارف مؤسسرررات اقتصرررادية تهررردف إلرررى الرررربح لرررذلك يتوجرررب عليهرررا توظيرررف ودائعهرررا وا 
 .ستصاب بخسائر

 .إيقاف القروض سيؤثر سلبًا على عملية التنمية: الثاني
مباشرررررة وغيررررر مباشرررررة للررررتحكم فرررري إدارة السرررريولة لرررردى  لررررذلك علررررى المصرررررف المركررررزي اسررررتخدام أدوات
فمررثاًل يسررتطيع القيررام بإصررردار شررهادات إيررداع برررالليرة . المصررارف والحررد مررن قررردرتها علررى مررنح االئتمررران

السرررماا بترررداول هرررذه , السرررورية وبرررالقطع األجنبررري لغايرررات االسرررتثمار بهرررا مرررن قبرررل المصرررارف المرخصرررة
كمرا يسرتطيع المصرررف , دون تردخل المصرررف المركرزي ب ليرة الترداولالشرهادات فيمرا برين هرذه المصرارف 

كمررا يسررتطيع تحريررك نسرربة , المركررزي القيررام بإصرردار سررندات وأذونررات خزينررة إلدارة السرريولة فرري االقتصرراد
وكررذلك تحقيررق المرونررة فرري اعتمرراد أسررعار , االحتيرراطي القررانوني بمررا يتوافررق مررع المعطيررات االقتصررادية

كمررا أن . ئررع والتسررهيالت لضررمان تحقيررق مزيررد مررن الشررفافية والمنافسررة فرري هررذا المجررالالفائرردة علررى الودا
هرذا الضرخ , قيام المصرف المركزي وبمبادرة منه بضخ السيولة للمصارف كلمرا اسرتدعت ظرروف السروق

يعتبر سياسة نقدية هامة مرن خرالل اتفاقيرات إعرادة الشرراء بأسرلوب المرزاد الرذي يقررره المصررف المركرزي 

                                                             
ندوة الثالثاء االقتصادية الثانية , رية في ضوء األزمة المالية االقتصادية الراهنةالسياسات االقتصادية في سو: زياد, زنبوعة -نبيل,مرزوق  

 .9 -2 ص,007 ,والعشرون
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وبمررا يمكنهررا مررن اتخرراذ , دف زيررادة فعاليررة وكفرراءة السياسررة النقديررة واالرتقرراء بررإدارة المصررارف لسرريولتهابهرر
وتشررمل اتفاقيررات  1.القرررارات المتعلقررة بأسررعار الفائرردة السررائدة فرري السرروق علررى نحررو أكثررر مرونررة وواقعيررة

يرن  علرى إعرادة بيعهرا إعادة الشراء عمليرات شرراء األصرول التري يقروم المصررف المركرزي بموجرب عقرد 
 2.بسعر معين في تاريخ محدد وتستخدم في توفير االحتياطيات

اتجه المصرف المركزي إلى تقييد السياسة النقدية على ضوء ظروف عدم االستقرار وفي األزمة الراهنة 
حيث عانت من نق  الموارد الداخلية والخارجية . والتي أثرت على توجهات السياسة النقدية في سورية
 بما( عجز الموازنة العامة وعجز ميزان المدفوعات) على ضوء تزايد فجوة الموارد الداخلية والخارجية

وقد اضطر المصرف المركزي إلى التدخل لتعزيز مستويات .أثر سلبًا على مستويات السيولة المحلية
 *فقد الزم المصارف برفع أسعار الفائدة على الودائع المصرفية, السيولة والدفاع عن العمالت المحلية

م برفع أسعار بهدف جذب الودائع بالعملة المحلية كما قا% 9-11إلى % 7-9بنقطتين مئويتين من 
الفائدة على الودائع بالعمالت االجنبية في محاولة لتوفير النقد االجنبي للحيلولة دون حدوث تراجع 

 .كبير في سعر صرف الليرة السورية

دفع المصرف المركزي اتجاه األفراد إلى سحب الودائع من البنوك وزيادة مستويات الطلب على 
بهدف % 5إلى % 10االحتياطي االلزامي على الودائع من  العمالت األجنبية واكتنازها إلى خفض

  . مواجهة عملية السحب من الودائع وتعزيز مستويات السيولة المصرفية

فقد تبنت سورية سياسات نقدية انكماشية ففي بداية األزمة أصبحت المصارف تتشدد في منح القروض 
أنواعها حيث تظهر المخاطر االئتمانية بشكل المخاطر المصرفية بكل ترتفع  حيث في األزماتكثيرًا 

أشد وضوحًا بسبب مخاطر تقلب أسعار الصرف والفائدة لذلك تراجع حجم االئتمان المقدم لألفراد أو 
المؤسسات أو الشركات أو الحكومات وفي بعض األحيان وصل حد التوقف عن منح االئتمان سواء 

ان يتأثر بمعدل التضخم ففي حاالت التضخم فإن من قبل المصارف العامة أو الخاصة ألن االئتم
 .المقرض يخسر والمقترض يربح

 

