استقاللية البهوك املركزية مع إشارة خاصة إىل قياس
مدى استقاللية البهك املركزي األردني

أ.د ً١٘ .ػدّ ٟخّ ً١اٌذّ٘١ؼ /اٌدبِؼخ اٌٙبؽّ١خ  -األسدْ
اٌجبحث /سٔب سعّ /ٟثٕه األسدْ دث ٟاإلعالِ - ٟاألسدْ
املستخيص:

تـ استخداـ المؤشرات التشػرعيع كاالقتصػادع فػ قعػاس مػدل اسػت لع البنػؾ المرزػزم األردنػ كذلػؾ

باستخداـ نمكذج ( )curkiermanكقد تضمنت الدراس بيض الفرضعات األساسع االتع :

.1تكجد ع ق بعف المؤشرات التشرعيع كاست لع البنؾ المرززم األردن .
.2تكجد ع ق بعف المؤشرات االقتصادع كاست لعو البنؾ المرززم األردن .

كتكصلت الدراس أف است لع البنؾ المرززم األردن كصلت إلى  %43.5كىػ درجػو جعػدة بالم ارنػ

مع است لع البنكؾ المرززع للدكؿ األخرل  ،كعمزف زعادة ىذه االست لع مػف خػ ؿ إجػ ار بيػض التيػدع ت

على قانكف البنؾ المرززم األردنػ  ،كالسػعما فعمػا عتيلػؽ بإقالػ محػافظ البنػؾ المرزػزم ك تشػدد البنػؾ المرزػزم
فعما عتيلؽ ب ركضو للحزكم فض عف عدـ إقراض جمعع مستكعات الحزكم كالمشارعع اليام .

جممة العموم
االقتصادية واإلدارية
اجملمد  32العدد 34
الصفحات 365 -333

استقاللية البهوك املركزية مع إشارة خاصة إىل قياس
مدى استقاللية البهك املركزي األردني

اوال  -اإلطبر اىعبً ىيدراست
 - 1املقدٍت:

ل ػػد شػػيدت البنػػكؾ المرززع ػ منػػذ نشػػىتيا كحتػػى الكقػػت ال ػراىف تطػػكرات متسػػارع بسػػبب التطػػكرات

االقتصادع كالمالع كالتزنكلكجع اليائلػ  ،فبيػد أف زػاف دكرىػا م تصػ ارن علػى إصػدار الن ػد كفػ بيػض الحػاالت

إصػػدار الن ػػد كت ػػدعـ ال ػػركض الحزكمعػ  ،أصػػبحت ادف ت ػػكـ باليدعػػد مػػف الكظػػائؼ منيػػا إصػػدار الن ػػكد كبنػػؾ

الحزكمػ اكادارة احتعاطعػػات اليم ػ ت األجنبع ػ كبنػػؾ البنػػكؾ كعػػده الم ػ ذ األخعػػر لضقػراض فض ػ عػػف دكره ف ػ

تنظعـ اكادارة االئتماف.

إف نجػػاح البنػػؾ المرزػػزم األردنػ فػ تح عػػؽ ىػػدؼ االسػػت رار الن ػػدم عتطلػػب تػػكفر مجمكعػ شػػركط،

شركط ذاتع تتيلؽ بنكعع المكارد البشرع كشركط مكضكعع أبرزىا درج است لع البنؾ المرززم كمصػداقع

سعاستو اكاج ار اتو كتكفر قدر زبعر مف الشفافع ف عمؿ ىذا البنؾ كخضػكعو للمسػا ل إ از مػدل نجاحػو فػ

تح عؽ األىداؼ المنكط بو.

فاست لع البنؾ المرززم تيد إحدل المسائؿ الميم الت تساعد السعاس الن دعػ فػ إب ػا ميػدالت

التضػػخـ عنػػد مسػػتكعاتيا المتدنع ػ  ،في ػ تين ػ حرع ػ البنػػؾ المرزػػزم ف ػ رسػػـ كتنفعػػذ سعاسػػتو الن دع ػ دكنمػػا

خضػػكع العتبػػارات أك تػػدخ ت سعاسػػع  ،كلزػػف ىػػذا ال ع تض ػ بالضػػركرة اسػػت لع البنػػؾ ف ػ تحدعػػد أىػػداؼ
السعاس الن دع  ،حعث عمزف االتفاؽ على ىذه األىػداؼ بػعف البنػؾ كالحزكمػ  ،كعلػى ذلػؾ فػإف البنػؾ ال عبحػث

عف االست لع ف تحدعد األىداؼ اكانما االست لع ف انتياج األدكات المناسػب لبلػكغ تلػؾ األىػداؼ فػ ظػؿ
كضكح تاـ ف الي ق بعف البنؾ المرززم (السعاس الن دع ) ككزارة المالع (السعاس المالع ).

كتحػػاكؿ ىػػذه الدراس ػ اإلجاب ػ عػػف اليدعػػد مػػف التسػػاؤالت المتيل ػ بطبعي ػ الي ق ػ بػػعف المؤش ػرات

التشرعيع المتيل

بتيععف اكاقال محافظ البنؾ المرززم ككضع أىداؼ السعاس الن دعػ اكاقػراض البنػؾ المرزػزم

للحزكمػ كأرػر زػؿ ذلػؾ علػى اسػت لع البنػؾ المرزػزم األردنػ فضػ ن عػف مناقشػ أرػر زػؿ مػف ميػدؿ التضػػخـ
كعجز المكازن كميدؿ النمك ف الناتج المحل على االست لع المذزكرة.

 - 2أهداف اىدراست :تسيى الدراس إلى تح عؽ األىداؼ االتع :

ا .التيرؼ على مؤشرات االست لع ف البنكؾ المرززع بصكرة عامػ كأسػباب الػدعكل ليػا كالتطػكر التػارعخ
الست لع البنكؾ المرززع .

ب  .التيرؼ على است لع البنؾ المرززم األردن بشزؿ خاص ،كالمؤشرات الت عتـ بنا ن علعيا تح عؽ االست لع .

ج .دراس ػ كفحػػص اليكامػػؿ المػػؤررة ف ػ اسػػت لع البنػػؾ المرزػػزم األردن ػ المتمرل ػ بزػػؿ مػػف التضػػخـ كعجػػز
المكازن كميدؿ نمك الناتج المحل اإلجمال  ،كمحاكل التيرؼ على تكجيات اسػت لع البنػؾ المرزػزم األردنػ

ف المست بؿ.

 .التكصؿ إلى مجمكع مف االستنتاجات كالتكصعات الت قد تسيـ فػ تطػكعر مسػعرة البنػؾ المرزػزم األردنػ

إذا تبعف أف آرارىا إعجابع .
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 -3أهَيت اىدراست:

تزتسب ىذه الدراس أىمع خاص تنبػع مػف سػببعف رئعسػععف؛ األكؿ :التيػرؼ علػى اسػت لع البنػكؾ

المرززع كالدكر الذم ت كـ بو ف تح عؽ ىػدف االسػت رار الػداخل كالخػارج  ،كالرػان  :عتيلػؽ بالبنػؾ المرزػزم

األردنػ نفسػو كالتيػػرؼ علػى مؤشػرات قعػػاس اسػت لع البنػؾ المرزػػزم األردنػ  ،كعمزػف تلخػػعص ىػذه األىمعػ
بالن اط االتع :

ا .إف ىذه الدراس تسيـ – مف الناحع النظرع – ف التيرعؼ بمفيكـ االست لع الت تيد رزعزة ميم لتنفعذ
سعاس ن دع أزرر فاعلع كذات مصداقع عالع .

ب .تحدعػػد اليكامػػؿ المػػؤررة ف ػ اسػػت لع البنػػؾ المرزػػزم األردن ػ الػػذم عي ػد اليمػػكد الف ػػرم لل طػػاع المصػػرف
األردن .

ج  .أنيػػا تتنػػاكؿ كاقػػع البنػػؾ المرزػػزم األردنػ مػػف خػ ؿ التحلعػػؿ المفصػػؿ ،اكابػراز دكره فػ صػػعا
الن دع بنفسو.

السعاسػ

 .إف ىذه الدراسػ سػتيط إجابػات عػف أسػئل صػيب كمحعػرة ،مػف خػ ؿ إل ػا الضػك علػى بيػض الجكانػب
الت قد ال تزكف كاضح بشزؿ زبعر حكؿ البنؾ المرززم كاست لعتو.

ق .أنيا تنسجـ مع خط اإلص ح االقتصادم ف األردف كالت تيدؼ إلى تفيعؿ دكر السعاس الن دع كتطكعر
ال طاع المال كالمصرف .

ٍ - 4شنيت اىدراست  :تنبع مشزل الدراس مف التساؤالت االتع :

المشزل الرئعس األكلى :ىؿ ىناؾ ع قػ بػعف المؤشػرات التشػرعيع ( تيعػعف اكاقالػ محػافظ البنػؾ المرزػزم
المرززم كأعضا اليعئات اليلعا كصعا
المرززم األردن ؟

السعاس الن دع اكاقراض البنػؾ المرزػزم للحزكمػ ) كاسػت لع البنػؾ

المشزل الرئعس الرانع  :ىؿ ىناؾ ع ق بعف المؤشرات االقتصػادع ( ميػدؿ التضػخـ ،اليجػز بالمكازنػ ،
ميدؿ النمك ف الناتج المحل كبعف است لع البنؾ المرززم األردن ؟

 - 5فرضيبث اىدراست  :بنا على التساؤالت الساب

 ،ت كـ الدراس على االفتراضات التالع :

الفرضع الرئعس األكلى  :ىناؾ ع ق بعف المؤشرات التشرعيع كاست لع البنؾ المرززم االردن  ،كتنبػع
مف ىذه الفرضع الفرضعات الفرعع التالع :

ا – الفرضػع الفرععػ األكلػى  :ىنػاؾ ع قػ سػلبع بػعف تيعػعف اكاقالػ المحػافظ كأعضػا المجلػس كتحدعػد مػدة
كالعتيـ مف قبؿ مجلس الكز ار كبعف است لع البنؾ المرززم األردن .

ب – الفرضػػع الفرععػ الرانعػ  :ىنػػاؾ ع قػ اعجابعػ بػػعف قعػػاـ البنػػؾ المرزػػزم األردنػ كضػػع أىػػداؼ السػػلط
الن دع كبعف است لع البنؾ المرززم .

ج – الفرضػػع الفرعع ػ الرالر ػ  :ىنػػاؾ ع ق ػ اعجابع ػ بػػعف تحدعػػد كصػػعا
المرززم كبعف است لعتو .
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 الفرضػػع الفرعع ػ الرابي ػ  :ىنػػاؾ ع ق ػ سػػلبع بػػعف إق ػراض البنػػؾ المرزػػزم للحزكم ػ زمػػا تػػنص علعػػوالمؤشرات التشرعيع كبعف است لعتو .

الفرضع الرئعس الرانع  :ىناؾ ع ق بعف المؤشرات االقتصادع كاست لع ابنؾ المرززم األردن  .كعنبع
مف ىذه الفرضع الفرضعات الفرعع االتع :

ا – الفرضع الفرعع األكلى  :ىناؾ ع ق سلبع بعف ميدؿ التضخـ كاست لع البنؾ المرززم األردن .
ب الفرضع الفرعع الرانع  :ىناؾ ع ق اعجابع بعف ميدؿ النمك ف الناتج المحل الجمال كبتف اسػت لع
البنؾ المرززم األردن .

ج – الفرضع الفرعع الرالر  :ىناؾ ع ق عزسع بعف عجز المكازن كاست لع البنؾ المرززم األردن .

ثبنيب  -اىدراسبث اىسببقت:

ل د تناكلت اليدعد مف الدراسات الساب

مناقش كتحلعؿ است لع البنكؾ المرززع :

ففػ دراسػ لفعشػػر ) ،: (Fishers .1995: 202-208أشػػار الػػى أف البنػػؾ المرزػػزم عمزػػف أف

عمتلؾ است لع ف األدكات دكف امت زو است لع ف األىداؼ ،كمع ذلؾ عمزف أف عسند إلػى البنػؾ المرزػزم

كضػػع مجمكعػ مػػف األىػػداؼ اكاعطائػػو صػ حع فػ إنجازىػػا كخضػػكعو للمحاسػػب كالمحاسػػب ميمػ لسػػببعف؛
األكؿ :تحفعز البنؾ المرززم إلنجاز أىدافو بصكرة دقع

كالران إعطا المؤسس السعاسع ص حع لمحاسػب

البنػػؾ المرزػػزم .كاالسػػت لع ف ػ األدكات تتػػعل للبنػػؾ المرزػػزم امػػت ؾ الحرعػ فػ تمكعػػؿ اليجػػز فػ المعزانع ػ

الحزكمع بصكرة مباشرة أك عر مباشػرة كزػذلؾ حرعتػو فػ تحدعػد أسػيار الفائػدة .كفعمػا عتيلػؽ بنظػاـ الصػرؼ
األجنب تحدد الحزكم كلعس البنؾ المرززم النظاـ المذزكر كبالتال فإف قرار تخفعض سير اليمل عصػبل مػف
مسؤكلع كزارة المالع بالتشاكر مػع البنػؾ المرزػزم ،كلزػف عػرل الػبيض إذا زػاف البنػؾ المرزػزم لػو الحرعػ فػ

تحدعد أسيار الفائدة فمف األكلى لو أف ع كـ بتحدعد سير الصرؼ.

كناقشػػت دراس ػ لػػػ ) : (Harrison and Healey 2003: 147-158التطػػكر التػػارعخ

الست لع البنكؾ المرززع مف خ ؿ استيراض أربيػ بنػكؾ ،بنػؾ إنجلتػرا ،كبنػؾ فرنسػا ،كبنػؾ ألمانعػا ،كالنظػاـ
االحتعاط الفدرال األمرعزػ  ،كتطػكر الي قػ بػعف البنػكؾ المرززعػ األربيػ كحزػكمتيـ ،كقسػمت الدراسػ علػى

ر ث مدد رئعس األكلى ى األربيعنات ،الرانع مف منتصػؼ األربيعنػات إلػى منتصػؼ السػبيعنات ،كالرالرػ مػف
منتصؼ السبيعنات إلى الكقت الحاضر.

كمػف خػ ؿ اسػػتيراض التطػكر التػػارعخ ل سػت لع أشػار الباحرػػاف إلػى مفيػػكـ االسػت ؿ السعاسػ

الذم عشعر إلى الحزـ الذات للبنؾ المرززم فػ كضػع أىدافػو فضػ عػف تيعػعف أعضػا ىعئػات البنػؾ المرزػزم

الحازم ػ  ،زمػػا أشػػا ار الػػى مفيػػكـ االسػػت ؿ االقتصػػادم الػػذم عيبػػر عنػػو بزمع ػ ال ػػركض الم دم ػ مػػف البنػػؾ
المرززم للحزكم  ،كز المينععف أشا ار إلى أف البنؾ المرززم ال ع بؿ أكامر مف الحزكم .
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كخلػص الباحرػػاف إلػػى أف مػا قبػػؿ األربيعنػػات زانػت البنػػكؾ المرززعػ تتمتػع باسػػت لع أزرػػر مػػف ادف

بسبب الحرع االقتصادع آنذاؾ ،كفػ منتصػؼ األربيعنػات حتػى منتصػؼ السػبيعنات زػاف للحزكمػ دكر نشػعط
ف إدارة االقتصاد ،كاليدعد مف الػدكؿ قامػت بتػىمعـ بنكزيػا المرززعػ كىػذا أضػيؼ اسػت لع البنػكؾ المرززعػ ،

لزػػػف فػػػ منتصػػػؼ السػػػبيعنات إلػػػى الكقػػػت الحاضػػػر بػػػدأت ع مػػػات إحعػػػا االسػػػت لع كشػػػيدت ذركتيػػػا فػػػ

التسيعنات ،كاستنتج الباحراف أف ىناؾ تشابيان فػ تطػكر البنػكؾ المرززعػ األربيػ كأف الزعػادة فػ االسػت لع

زاف جز ا مف تطكرىا.

أما دراس ) ،: (Drazen. 2002:1-17ف د استيرضت السعاسػ الن دعػ كضػركرة عزليػا عػف أعػ

ضغكطات سعاسع  ،كتح عؽ أىدافيا كال سعما ىدؼ االست رار الن دم كبالتال انخفاض ف نسب التضخـ.

كجػػا ت الم الػ أعضػان بيػػدؼ ميرف ػ ىػػؿ ىنػػاؾ تنػػاقض بػػعف اسػػت لع البنػػؾ المرزػػزم كالدعم راطع ػ ؟

فالسعاسػػػ الن دعػػػ المسػػػت ل لعسػػػت متناقضػػػ مػػػع الرقابػػػ الدعم راطعػػػ  ،بػػػؿ تتمعػػػز بكجػػػكد الدعم راطعػػػ  ،كأف

اسػت لع البنػؾ المرزػزم لعسػت ف ػط ال عػاـ بتح عػؽ كمتابيػ أىدافػو ،بػؿ تصػؿ إلػى اتخػاذ قػ اررات متشػددة مػػع
الحزكم ف بيض األحعاف ،كقسـ الباحث است ؿ البنؾ المرززم إلى قسػمعف األكؿ اسػت ؿ اليػدؼ عينػ أف

البنؾ المرززم عضع أىدافو الخاص بدالن مف أف تضييا الحزكم كمػف رػـ ال تزػكف مفركضػ علعػو ،أمػا ال سػـ
الرػان اسػػت ؿ األدكات كعينػ أف البنػػؾ المرزػػزم لػػو السػػعطرة علػػى أدكات السعاسػ الن دعػ كلػػو حرعػ اختعػػار

األداة أك األدكات المناسب .

كقاـ الباحث باستيراض بيض الدراسات السػاب

للحصػكؿ علػى تىزعػد الي قػ التػ تجمػع بػعف عجػز

المكازن ػ كاسػػت لع البن ػؾ المرزػػزم ،مؤزػػدان علػػى أف ىػػذه الي قػ تشػػابو ع ق ػ التضػػخـ مػػع اسػػت لع البنػػؾ

المرززم (ع ق عزسػع ) ،ككجػد أف مػا قامػت بػو بيػض الػدكؿ مػف تحدعػد قػدرة الحزكمػات علػى مطالبػ البنػؾ

المرززم لطلب ال ركض عزعد مف است لع البنؾ المرززم.

فػ حػعف تناكلػت دراسػ ) (Jakob ,et.al., 2003:326-340بينكاف:قعػاس اسػت لع البنػكؾ

المرززع كمؤشراتيا ،كطب ت على ععن مف بلداف منظم التياكف كالتنمع االقتصادع لتكفر البعانػات الح ع عػ

للفترة ( ،)1992-1981كاستخدمت ىذه الدراس مؤشر التضخـ كمؤشر عدـ االست رار السعاس (كىػك اليػدد
الزل ػ للتغع ػرات الحزكمع ػ ) ،كتػػـ التكصػػؿ إلػػى أف نسػػب التضػػخـ زانػػت فػػكؽ الميػػدؿ زمػػا أف عػػدـ االسػػت رار

السعاس زاف مرتفيان كبذلؾ تزكف درج است لع البنكؾ المرززع ليذه الدكؿ قلعل ف تلؾ الفترة.
كناقشت دراس (: )Capie, and Wood, 1992:126-140

قعاس است لع البنكؾ المرززع  ،مف خ ؿ تحلعؿ البعانات الخاص بػ  12دكل مف الفترة ()1987 – 1871

كقامت بت سػعـ البنػكؾ المرززعػ علػى اربػع كحػدات مسػت ل كتابيػ كف ػا لدرجػ تحزميػا فػ السعاسػ الن دعػ ،

كزذلؾ قاـ الباحراف بت سعـ الدراس إلى أربي مػدد  :المػدة األكلػى مػا قبػؿ الحػرب اليالمعػ األكلػى ،رػـ مػدة مػا

بعف الحربعف ،رـ مدة برعتكف ككدز ،رـ مدة ما بيد برعتكف ككدز.
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كبعنت الدراسػ الػدكؿ التػ بيػا بنػكؾ مرززعػ مسػت ل – فػ زػؿ المػدد األربػع – زانػت فػ مجمكعػ

الدكؿ ذات ميدالت التضخـ المنخفضػ  ،كمػع ذلػؾ ف ػد كجػدت ىػذه الدراسػ أف ذات المجمكعػ تضػمنت بيػض

الدكؿ ذات البنػكؾ المرززعػ التابيػ  ،كىػذا عينػ أف االسػت لع قػد تزػكف شػرطان ضػركرعان لكجػكد ميػدؿ تضػخـ
منخفض ،كلزف لعس بالشرط الزاف  ،كبذلؾ انتيت الدراس إلػى كجػكد ع قػ عزسػع بػعف التضػخـ كاسػت لع

البنكؾ المرززم.