                                                             
 . 9ص,002 , حزيران, 2 العدد , مجلة االقتصاد, جردة حساب نقدية لما كان وتوقعات للذي سيكون: جمعة محمد  
 71 ص,مرجع سابق,موي في االقتصاد السوريالسياسة المالية والنقدية ودورها التن:هيفاء, غدير غدير  
تحدد أسعار الفائدة الدائنة التي تدفعها المصارف العاملة على الودائع والحسابات الجارية    0 /  /2 تاريخ / 975/حسب قرار رقم*

 :وحسابات االستثمار بالليرة السورية كما يلي
 .سنويا  على الحسابات الجارية%  
 .الودائع ألجلسنويا  على %   -7
 .سنويا  على ودائع التوفير% 7
 .سنويا  على شهادات استثمار% 8
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 نتائج اختبار الفرضيات
 :قياس العالقة بين االئتمان المصرفي والناتج المحلي اإلجمالي

 .االئتمان المصرفي: المتغير المستقل
 .الناتج المحلي اإلجمالي: المتغير التابع

 .قابلتها زيادة في مستويات الناتج المحلي اإلجماليالزيادة في االئتمان : النتيجة
جمالي حجم الودائعو  متوسط الفائدةبين  تحليل العالقة  :ا 

 .متوسط الفائدة: متغير المستقلال
 .إجمالي الودائع :المتغير التابع
جمالي حجم الودائع متوسط الفائدةال يوجد عالقة بين : فرضية العدم  .وا 
جمالي حجم الودائع متوسط الفائدةيوجد عالقة بين : فرضية البديلة .وا   

يوجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية قوية  بين مبلغ االحتياطي نرفض فرضية العدم أي : النتيجة
 .القانوني وحجم االئتمان المصرفي

 :دجمالي الودائع المصرفية وحجم القروض والسلف بين تحليل العالقة
 .المصرفية إجمالي حجم الودائع :المستقلمتغير ال

 .حجم القروض والسلف:المتغير التابع
 .وحجم القروض والسلف إجمالي حجم الودائعال يوجد عالقة بين : فرضية العدم
وحجم القروض والسلف إجمالي حجم الودائعيوجد عالقة بين : فرضية البديلة  

إجمالي حجم الودائع يوجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية قوية  بين نرفض فرضية العدم أي : النتيجة
 .وحجم القروض والسلف

 .أي أن السلطة النقدية تستطيع أن تستخدم سعر الفائدة كأداة لتغيير من حجم االئتمان المصرفي
 :بين االحتياطي النقدي واالئتمان المصرفي تحليل العالقة

 .ستقلاالحتياطي الم: المتغير المستقل
 .يحجم االئتمان المصرف :المتغير التابع
 .ال يوجد عالقة بين االحتياطي القانوني وبين حجم االئتمان المصرفي: فرضية العدم
 .يوجد عالقة بين االحتياطي القانوني وبين حجم االئتمان المصرفي: فرضية البديلة

يوجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية قوية  بين مبلغ االحتياطي نرفض فرضية العدم أي : النتيجة
 .القانوني وحجم االئتمان المصرفي
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أي أن سياسة االحتياطي القانوني فعالة في سورية وتستطيع السلطات النقدية استخدامها في تحقيق 
 .أهدافها في الرقابة على االئتمان المصرفي
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 :النتائج
تطرررور االئتمررران المصررررفي المقررردم مرررن المصرررارف المتخصصرررة فررري سرررورية فررري السرررنوات القليلرررة  .1

الماضرية إثرر اإلصرالحات التري شرهدها القطراع المصررفي حيرث شركل االئتمران المصررفي خررالل 
لكرررن هرررذه النسررربة منخفضرررة جررردا فيمرررا إذا , مرررن النررراتج المحلررري اإلجمرررالي% 34.5فتررررة الدراسرررة 
المصرارف المتخصصرة لرم تسراهم بشركل  أي إن, يالتها من الردول العربيرة المجراورةقورنت مع مث

 .كبير في تمويل برامج التنمية االقتصادية من خالل تأمين االئتمان الالزم
وحسررب مسراهمتها مررن  عردم توزيررع االئتمران المصرررفي بشركل مترروازن برين القطاعررات االقتصرادية .2

همررال بررراقي القطاعرررات  وكررران التركيررز النرراتج المحلررري االجمررالي األكبرررر علرررى القطرراع التجررراري وا 
 . من إجمالي االئتمان المصرفي% 48االقتصادية فقد شكل وسطيًا 

جمالي الودائع وهنالرك ترأثير قروي  قيمةأظهرت النتائج وجود عالقة بين متوسط  .3 الفائدة المرجح وا 
إذ بلغررت قيمررة معامررل , جرردًا للودائررع المصرررفية علررى القررروض المباشرررة فرري المصررارف السررورية

وهري نسربة جيردة جردًا تردل علرى وجرود ارتبراط قروي برين , %97.5االرتباط برين هرذين المتغيررين 
وهررذا معنرراه أن درجررة اسررتجابة , %93.1نررت كمررا أن قيمررة معامررل التحديررد كا, هررذين المتغيرررين