أما دراس (: ) joseph,et.al, 2005:373-379ف د تناكؿ است لع البنػؾ المرزػزم فػ ظػؿ

االنفتػػػاح ،اذ اف ىنػػػاؾ ادعػػػا ات ت لعدعػػػ ل رتبػػػاط السػػػلب بػػػعف درجػػػ االنفتػػػاح كالتضػػػخـ الػػػذم عيػػػد مؤشػػػ ار
ل ست لع ك ذلؾ بسبب زعادة المنافس ف أسكاؽ السلع.كرززت ىذه الدراس على التحلعؿ التجرعب الخاصػ

بػ 18دكل مف منظم التياكف كالتنمع االقتصادع  ،فكجدت ىذه الدراس أف زعادة االنفتػاح ع لػؿ مػف ميػدالت
التضخـ كمف رـ عزعد مف است لع البنكؾ المرززع .

كعشعر ( ) Mishkin, 2009:324االقتصادم االمرعز

كاليضك ف

مجلس محافظ

البنؾ

االحتعاط االتحادم االمرعز اف البنؾ االحتعاط لـ عستخدـ حرعتو بنجاح دائما  ،ف د فشؿ بكصفو الملجى

االخعر ل قتراض خ ؿ مدة الر رعنات مف ال رف الماض  ،زما اف است لعتو لـ تمنيو مف اتباع سعاس

ن دع تكسيع مبالغ فعيا ف ستعنات كسبيعنات ال رف الماض  ،مما ادل الى تضخـ متسارع ف تلؾ المدة ،

زما انو لعس محصنا ضد الضغكط السعاسع  ،كقد تشجع است لعتو على اتباع منيج ذات ال عخدـ المصلح
اليام .

كفػ دراسػ لػػػ (أبػك الػػرب )126-133:2113, ،بينػكاف :مػػدل فيالعػ السعاسػ الن دعػ كاالئتمانعػ

للبنؾ المرززم األردن ف مكاجي أزمات االقتصاد األردنػ كبػرامج التصػحعل االقتصػادم (، )2111 -1964

رزػػزت علػػى حصػػر األزمػػات الن دع ػ كالمالع ػ كالت ػ كاجييػػا البنػػؾ المرزػػزم األردن ػ خ ػ ؿ المػػدة (– 1964
 )2111كزشؼ األسباب الداخلع كالخارجع ليذه المشزل  ،كزذلؾ ميرف فيالع السعاس الن دع تجاىيا.

خلص الباحث إلى أف البنؾ المرززم األردن كاجو ىذه األزمات بنجاح كحاؿ دكف تيػرض الػب د إلػى حالػ

مف عدـ االست رار الن دم ،كلزف أزم عاـ  1989الخاص بتدىكر سػير الصػرؼ للػدعنار كف دانػو  %51مػف
قعمتو م ابؿ الدكالر األمرعز نتعج لنضكب االحتعاطعات األجنبع اخفؽ البنؾ المرززم األردن ف مكاجيتيا ،

كبعف الباحث أف أسػباب ىػذه األزمػ ىػ الرقابػ المفرطػ علػى البنػؾ المرزػزم كالتػدخؿ الحزػكم فػ سعاسػتو

خػ ؿ المػػدة  1989-1985التػ أدت إلػػى ضػػيؼ اسػػت لعتو ،كالمسػتكعات اليالعػ جػػدا للػػدعف اليػػاـ الػػداخل
كالخارج  ،كاليجز الضخـ ف معزاف المدفكعات.

ف حعف أشارت دراس (مكسى،نبعو  ( 25:2003،بينكاف :دكر البنكؾ المرززع ف إرسا السعاس ،

أف نجاح البنكؾ المرززع ف صعا

كتنفعذ سعاسات ن دع كمصػرفع سػلعم كفيالػ مشػركط بتػكفر المفػردات

االتعػ  :كى ػ االسػػت لع كالشػػفافع كالمصػػداقع كالمسػػا ل  ،كقػػد عػػدت االسػػت لع ألنيػػا تمرػػؿ رزعػػزة ميمػ

لتنفعذ سعاسػ ن دعػ أزرػر فاعلعػ كذات مصػداقع عالعػ مػف شػىنيا أف تحػكز عػف ر ػ الجميػكر بجػدعتيا فػ

تح عؽ أىدافيا.
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أمػػا الشػػفافع فتينػػ اطػػ ع الجميػػكر بشػػزؿ كاضػػل كف ػ أكقػػات منتظمػػ علػػى تكجيػػات اكاجػػ ار ات
السعاس الن دع  ،زما اىتـ ب ضع مسا ل البنؾ المرززم ،فزلما تمتع البنؾ بمزعد مف االست لع زلما ازدادت

فعو الحاج إلى مسا لتو على سعاساتو كالنتائج الت تتمخض عنيا.

ثبىثب  -االستقالىيت يف اىبنىك املرمزيت:

تينػ االسػػت لع حرعػ البنػػؾ المرزػػزم فػ رسػػـ كتنفعػػذ سعاسػػتو الن دعػ دكف الخضػػكع العتبػػارات أك

تدخ ت سعاسع بيعدان عف المصالل ،بيدؼ تح عؽ است رار األسيار كالمحافظ على قعم اليمل (مكسىٔ ،ج١هٗ

.)14: 2222 ،

كلزف ىذا ال ع تض بالضركرة است لع البنؾ المرززم است ال تاما عف الحزكم أك االنفصاؿ التػاـ

ف زؿ ش بلى تب ى لو صل بإدارة السعاس الن دع أك األىداؼ الت عسيى البنؾ المرززم لتح ع يػا ،كبنػا ن
على ذلؾ فاف البنؾ المرززم ال عبحث عف االست لع ف تحدعد األىداؼ اكانما االست لع فػ انتيػاج األدكات
المناسػب لبلػكغ تلػػؾ األىػداؼ فػ ظػؿ كضػكح تػػاـ فػ الي قػ بػعف البنػؾ المرزػػزم ( السعاسػ الن دعػ ) ككزارة
المالع (السعاسػ المالعػ )(نبعػؿ حشػاد ، )87،1994،فالبنػؾ المرزػزم األلمػان لػو الحرعػ الزاملػ فػ كضػع
كتنفعذ السعاس الن دع  ،لزف ىذه الحرع ال تنف ضػركرة التشػاكر المسػتمر مػع الحزكمػ دكف أف عزػكف ليػذه

الحزكمػ الحػؽ بػىف تفػػرض علػى البنػؾ المرزػزم أعػ سعاسػ ر مػان عنػو ،كال تيػػد زػذلؾ مكاف ػ الحزكمػ شػػرطا

لتطبعؽ سعاس ن دع ميعن (الفكل ،اسامو .)233:1997:كف حال التضارب أك الخػ ؼ بػعف البنػؾ المرزػزم
كالحزكم تزكف الزلم األخعرة للبنؾ المرززم(.) vittorio . et al.1991 :367

كعرل البيض أف مفيكـ است لع البنكؾ المرززع عن سـ على است ؿ اقتصادم كاسػت ؿ سعاسػ ،

فاست لع البنكؾ المرززع سعاسعا تين ال درة علػى اختعػار اليػدؼ النيػائ للسعاسػ الن دعػ زيػدؼ التضػخـ
أك مستكل النشاط االقتصادم ،أما االست ؿ االقتصادم للبنػكؾ المرززعػ فعينػ ال ػدرة علػى اختعػار ادالت أك

األدكات الت بيا تتح ؽ ىذه األىداؼ(.)Rogoff.1985:1169-1190

كفض عما سبؽ فاف االست لع تدخؿ أعضا ف عملعات التيععف كاالستغنا عف خدمات المسؤكلعف

الرئعسػعف فػ البنػػكؾ المرززعػ  ،كذلػػؾ بتػػكفعر الحماعػ ليػـ بمكجػػب ال ػػانكف مػػف عملعػات االسػػتغنا قبػػؿ المػػدة

المحػػددة ليػػـ(حشػػاد ،نبعػػؿ .)1:19 94،فف ػ ألمانعػػا عيػػعف محػػافظ البنػػؾ المرزػػزم كنائبػػو مػػف قبػػؿ رئػػعس
الجميكرع بنا على ترشعل الحزكم الفعدرالع كتيد مدة تيععنيـ طكعل نسبعا حعث تبلغ رمػان سػنكات ،كعػتـ
أعضا تيععف أعضا المجلس بنفس الطرع

اسام .)233: 1997،
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أف مفيكـ االست لع عرتبط بيناصر أخرل ميم  ،كى المصداقع كالشػفافع كالمسػا ل كالتػ تمرػؿ

جميعيػػػػػػػػػا متطلبػػػػػػػػػات نجػػػػػػػػػاح البنػػػػػػػػػكؾ المرززعػػػػػػػػػ فػػػػػػػػػ صػػػػػػػػػعا

كتنفعػػػػػػػػػذ سعاسػػػػػػػػػ ن دعػػػػػػػػػ أزرػػػػػػػػػر

فيالعػػػ ( ،)Cukierman.1994:1437-1448فيػػػزؿ السعاسػػػ الن دعػػػ عػػػف الضػػػغكط السعاسػػػع عزسػػػبيا
مصػػداقع عالع ػ تجيليػػا تحػػكز علػػى ر ػ الجميػػكر ،أمػػا الشػػفافع فتينػ اط ػ ع الجميػػكر بشػػزؿ كاضػػل كفػ

أكقات منتظم على األىداؼ التػ عسػيى البنػؾ المرزػزم لتح ع يػا كعلػى السعاسػات التػ مػف خ ليػا عسػتطعع

تح عؽ تلػؾ األىػداؼ ،كاف ميرفػ الجميػكر اكادرازيػـ ل ىػداؼ كالسعاسػات عمزػنيـ مػف مسػا ل البنػؾ المرزػزم
عف سعاساتو كنتائجيا(ععاش  ،سػاف ،)32:1998:،ألنػو تصػبل لػدعيـ ميرفػ فػ ىػذا الخصػكص تخػكليـ
ف اتخاذ ق اررات سلعم .

فالبنػؾ المرزػزم األلمػان الػػذم عتمتػع باسػت لع كصػفيا الػػبيض باسػت لع أسػطكرع ال عيػد مسػػؤكالن

تجاه جي ميعن إال أنو ر ـ ذلػؾ عي ػد مػؤتمرات صػحفع بزرػرة كعنشػر ت ػارعر علػى درجػ عالعػ مػف التفصػعؿ
كالدق مف أجؿ أف عزسب الرأم الياـ إلى جانبو ز عسػانده فػ حػاؿ حػدكث أم خػ ؼ مػع الحزكمػ (الفػكل ،

اسام .)233:1997 ،

كحذر رعزاردك عاـ  1824مف المخاطر الناجم عػف تػدخؿ الدكلػ فػ إصػدار الن ػكد ،كعؤعػد إصػدار

الن كد إلى جي ليا خبرة ف اليمػؿ الن ػدم كميزكلػ عػف السػلط كتتمتػع بحصػان تجػاه الحزكمػ  ،كحػذر مػف

ت دعـ قركض مف قبؿ الجيات الخال

للن د كنصل الدكل بتىمعف إعراداتيا مػف الضػرائب أك سػندات الخزعنػ أك

االقتراض مف البنكؾ التجارع (ععاش ،ساف .)33:1998 ،

رابعب ٍ -ؤشراث االستقالىيت وٍعبيريهب:

تميعد-:

كفعما عىت عرضا الىـ المؤشرات الت ت عس است لع البنؾ المرززم -:

 - 1املؤشراث االتتابييت ىالستقالىيت:

أ  -التضػػخـ :عي ػد مؤشػػر التضػػخـ مػػف أفضػػؿ المؤش ػرات االقتصػػادع األخػػرل بسػػبب ارتباطػػو بشػػزؿ ملحػػكظ
باالست لع  ،فارتفاعو ،عين أف است لع البنؾ المرززم منخفض كىذا ال عح ؽ االست رار الن ػدم( jakob ,

 ،)et.al,2003 ,326-340كعلعو تزكف ع قتو باالست لع ع ق عزسع .

كقد أجرعت اليدعد مف الدراسات الت رززت على الي ق بعف درج است لع البنؾ المرزػزم كميػدالت

التضػػخـ كمػػف ىػػذه الدراسػػات دراس ػ ) (Cukiermanالت ػ أجرعػػت علػػى  72دكل ػ ف ػ اليػػالـ متضػػمن دكالن

مت دم كدكالن نامع  ،بغرض ميرف الي ق أك الصل بعف االسػت لع كالتضػخـ ،كازتشػؼ ) (Cukiermanأف

ىناؾ صل ميم كقكع بعف است رار األسػيار كاالسػت لع للبنػكؾ المرززعػ كالسػعما فػ الػدكؿ المت دمػ التػ
زانػػت أىػػدافيا كاضػػح علػػى خ ػ ؼ الػػدكؿ النامع ػ الت ػ تيػػددت بيػػا األىػػداؼ( cukirerman ,at.al

 ،),1992:353-398 ,كزذلؾ دراس ) (Alesinaالذم أعد فزرة كجكد بنؾ مرززم مسػت ؿ عمزػف أف عخفػض
م ػػدار الت لػػب ف ػ السعاس ػ الن دع ػ طالمػػا أف السػػلط السعاسػػع ال تتػػدخؿ بيػػا ،زمػػا عمزػػف أف عسػػاعد علػػى

تخفعض ميدؿ التضخـ أعضان(.) alesina , 1989: 58-98
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ب  -الناتج المحل اإلجمال :

ىػذا المؤشػر لػػـ عزػف محػػط اىتمػاـ البػػاحرعف ألف ميظػـ البػاحرعف انصػػب اىتمػاميـ علػػى الي قػ بػػعف

درجػ اسػت لع البنػؾ المرزػزم كالتضػخـ ،إال أف ىنػاؾ دراسػػات قلعلػ تناكلػت ع قػ اسػت لع البنػؾ المرزػػزم

بالناتج المحل اإلجمال كتكصلت بيض ىذه الدراسات إلى كجكد ع قػ مكجبػ بعنيمػا كالػبيض ادخػر تكصػؿ
إلى عدـ كجكد ع ق بعنيما(حشاد ،نبيل .)111: 1994،

ج  -عجز المكازن اليام :

عيد مؤشر عجز المكازن اليام مشابو لمؤشر التضػخـ حعػث أف الي قػ بػعف درجػ اسػت لع البنػؾ

المرزػػزم كعجػػز المكازن ػ اليامػ ع ق ػ عزسػػع  ،كذلػػؾ مػػف خػ ؿ الحػػد مػػف قػػدرة الحزكمػ علػػى مطالبػ البنػػؾ
المرززم بتمكعؿ عجز المكازن عزعد مف است لع البنؾ المرززم(.) Ilan,.2002 :1-17

 - 2املؤشراث اىتشريعيت ىالستقالىيت :تتفؽ ميظـ الدراسات الت أجرعت عف ىذا المكضكع على

مجمكع مف المياععر ل عاس درج است لع البنكؾ المرززع كىذه المياععر مزكن مف المجمكعات االتع -:
ا  -تعيني وإتبىت حمبفظي اىبنىك املرمزيت وأعضبء اهليئبث اىعييب وٍدة واليتهٌ:

اف قكاعػػد تيعػػعف اكاقالػ المحػػافظ كأعضػػا اليعئػػات اليلعػػا فػ البنػػكؾ المرززعػ ىػ مػػف األمػػكر الجكىرعػ
كالرئعس الت تحدد مدل است لع البنكؾ المرززع عف السلطات اليام .
كعتضمف ىذا الميعار -:

 -اىسيطت املختات ببىتعيني:

أف ال ػكانعف ف ػ مختلػػؼ الػػدكؿ أعطػػت السػػلطات اليام ػ كخصكصػػا السػػلط التنفعذع ػ الحػػؽ بتيعػػعف

محافظ البنكؾ المرززعػ كأعضػائيا ،كىػذا عينػ ر ػـ تمتػع بيػض البنػكؾ المرززعػ باسػت لع زبعػرة فػ رسػـ
كتنفعذ السعاس الن دع  ،إال أف ىذه السعاس تب ى بالدرج األكلى مف مسؤكلع الحزكم التػ تتحمػؿ نتائجيػا

أماـ الرأم الياـ ،كال عحؽ للحزكم أف تتب أر مف ىذه النتائج بحج أف البنؾ المرززم ىػك بنػؾ مسػت ؿ فػ رسػـ

أمر منافعػا
كتنفعذ السعاس الن دع  ،كعلعو فىف قعاـ الحزكم بتيععف محافظ البنكؾ المرززع كأعضائيا ال عيد ا

ل سػػت لع )ػ١ههبػ  ،غغههبْ  ،)92 : 2221،إال أف الػػبيض عػػد أف درج ػ اسػػت لع البنػػؾ المرزػػزم سػػتزكف
عالع إذا زانت التيععنات لعست تحت سعطرة الحزكم (.) vittorio , 1991:367
ٍ -دة خدٍت احملبفظ:

األفضػػؿ لػػدعـ اسػػت لع البنػػؾ المرزػػزم عػػف الحزكم ػ أف تزػػكف المػػدة ال انكنعػ لكالع ػ المحػػافظ طكعل ػ

كمحددة بمػدة زمنعػ مسػب ا ألف عػدـ تحدعػد مػدة زمنعػ عفػتل المجػاؿ أمػاـ الحزكمػ لتيػزؿ زمػا تشػا  ،كزػذلؾ
األمر بالنسب ألعضا المجلس عفضؿ أف تزكف كالعتيـ طكعل كمحػددة( ،) vittorior ,1991,:367كتختلػؼ
المػػدة الزمنع ػ لكالع ػ المحػػافظ كأعضػػا المجلػػس مػػف دكل ػ ألخػػرل كبحسػػب قانكنيػػا ،فف ػ الكالعػػات المتحػػدة

األمرعزعػػػ عػػػتـ تيعػػػنيـ لمػػػدة  14سػػػن ال تجػػػدد طب ػػػا لل ػػػانكف ،أمػػػا فػػػ ألمانعػػػا تبلػػػغ فتػػػرة تيعػػػنيـ رمػػػان

سػػنكات(حؾههبدٔ ،ج١ههً ،)222-22: 2224،فزلمػػا زانػػت المػػدة طكعلػ زلمػػا زػػاف البنػػؾ المرزػػزم أزرػػر اسػػت ال،
كتدععما ل ست لع ىناؾ أمكر البد مف عرضيا ف ىذا الميعار.
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أكالن :كالع مجلس البنػؾ المرزػزم عجػب أف تزػكف أطػكؿ مػف تيعػعف المجػالس اليلعػا (الحزكمػ ) حتػى ت لػؿ مػف

تىرعر الحزكم على البنؾ المرززم ،فإذا زانت كالع مجلس البنؾ المرززم أقصر مف مدة تيععف المجالس اليلعػا

فػػاف تػػىرعر الحزكمػ علػػى البنػػؾ المرزػػزم عزػػكف زبعػرا ،رانعػان :عجػػب أف ال عزػػكف ىنػػاؾ تػزامف بػػعف انتيػػا كالعػ

مجلس البنؾ المرززم كمدة ترأس الحزكم  ،ألف حدكث التزامف عينػ أف زػؿ حزكمػ جدعػدة سػتيعف إدارة للبنػؾ

المرززم مكالعو ليػا كتنفػذ طلباتيػا ،رالرػان :عجػب أف ال تنتيػ كالعػ جمعػع األعضػا فػ فتػرة زمنعػ كاحػدة ،بػؿ