ترأثير سرعر الفائردة علرى  إلرىوهرذا يقرود . القروض المباشررة للتغيررات فري حجرم الودائرع كبيررة جرداً 
 .حجم القروض المباشرة

أدى إلرى انخفراض تكلفرة  2009عرام ( 462)برالقرار ألجرل نسربة الفائردة علرى الودائرع  ضيتخفال .4
وكذلك إمكانيرة تحقيرق معردل عائرد , التمويل بسبب انعكاس ذلك على نسبة الفائدة على القروض

 %22فقرد تطرور معردل القرروض مرن , المدفوعة لقراء الحصرول علرى القررض يفوق معدل الفائدة
 .2009عام % 38إلى  2008عام 

ة بدرجررة كبيررررة فرري التررأثير علررى حجرررم غيررر فاعلررفمعرردالت الخصرررم ثابتررة و , غيرراب اليررة الخصررم .2
إلرى %2متعرددة ومختلفرة بحسرب الجهرات المقترضرة وأغراضرها تترراوا حاليرًا برين وهري  .االئتمان

 .رًا لتمويل صفقات وعمليات زراعيةوتكون المعدالت األكثر تيسي% 5
وأن , هناك ارتباط ذات داللة إحصرائية برين حجرم االئتمران المصررفي ومبلرغ االحتيراطي القرانوني .9

أي ان سياسرة االحتيراطي القرانوني  0.991العالقة ارتباطيه قوية جدًا بين المتغيرين التي بلغت 
تعتبررر فعالررة فرري سررورية ويمكررن للمصرررف المركررزي اسررتخدامها لتحقيررق أهدافرره فرري الرقابررة علررى 

 .ئتمان المصرفياال
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ضمن اإلطار  معدل نمو عرض النقودو التضخم  إبقاء معدلفشل التجربة السورية في  .1
 .ولم تتخذ أدوات السياسة النقدية المناسبة, المستهدف

كران مرن % 10هناك تناقض بين قرار مصررف سرورية المركرزي  برفرع االحتيراطي اإللزامري إلرى  .4
, وجعرررل المصررارف أكثرررر حصرررانة لمواجهرررة أيرررة هرررزات أجررل تخفررريض نسررربة المخررراطر المصررررفية

القاضرررري بتخفرررريض معرررردالت  2009/1/31ترررراريخ ( 462)وقرررررار مجلررررس النقررررد والتسررررليف رقررررم 
 القررار الثراني فري حرين يعكرس, ا فري السياسرة النقديرةكماشريانيعكرس توجهرا فالقرار األول , الفائدة

 .توجها توسعيا
فقررررط مررررن القيمررررة % 2.4سرررروى  2010-2011لررررم تحقررررق المررررزادات المعلنررررة عنهررررا فرررري عررررامي  .6

ومرن ثرم توقفرت . س.مليرار ل300االجمالية المستهدفة في الخطة الخمسية العاشرة والتي تعادل 
 .2011هذه المزادات بشكل كامل في نهاية عام 

فررري سرررورية وذلرررك غيررراب السرررتراتيجية واضرررحة المعرررالم للسرررلطة النقديرررة هنررراك يبررردو أن  .10
 : بسبب
بعض األحيان هناك تناقض قي قرارات مجلس النقد والتسليف وتأخر إنجاز التعديالت  (1

 .الالزمة على قانون النقد األساسي وقانون المصارف
 .تأخر إصدار سندات وأذونات الخزينة (2
 .عدم التمكن من تفعيل األدوات غير المباشرة للسياسة النقدية (3
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 :التوصيات

بشكل متوازن و في األعوام القادمة  %80إلى  2010عام  %43من زيادة االئتمان المصرفي  .1
منح في االقتصادي وعدم التركيز  لكافة القطاعات االقتصادية لتحقيق المزيد من النمو

همال القطاعات األخرى  .االئتمان لقطاع معين وا 
زيادة الكتلة النقدية وارتفاع معدالت االئتمان المصرفي ألن غيابها ممكن أن يؤدي إلى ب التحكم .2

 .التضخم وبالتالي انخفاض معدالت النمو االقتصادي
بحيث يتم بناء , االستمرار في سياسة تحرير أسعار الفائدة تدريجيًا على الودائع بالليرة السورية .3

أشيري بحيث يرتكز على معدل الفائدة الت, هيكل ألسعار الفائدة يكون مالئمًا ألحوال سوق النقد
 س.للسياسة النقدية المرهون أساسًا بتفعيل أدوات السياسة النقدية غير المباشرة

 :العمل على تفعيل أدوات السياسة النقدية للتحكم بحجم االئتمان المصرفي من خالل .4
تبني سياسة مرنة إلدارة أسعار الخصم والفائدة تنسجم مع ظروف العرض والطلب في السوق  (1

 .ومع أسعار الفائدة في الدول المجاورة, التضخمالنقدية ومع معدالت 
, تطوير سياسة السوق المفتوحة لما من مزايا حيث تساهم في التحكم بحجم النقود واالئتمان (2

 .واالستمرار بطرا سندات الدين العام
تنبي سياسة مرنة لنسبة االحتياطي القانوني حيث ترفع في فترات التضخم وتخفض في فترات  (3

 .الكساد
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