عجب أف تزكف ىناؾ مدة زمنعػ زافعػ بػعف انتيػا كالعػ زػؿ عضػك أك عضػكعف ،كىػذا عحػد مػف قػدرة الحزكمػ

على تيععف جمعػع أعضػا البنػؾ المرزػزم كمػف رػـ ع لػؿ مػف تىرعرىػا فػ سعاسػ البنػؾ المرزػزم ،ففػ الكالعػات
المتحدة األمرعزع ال عيعف الرئعس إال عضك أك عضكعف خ ؿ كالعتو مف أصػؿ سػبع أعضػا فػ المجلػس ألف

زؿ سنتعف تنتي كالع عضك كاحد(ػ١بػ  ،غغبْ .)13-12: 2221،
 -شخايت احملبفظ:

عيد محافظ البنؾ المرزػزم ىػك صػاحب السػلط اليلعػا فػ البنػؾ ،لػذا فػاف قػدرة البنػؾ المرزػزم علػى كضػع

كتنفعذ سعاستو بفاعلعػ كبشػزؿ مسػت ؿ عػف ر بػات الحزكمػ متكقفػ علػى شخصػعتو ر ػـ أنػو ال تكجػد قػكانعف
منصكص علعيا بيذا الشػىف إال أنػو البػد أف عزػكف محػافظ البنػؾ المرزػزم ذا كزف كسػمي رفعيػ كعتمتػع بر ػ

الرأم الياـ).)cukierman , 1992:353-398
ٍ -عدالث تغيري احملبفظ :

إف سرع تغععر المحافظ تدؿ على ضيؼ است لع البنؾ المرززم ألف الحزكمػ زلمػا أتعحػت ليػا الفرصػ

الختعار محافظ جدعد في ستختار مف ع كـ بما تطلبو منو ،زما أف سرع تغععػر المحػافظ تينػ إنيػا خدماتػو

عندما ال ع كـ بمطالبيا(اٌصبدق  ،ػٍ.)79: 2226 ٟ
 -اىتَثيو احلنىٍي يف هيئبث اىبنل املرمزي:

إف تمرعؿ الحزكم ف ىعئات البنؾ المرززم ال عيزس ف األ لػب خضػكعو للحزكمػ  ،فالحزكمػ األلمانعػ

ليا تمرعؿ ف مجلس البنؾ المرززم ،لزف األخعر عيػد مػف أزرػر البنػكؾ المرززعػ اسػت لع  ،فالتمرعػؿ الحزػكم

قػد عنحصػػر فػ دكر رقػػاب كلػػعس تنفعػذم للتىزػد مػػف قعامػو فػ تنفعػذ ال ػكانعف كاألنظمػ  ،ممػا عينػ أف تػػىرعر
الحزكمػػ علػػى سعاسػػػ البنػػكؾ المرززعػػ لػػػعس زبعػػ ارن ،كبالم ابػػؿ نجػػػد أف ىنػػاؾ بيػػض الحزكمػػػات ليػػا تمرعػػػؿ

كص حعات كاسػي فػ ىعئػات البنػؾ المرزػزم بحعػث تسػتطعع التػدخؿ فػ السعاسػ الن دعػ للبنػؾ المرزػزم ممػا

ع لؿ مف است لعتو .كعختلؼ أرر التمرعؿ الحزكم على االست لع باخت ؼ ح يـ ف التصػكعت كزػكنيـ مػف
ال طػػاع اليػػاـ كالخػػاص ،ف سػػـ مػػف الممرلػػعف عحضػػركف دكف أف عزػػكف ليػػـ حػػؽ التصػػكعت أك االعتػراض علػػى
ق اررات البنؾ المرززم كقسـ مف ممرل الحزكم ليـ حؽ التصػكعت ،ممػا عيطػ الحزكمػ دكر أزبػر فػ التػىرعر

ف السعاس الن دع للبنؾ المرززم ،زما تختلؼ درج أرػر الحزكمػ علػى البنػؾ المرزػزم حبسػب طبعيػ ممرلػ

الحزكم ف ىعئاتو زكنيـ مف مكظف ال طاع الياـ أك الخاص ،فإذا زاف الممرلعف مف مكظف الحزكمػ فػإنيـ

علتزمػػكف بىىػػداؼ الحزكم ػ بصػػكرة جامػػدة ،ف ػ حػػعف إذا زػػانكا مػػف ال طػػاع الخػػاص فػػإنيـ عملزػػكف درج ػ مػػف

المركن ف حرع الرأم..
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ة  -صيبغت اىسيبست اىنقديت:

كى تمرؿ مػدل حرعػ البنػؾ المرزػزم فػ رسػـ كتنفعػذ السعاسػ الن دعػ كمػدل حػدكد تػدخؿ الحزكمػ فػ

ذلػػػؾ ،كمػػػف ىػػػك صػػػاحب ال ػػػرار النيػػػائ فػػػ حػػػاؿ حصػػػكؿ نػػػزاع حػػػكؿ ىػػػذه السعاسػػػ بػػػعف الحزكمػػػ كالبنػػػؾ

المرزػػزم(اٌصههبدق  ،ػٍهه ،)232-222: 2226 ، ٟفػػاذا زانػػت التشػػرعيات تشػػعر اف البنػػؾ المرزػػزم ىػػك صػػاحب
ال ػرار النيػػائ فػ حػؿ النػزاع بعنػػو كبػعف الحزكمػ  ،عيػد البنػػؾ المرزػزم فػ ىػػذة الحالػ أزرػ ار اسػػت ال ،بعنمػػا
الػػدكؿ التػ ال عحػػدد ال ػػانكف فعيػػا مسػػؤكلع البنػػؾ المرزػػزم بت رعػر ىػػذه السعاسػ كعزلػػؼ بميػػاـ عدعػػدة  ،تيػد

الحزكم ى صاحب ال رار ف ىذه السعاس كعزكف البنؾ المرزػزم مستشػار ليػا ،كمػف رػـ عيػد البنػؾ المرزػزم
عر مست ؿ بؿ تابع للحزكم (ػ١بػ .)131-127 :2221 ،

كأف تحدعد الجي المسؤكل عف كضع السعاس الن دع تفعد قضع المسا ل عف ىذه السعاس كنتائجيا،

فإذا زانت الحزكم ى المسػؤكل عػف كضػع ىػذه السعاسػ فػاف البرلمػاف عحاسػب الجيػ المسػؤكل عػف ضػع
السعاس الن دع فتزكف المسا ل بالدرج األكلى لو أماـ الرأم الياـ(اٌف ، ٌٟٛاعبِخ .)242-239،2229،
ج  .أهداف اىسيطت:

عيد ىدؼ السلط المتمرؿ بالحافظ على است رار األسيار مف أىـ أىداؼ السلط الن دعػ الػذم مػف خ لػو

عتـ المحافظ على قعم اليمل  ،فيك اليدؼ الرئعس م ارن مع األىػداؼ االقتصػادع األخػرل كلػو األكلكعػ فػ

حالػػ التيػػارض مييػػا كعػػدـ مسػػاكاتو مػػػع ب عػػ األىػػداؼ فػػ األىمعػػ  ،فػػػإف البنػػؾ المرزػػزم عيػػد بػػذلؾ أزرػػػر

است الن(اٌصبدق  ،ػٍ.)23: 2226 ، ٟ
ء  .إتراض اىبنل املرمزي ىيحنىٍت:

كتتمرػػؿ بالحػػدكد المكضػػكع علػػى إق ػراض البنػػؾ المرزػػزم للحزكم ػ مػػف حعػػث الحجػػـ كاالسػػتح اؽ كسػػير

الفائدة كشركط ت دعـ السلؼ ،حعث عجمع االقتصػادعكف علػى أف اقتػراض الحزكمػ مػف البنػؾ المرزػزم ىػك مػف
أىػـ أسػباب التضػخـ ألف تمكعػؿ الحزكمػ عزػكف عػف طرعػؽ خلػؽ الن ػد( ،)vittorior,1991 : 369لػذلؾ تػـ
كضع قعكد على ت دعـ ال ػركض للحزكمػ  ،كتختلػؼ ىػذه ال عػكد مػف دكلػ ألخػرل تبيػا الخػت ؼ ال ػكانعف ،ففػ

ألمانعػا حػدد ال ػانكف سػ كؼ للتسػيع ت التػ عمزػف أف عمنحيػا البنػؾ المرزػزم للحزكمػ  ،كىػذه السػ كؼ تمرػؿ
مبػػالغ محػػددة ال عمزػػف تجاكزىػػا إال بمكاف ػ البرلمػػاف ،كف ػ دكؿ أخػػرل تمرػػؿ ىػػذه الس ػ كؼ نسػػب مئكع ػ مػػف

إع ػرادات الدكل ػ أك مػػف نف اتيػػا ،كىنػػاؾ دكؿ لػػـ عحػػدد ال ػػانكف فعيػػا التسػػيع ت الت ػ عمزػػف أف عمنحيػػا البنػػؾ

المرززم للحزكم مما عجيؿ االقتراض ح ار عر م عد زما ى الحاؿ ف العاباف .

كنرل مما سبؽ أف المؤشػرات التشػرعيع التػ تحػدد صػ حعات البنػؾ المرزػزم بمكجػب األنظمػ كال ػكانعف

تمرػػؿ أىػػـ مػػدخؿ لت عػػعـ مػػدل اسػػت لع البنػػؾ المرزػػزم  ،كعفتػػرض أف تػػنيزس ىػػذه االسػػت لع علػػى اليػػدؼ
الرئعس للبنؾ المرززم  ،كىك تح عػؽ االسػت رار فػ مسػتكل األسػيار المحلعػ  ،الػذم عيػد أىػـ مؤشػر مػف بػعف
المؤشرات االقتصادع للحزـ على مدل است لع البنؾ المرززم.
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خبٍسب -تيبس استقالىيت اىبنل املرمزي األريني ٍن خاله املؤشراث اىتشريعيت:متهيد:

سػػػػنتبع فػػػػ قعػػػػاس اسػػػػت لع البنػػػػؾ المرزػػػػزم األردنػػػػ الطرع ػػػػ ذاتيػػػػا التػػػػ اتبييػػػػا زػػػػؿ مػػػػف

( )Cukiermanك()Grilli؛ حعػػػث اسػػػتخدما المؤشػػػرات التشػػػرعيع كقسػػػماىا علػػػى أربيػػػ مجمكعػػػات – زػػػؿ
مجمكع ليا كزف حسب أىمعتيا ،كى :

 -1السلط المختص بالتيععف :تنص المادة الياشرة مف قانكف البنؾ المرززم على ما عىت -:

أ -عتكلى إدارة شؤكف البنؾ المرززم اليام مجلس إدارة مؤلؼ مف المحافظ رئعسا للمجلس كمف نائبعػو،
كعسػمى المحػافظ أحػدىما نائبػان لػرئعس المجلػس فػ حالػ

عابػو ،كمػف خمسػ أعضػا عيعنػكف كف ػػا

ألحزاـ ىذه المادة.

ب -عيعف مجلس الكز ار المحافظ كنائبعو لمدة خمس سنكات قابل للتجدعد علػى أف ع تػرف قػرار التيعػعف
كتجدعد التيععف باإلرادة الملزع .

ج -كعيعف اليضك ب رار مف مجلس الكز ار لمدة ر ث سنكات كعجكز إعادة تيععنو.
د -عختار مجلس الكز ار األعضا مف ذكم الخبرة بالشؤكف المالع كاالقتصػادع كال ػادرعف علػى االسػياـ
ف تح عػؽ أىػداؼ البنػؾ المرزػزم علػى أف تمرػؿ البنػكؾ المرخصػ كمؤسسػات اإلقػراض المتخصصػ

بيضك كاحد ف ط لزؿ منيما)اٌجٕه اٌّشوض ٞاالسدٔ.)2222 ، ٟ

كبنا ن علعو تزكف الحزكم ى السلط المختص بتيععف زؿ مػف المحػافظ كاألعضػا  ،فػ عخػرج ذلػؾ
عف نطاؽ ص حعات الحزكم  ،كىذا عيد مؤش ار على ضيؼ است لع البنؾ المرززم األردنػ  ،كباالعتمػاد علػى

الجدكؿ رقـ ( )1الذم عشعر إلى تيعػعف اكانيػا خػدمات محػافظ البنػؾ المرزػزم األعضػا كمػدة كالعػتيـ سػعىخذ
ىػذا المؤشػػر مػػا نسػػبتو ( )%25كىػ نسػػب قلعلػ ممػػا عينػ أف البنػػؾ المرزػػزم األردنػ كف ػػا ليػػذا المؤشػػر ال
عتمتػػػػع باسػػػػت لع زافعػػػػ  ،فػػػػ حػػػػعف عيػػػػد الكضػػػػع األفضػػػػؿ السػػػػت لع البنػػػػكؾ المرززعػػػػ بحسػػػػب دراسػػػػ

( )Cukiermanإذا قاـ مجلس إدارة البنؾ بالتيععف.

كضػػمف ىػػذا الميعػػار عيمنػػا أعضػػا ميرف ػ التشػػرعيات الت ػ كضػػيت ز عػػكد علػػى طرع ػ تيعػػعف اكاقال ػ

مسؤكل البنؾ المرززم األردن  ،حتى عحد مف تدخ ت الحزكم ف السعاس الن دع  ،ففػ المػادة  -21-مػف
قانكف البنؾ المرززم األردن بعف اف خدمات المحافظ أك نائب المحافظ أك أم عضك ف المجلس تنتيػ بحزػـ

رسم كعصدر رئعس الكز ار قرار بذلؾ .

كبنا ن على الجدكؿ رقػـ ( )1سػعىخذ المؤشػر المتيلػؽ بإقالػ مسػكؤل البنػؾ المرزػزم ( ،)%17كىػذه
النسب تيد بالتىزعد نسب قلعل مما عين أف است لع البنؾ المرززم األردن ضيعف بحسب ىذا المؤشػر ،فػ

حعف عيد أفضؿ كضع الست لع البنؾ المرززم أف ال عػنص ال ػانكف علػى إمزانعػ اإلقالػ  .كلػذلؾ عمزػف ال ػكؿ
أف ىناؾ آرار سلبع للسلط المختص بالتيععف على است لع البنؾ المرززم األردن  ،حعػث لػـ عخػرج التيعػعف

كاإلقال مف ص حعات الحزكم كىذا أدل الى حصكؿ البنؾ المرززم األردن على درج قلعل مف االست لع .
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 -2مدة خدم المحافظ:

فزلما زانت مدة خدم المحافظ طكعل زلما زاف البنؾ المرززم أزرػر اسػت ال ،ففػ األردف ككف ػا للمػادة

 ( -11ب) عيعف المحافظ كنائبعو لمدة خمس سنكات قابل للتجدعػد(اٌجٕهه اٌّشوهض ٞاالسدٔه ،)2292ٟكفيلعػالػػـ ت ػػؿ مػػدة أم محػػافظ ف ػ األردف عػػف خمس ػ سػػنكات ،كتي ػد ىػػذه المػػدة متكسػػط نسػػبعا كمػػف رػػـ عىخػػذ ىػػذا
المؤشػػر مػػا نسػػبتو ( )%51بنػػا ن علػػى الجػػدكؿ رقػػـ ( ،)1فػ حػػعف تيػد أفضػػؿ مػػدة لخدمػ المحػػافظ أزرػػر مػػف
رمان سنكات ،كى المدة الت تزكف عندىا است لع البنؾ المرززم عالع .
- 3ميدالت تغععر المحافظ:

أف ارتفاع ميدالت تغععر المحافظ ى دلعػؿ علػى ضػيؼ اسػت لع البنػؾ المرزػزم ،ففػ األردف بلػغ عػدد المػرات

الت تغععػر بيػا المحػافظ سػت مػرات خػ ؿ المػدة ( ،)2112-1964ككف ػا ليػذا المؤشػر عتمتػع البنػؾ المرزػزم األردنػ

باست لع عالع  ،ألف البنؾ المرززم األردن خ ؿ رماف كاربيعف سن لػـ عشػيد سػكل سػت مػرات تغععػر فعيػا المحػافظ،
كعلع عبلغ متكسط خدم زؿ المحافظ ت رعبان رمان سنكات كىذه مدة تيد طكعل نسبعا ،لذلؾ عىخذ ىذا المؤشر ما نسبتو

( )%75كف ا للجدكؿ رقـ ( )1كىذه بالتىزعد نسب زبعرة.

كبيػػد جمػػع درجػػات االسػػت لع الػكاردة فػ الجػػدكؿ رقػػـ ( )1اتضػػل أف درجػ االسػػت لع لمؤشػػر تيعػػعف اكاقالػ

محافظ البنؾ المرززم األردن كأعضا المجلس كمدة كالعتيـ كصػؿ إلػى ( )%41.8كىػذه ضػيعف نسػبعان ،ممػا عينػ أف
ىناؾ ضيؼ ف است لع البنؾ المرززم األردنػ كف ػا ليػذا المؤشػر ،كىػذا عشػعر إلػى كجػكد آرػار سػلبع لمؤشػر تيعػعف

اكاقال محافظ البنؾ المرززم األردن كأعضا المجلس كمدة كالعتيـ علػى اسػت لع البنػؾ المرزػزم األردنػ  .كىػذا عتفػؽ

مع الفرضع الفرعع األكلى مف الفرضع الرئعس األكلى .

جدكؿ رقـ ( )1تيععف اكاقال محافظ البنؾ المرززم األردن كاألعضا كمدة كالعتيـ
( )2اٌّحبفظ

(.2أ) .رؼ ٓ١١اٌّحبفظ ِٓ لجً:
ِدٍظ اٌجٕه اٌّشوضٞ
٘١ئخ ِٓ ِدٍظ اٌجٕه اٌّشوضٚ ٞاٌغٍطخ اٌزٕف١ز٠خ ٚاٌزؾش٠ؼ١خ
اٌغٍطخ اٌزؾش٠ؼ١خ
اٌغٍطخ اٌزٕف١ز٠خ (ِدٍظ اٌٛصساء)
ػع ٛأ ٚاثٕبْ ِٓ ِدٍظ اٌٛصساء
(ة) اٌشفط ،االلبٌخ -:
غ١ش ِٕصٛؿ ػٍ ٝاإللبٌخ
ألعجبة ال رزؼٍك ثبٌغ١بعخ (ع١بعخ اٌجٕه اٌّشوض)ٞ
اعزٕغبة ِدٍظ اٌجٕه اٌّشوضٞ
اعزٕغبة اٌغٍطخ اٌزؾش٠ؼ١خ
إلبٌخ غ١ش ِؾشٚغخ ِّىٕخ ثمشاس ِٓ اٌغٍطخ اٌزؾش٠ؼ١خ
اعزٕغبة اٌغٍطخ اٌزٕف١ز٠خ
إلبٌخ غ١ش ِؾشٚغخ ِّىٕخ ثٛاعطخ اٌغٍطخ اٌزٕف١ز٠خ
ِ .2ذح خذِخ اٌّحبفظ:
أغٛي ِٓ  1عٕٛاد
ِٓ  1-6عٕٛاد
 5عٕٛاد
 4عٕٛاد
ألً ِٓ  4عٕٛاد
 .3ػذد ِشاد اٌزغ١١ش:
خّظ ِشاد رُ اٌزغ١١ش
دسخخ االعزمالٌ١خ
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2.22
2.95
2.52
2.25
2.22
2.22
2.13
2.69
2.52
2.33
2.29
2.22
2.22
2.95
2.52
2.25
2.95

رشر١ت االعزمالٌ١خ

2.25

2.29

2.52

2.95
%42.1
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 - 4أىداؼ السلط الن دع :

أف تزلعؼ البنؾ المرززم بيدد مف المياـ ىك مؤشر على ضيؼ است لعتو ف إدارة السعاس الن دع

خاص ػ إذا جػػا ت ىػػذه الميػػاـ ف ػ ال ػػانكف بصػػكرة عػػر كاضػػح  ،كعزعػػد مػػف تػػدخ ت الحزكم ػ ف ػ السعاس ػ
الن دع خاص إذا زانت ىناؾ أىداؼ متيل

المرززم.

بالتنمع  ،كىذا زفعؿ بىف عزكف مؤشر على ضيؼ است لع البنؾ

كباالعتماد على الجدكؿ رقـ ( )2الذم عشعر إلى أىػداؼ السػلط الن دعػ كصػعا

السعاسػ الن دعػ ،

عىخذ ىذا المؤشر ما نسػبتو ( )%61كىػذه نسػب جعػدة السػت لع البنػؾ المرزػزم ،فػ حػعف عيػد أفضػؿ كضػع
السػػت لع البنػػؾ المرزػػزم كف ػػا ليػػذا المؤشػػر أف عزػػكف اسػػت رار األسػػيار اليػػدؼ الرئعس ػ أك الكحعػػد بحسػػب
ال انكف ،كالبنؾ المرززم عزكف لو الزلم األخعرة ف حال التيارض مع الحزكم  .كعلعو فإف ىناؾ آرار إعجابع

ألىػػداؼ السػػلط الن دع ػ علػػى است لعػػػ البنػػؾ المرزػػػز األردن ػ كىػػذا عتفػػؽ مػػع الفرضػػع الفرععػ الرانعػ مػػف

الفرضع الرئعس األكلى.
 - 5تحدعد كصعا

السعاس الن دع :

إف مكضكع تحدعد السعاس الن دع فعو م حظػات فػ

اعػ األىمعػ  ،ف ػانكف البنػؾ المرزػزم األردنػ

عيط الحرع الزامل للبنؾ ف عملع تطبعؽ السعاس الن دع  ،ك تنص المادة –  -44على أف للبنؾ المرزػزم
أف عصػدر للبنػكؾ المرخصػ تيلعمػػات أك أكامػر أل ػراض تنظػعـ زمعػ ال ػركض كالسػلؼ كالتسػيع ت االئتمانعػ

األخرل كأنكاعيا كأ راضيا كشركطيا.

زما تنص المادة – ( – 13أ) عزكف المحافظ المنفذ الرئعسػ لسعاسػ البنػؾ المرزػزم كالمسػؤكؿ عػف

إدارة أعمالو.

لزف ال انكف نفسو ال عيطػ حرعػ للبنػؾ فػ عملعػ الصػعا

للسعاسػ الن دعػ  ،بػؿ عجيليػا خاضػي

بالدرج األكلى لمجلس الكز ار  ،فالمادة –  – 53تنص على (( عستىنس مجلس الكز ار بػرأم المحػافظ عنػدما

تبحث األمكر المتصل بالسعاس الن دع أك المالع أك أكضاع االئتماف ف المملز )) (اٌجٕه اٌّشوض ٞاالسدٔ،ٟ
.)12 :2292
كبنا ن على ذلؾ عيتبر البنػؾ المرزػزم جيػ تنفعذعػ ف ػط عطبػؽ أكامػر الحزكمػ  ،فيػك فػ ىػذه الحالػ
عزكف تابع للحزكم كمجرد مستشار ليا عنفذ تيلعماتيا كف ا لتكجعياتيا.
كباالعتماد على الجدكؿ رقـ ( )2عىخذ مؤشر صعا

السعاس الن دع ما نسبتو ( )%33كىػ نسػبو

تيػد قلعلػ تػػدؿ علػػى ضػػيؼ اسػػت لع البنػػؾ المرزػػزم األردنػ  ،فػ حػػعف عيػد أفضػػؿ كضػػع ل سػػت لع عنػػدما
عصكغ البنػؾ المرزػزم السعاسػ الن دعػ ف ػط ،أمػا مؤشػر مػف لػو ال ػرار النيػائ فػ حسػـ التيػارض بػعف البنػؾ

المرززم كالحزكم فعىخذ ما نسبتو ( )%21ألف البنػؾ المرزػزم بحسػب المػادة  53ك(54أ) ال عملػؾ سػكل رأم
ع ترحػو علػػى الحزكمػ قػػد ال عىخػذ فػ الحسػػباف فزعػؼ عزػػكف لػو قػرار أك زلمػ نيائعػ فػ حالػ التيػػارض مػػع

الحزكم  ،كبالتىزعد ىذه النسب تيد قلعل مما عين أف البنؾ المرززم األردن ذك است لع ضػيعف حسػب ىػذا
المؤشر ،ف الم ابؿ عيتبر الكضع األفضؿ ل سػت لع عنػدما عزػكف البنػؾ المرزػزم ىػك مػف لػو الزلمػ كال ػرار

النيائ ف حؿ التيارض.
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كفعما عتيلؽ ف دكر البنؾ المرززم ف عملع إعداد المكازن فيك عليب دك ار ميما ف إعدادىا النػو

عيد بنؾ للحزكم ككزعليا المال كع دـ ليا المشكرة فػ رسػـ السعاسػ المالعػ كاالقتصػادع كزعفعػ تنفعػذىا -
كسعتـ إعضاح ىذه الن ط أزرر ف المؤشر الرابع – كعلعػو عىخػذ ىػذا المؤشػر نسػب زاملػ كمػف رػـ عيػد البنػؾ
المرززم ذك است لع عالع تبيا ليذا المؤشر.

كبيد جمع درجات االست لع المتيل ػ بمؤشػر تحدعػد كصػعا

السعاسػ الن دعػ نحصػؿ علػى نسػب

ىذا المؤشر حعث بلغت ( )%51كىذه نسب جعدة إلى حد نستطعع ال كؿ بكجكد أرػار إعجابعػ لتحدعػد كصػعا

السعاس الن دع على اسػت لع البنػؾ المرزػزم األردنػ كىػذا عتفػؽ مػع الفرضػع الفرععػ الرالرػ مػف الفرضػع

الرئعس األكلى.

جدكؿ رقـ ( )2أىداؼ السلط الن دع كصعا

السعاس الن دع
دسخخ رشر١جخ

( )2أ٘ذاف اٌغٍطخ إٌمذ٠خ-:
 اعزمشاس األعؼبس اٌٙذف اٌشئ١غ ٟأ ٚاٌٛح١ذ حغت اٌمبٔٚ ،ْٛاٌجٕه اٌّشوضٌ ٞهٗ اٌىٍّهخ
األخ١شح ف ٟحبٌخ اٌزؼبسض ِغ اٌحىِٛخ.
 اعزمشاس األعؼبس اٌٙذف اٌٛح١ذ.
 اعزمشاس األعؼبس ٘ذف ٚاحذ ِغ أ٘ذاف أخش ٜرزٕبغُ ٚاعزمشاس إٌظبَ اٌّصشف.ٟ
 اعزمشاس األعؼبس ٘ذف ٚاحذ ِغ أ٘ذاف ِزؼبسظخ.
 ال أ٘ذاف ِٕصٛؿ ػٍٙ١ب ف ٟاٌمبٔ.ْٛ
 األ٘ذاف اٌّذ ٗٔٚال رزعّٓ اعزمشاس األعؼبس.
دسخخ االعزمالٌ١خ
( )3ص١بغخ ٚرحذ٠ذ اٌغ١بعخ إٌمذ٠خ -:
(أ) ِٓ ٠صٛؽ اٌغ١بعخ إٌمذ٠خ :
 اٌجٕه اٌّشوض ٞفمػ.
 اٌجٕه ٠ؾبسن ٌٚىٓ رأث١شٖ ظئ.ً١
اٌجٕه ٛ٠ص ٟاٌحىِٛخ فمػ.
١ٌ ظ ٌٍجٕه اٌّشوض ٞلٛي.
(ة) ِٓ ٌٗ اٌىٍّخ األخ١شح ف ٟحً اٌزؼبسض:
 اٌجٕه ف ٟحبٌخ اٌّؾىٍخ ِجٕ١خ ف ٟاٌمبٔ ْٛوأ٘ذافٗ.
 اٌحىِٛخ ارا وبْ اٌمبٔ ْٛال ٠ج ٓ١رٌه أ ٚارا وبٔذ اٌّؾىٍخ داخً اٌجٕه.
١٘ ئخ ِٓ ِدٍظ اٌجٕه ٚاٌغٍطخ اٌزٕف١ز٠خ ٚاٌغٍطخ اٌزؾش٠ؼ١خ.
 اٌغٍطخ اٌزؾش٠ؼ١خ ػٍ ٝلعب٠ب اٌغ١بعخ.
 اٌغٍطخ اٌزٕف١ز٠خ ػٍِ ٝغبئً اٌغ١بعخ حغت األصٛي اٌّشػ١خ.
 اٌغٍطخ اٌزٕف١ز٠خ ٌٙب أ٠ٌٛٚخ غ١ش ِؾشٚغخ.
(ج) دٚس اٌجٕه ف ٟػٍّ١خ إػذاد اٌّٛاصٔخ -:
ٌٍ جٕه دٚس ٔؾ١ػ.
١ٌ ظ ٌٍجٕه رأث١ش.
دسخخ االعزمالٌ١خ

2.22
2.12
2.62
2.42
2.22
2.22

رشر١ت االعزمالٌ١خ

2.62

2.62

2.22
2.69
2.33
2.22
2.22
2.12
2.62
2.42
2.22
2.22
2.222
2.22

2.33

2.22

2.22
%52
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كىػ تمرػػؿ الحػػدكد المكضػػكع علػػى إقػراض السػػلط الن دعػ للحزكمػ مػػف حعػػث الحجػػـ كاالسػػتح اؽ

كسير الفائدة كشركط السلف  ،فالمادة  -49-تنص عجكز للبنؾ المرزػزم أف ع ػدـ للحزكمػ سػلف بػدكف فائػدة
لتغطع أم عجز مؤقت ناتج عف زعادة المصركفات الحزكمع على الكاردات شرعط أف ال تزعد السلف الت ت دـ فػ أم

كقػػت مػػف األكقػػات بم تضػػى أحزػػاـ ىػػذه المػػادة علػػى  %21مػػف ال ػكاردات المحلع ػ الم ػػدرة ف ػ قػػانكف المعزانع ػ اليام ػ

الميمكؿ بو عند ت دعـ السلف .
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مدى استقاللية البهك املركزي األردني
كبنا ن على ىذه التشرعيات عمزف إعطا نسب ليذا المؤشر كمجمكعتو ،فمف خػ ؿ الجػدكؿ رقػـ ()3
الذم عشعر إلى حدكد إقراض البنؾ المرززم للحزكم ن حظ أف اإلقراض عر المكرؽ عىخػذ مػا نسػبتو ()%67
كىػ تمرػؿ تسػلعؼ مسػمكح بػو بحػدكد صػػارم  ،فالمػادة –  -49بػدأت بيبػارة (( عجػكز للبنػؾ المرزػػزم)) .....
في تفعد التخعر المطلؽ لدل البنؾ المرززم ف أف ع دـ للحزكم سلف أك ال ع دـ ،كدكف شؾ أف ىذه النسػب

( )%67تيد نسب جعدة لدعـ است لع البنؾ المرززم األردن .
أما اإلقراض التكرع

اخذ ما نسبتو ( )%33كى تمرؿ تسلعؼ مسػمكح بحػدكد مرنػو ،فالمػادة -31-

(( علػػى البنػػؾ المرزػػزم )) ......أم تفعػػد إلػزاـ البنػػؾ المرزػػزم بشػ ار السػػندات الحزكمعػ كأم سػػندات تصػػدرىا
مؤسسات عام  ،كأف ىذه النسب ( )%33تبعف ضيؼ است لع البنؾ المرززم األردن تبيا ليذا المؤشر.

كفعما عتيلؽ بشركط اإلقراض (االستح اؽ ،سير الفائدة ،الزمع ) فيػذه الشػركط محػددة ب ػانكف البنػؾ

المرززم ،كبنػا ن علعػو عىخػذ ىػذا المؤشػر مػا نسػبتو ( )%67كىػ نسػب عالعػ بالتىزعػد تػدعـ اسػت لع البنػؾ
المرزػػزم األردن ػ  ،أمػػا الجيػػات الت ػ عحػػؽ ليػػا االقت ػراض مػػف البنػػؾ المرزػػزم في ػ جمعػػع مسػػتكعات الحزكم ػ
كالمشارعع اليامػ كتىخػذ مػا نسػبتو ( )%33كتػدؿ ىػذه النسػب علػى ضػيؼ اسػت لع البنػؾ المرزػزم األردنػ

بحسب ىذا المؤشر ،ك زذلؾ عىخذ مؤشر حدكد إقراض البنؾ على نفس النسػب ( )%33كىػ تمرػؿ نسػب مػف
إعرادات الحزكم  ،فالمادة  -49-نصت على (( ..أف ال تزعد السلف الت ت دـ ف أم كقت مف األكقات علػى

 %21مف الكاردات المحلع  ،)) ..اكاجمػاال تيػد ىػذه النسػب قلعلػ كتػدؿ علػى ضػيؼ اسػت لع البنػؾ المرزػزم
األ ردن  ،ف حعف نجد استح اؽ ال ركض عىخذ نسبو ( )1ألنو عر محدد ف ال انكف ،أما أسيار الفائػدة علػى
ال ػػركض تىخػػذ نسػػب ( )%25ألف سػػير الفائػػدة عػػر مػػذزكر كىػػذه نسػػب تػػدؿ علػػى ضػػيؼ اسػػت لع البنػػؾ
المرززم األردن بحسب ىذا المؤشر.

كبيد جمع درجات االست لع الكاردة ف الجدكؿ رقـ ( )3اتضل أف درج االست لع لمؤشر إقػراض

البنؾ المرززم للحزكمػ كصػؿ إلػى ( )%36.9كىػذه نسػب ضػيعف  ،ممػا عينػ أف ىنػاؾ ضػيؼ فػ اسػت لع

البنػػؾ المرزػػزم األردن ػ كف ػػا ليػػذا المؤشػػر ،كىػػذا عػػدؿ علػػى كجػػكد آرػػار سػػلبع لمؤشػػر إق ػراض البنػػؾ المرزػػزم

للحزكم على است لع البنؾ المرززم األردنػ كىػذا عتفػؽ مػع الفرضػع الفرععػ الرابيػ مػف الفرضػع الرئعسػ

األكلى.
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جدكؿ رقـ ( )3حدكد إقراض البنؾ المرززم للحزكم
دسخخ رشر١جخ
(أ) اٌزغٍ١ف (حذٚد ػٍ ٝاإللشاض غ١ش اٌّٛسق):
 اٌزغٍ١ف غ١ش ِغّٛذ ثٗ.
 اٌزغٍ١ف ِغّٛذ ثحذٚد ِشٔٗ.
 اٌزغٍ١ف ِغّٛذ ثحذٚد ِشٔٗ.
 ال ٛ٠خذ حذٚد لبٌٔ ٗ١ٔٛإللشاض.
(ة) إلشاض رٛس٠م-: ٟ
 غ١ش ِغّٛذ ثٗ.
 اٌزغٍ١ف ِغّٛذ ثحذٚد ِشٔٗ.
 اٌزغٍ١ف ِغّٛذ ثحذٚد ِشٔٗ.
ال ٛ٠خذ حذٚد لبٌٔ ٗ١ٔٛإللشاض.

(ج) ؽشٚغ اإللشاض(االعزحمبق ،عؼشا ٌفبئذح ،اٌىّ١خ):
 اٌغٍطخ ٌٍجٕه.
ِ ؼٕ١خ ثمبٔ ْٛاٌجٕه اٌّشوض.ٞ
ِ زفك ػٍٙ١ب ث ٓ١اٌغٍطخ اٌزٕف١ز٠خ ٚاٌجٕه اٌّشوض.ٞ
 رمش٠ش ِٓ لجً اٌغٍطخ اٌزٕف١ز٠خ فمػ.
(د) اٌّمزشظ ْٛاٌّحزٍّ ِٓ ْٛاٌجٕه -:
 اٌحىِٛخ اٌّشوض٠خ فمػ.
 خّ١غ ِغز٠ٛبد اٌحىِٛخ.
 خّ١غ ِغز٠ٛبد اٌحىِٛخ ٚاٌّؾبس٠غ اٌؼبِخ.
اٌمطبع اٌؼبَ ٚاٌخبؿ.

(٘ـ) حذٚد إلشاض اٌجٕه ِؼشفخ ف-:ٟ
 وّ١خ إٌمٛد.
 وٕغجخ ِٓ اٌزضاِبد اٌجٕه أ ٚسأط اٌّبي.
 وٕغجخ ِٓ ا٠شاداد اٌحىِٛخ.
وٕغجخ ِٓ ٔفمبد اٌحىِٛخ.

( )ٚاعزحمبق اٌمشٚض-:
 خالي عزخ أؽٙش.
 خالي عٕٗ.
 أوثش ِٓ عٕخ.
ال رحذ٠ذ ف ٟاٌمبٔ.ْٛ

(ص) أعؼبس اٌفبئذح ػٍ ٝاٌمشٚض ٠دت أْ رى:ْٛ
 أػٍ ِٓ ٝحذٚد دٔ١ب.
 أعؼبس اٌغٛق.
 ألً ِٓ اٌحذٚد اٌؼٍ١ب.
 عؼش اٌفبئذح غ١ش ِزوٛس.
ال فبئذح ػٍ ٝلشٚض اٌحىِٛخ ِٓ اٌجٕه اٌّشوض.ٞ

دسخخ االعزمالٌ١خ

رشر١ت االعزمالٌ١خ

2.22
2.69
2.33
2.22
2.22
2.69
2.33
2.22
2.22
2.69
2.33
2.22
2.22
2.69
2.33
2.22
2.22
2.69
2.33
2.22
2.22
2.69
2.33
2.22
2.22
2.95
2.52
2.25
2.22

2.69

2.33

2.69

2.33

2.33

2.22

2.25
%36.2

كبيد االنتيا مػف المؤشػرات التشػرعيع جمعييػا عػتـ أخػذ درجػات المؤشػرات ككضػع لزػؿ مؤشػر كزف
بحسػب دراسػ ( ،)Cukiermanحعػث أعطػ مؤشػػر المحػافظ ( ،)%21أمػػا مؤشػػر صػعا

السعاسػ الن دعػ

أعط ( )%15كزذلؾ مؤشر أىداؼ السلط الن دع أعط ( ،)%15بعنما أعط مؤشر حدكد اإلقراض أعلػى

كزف ( )%51ألىمعتو الزبعرة ف قعاس اسػت لع البنػؾ المرزػزم ،كبػذلؾ عػتـ احتسػاب درجػ اسػت لع البنػؾ
المرززم األردن زما ىك ف الجدكؿ رقـ (.)4
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جدكؿ رقـ ()4

مؤشر االست ؿ التشرعي للبنؾ المرززم األردن
المحافظ
الدرج %41.8 :

الكزف%21 :

صعا

السعاس

الدرج %51 :

الكزف%15 :

األىداؼ
الدرج %61 :

حدكد اإلقراض
الدرج %36.9 :

الكزف%51 :

الكزف%15 :

* درج است لع البنؾ المرززم األردن = %43.5
المصدر * :مستخرج مف قبػؿ الباحػث اعتمػادان علػى المناقشػ السػاب

لميػاععر االسػت لع  ،كذلػؾ مػف خػ ؿ

ضرب درج زؿ مؤشر بكزنو كمف رـ جمع نكاتج المؤشرات األربي .

كمػػف خ ػ ؿ الجػػػدكؿ عتبػػعف أف درجػػػ است لعػػػ البنػػػؾ المرزػػػزم األردن ػ تسػػاكم ( ،)%43.5كىػػذه

النسب قد عيت د البيض بىنيا ضيعف بكصفيا لػـ تصػؿ حتػى إلػى ( ،)%51فػ حػعف عػرل الػبيض ادخػر أنيػا

جعدة الف األردف بلد نام  ،كقد عصبل األمر أزرر سيكل للحزـ على ىذه النسب بكجكد دكؿ أخػرل ت ػارف مػع
األردف ،كمػف خػ ؿ الجػدكؿ رقػـ ( )5نيػرض فعػو درجػ اسػت لع بيػض البنػكؾ المرززعػ لػدكؿ مت دمػ كدكؿ

نامع لم ارنتيا مع درج است لع البنؾ المرززم األردن .

جدكؿ رقـ ( )5درج است لع بيض البنكؾ المرززع

اٌذٌٚخ
أٌّبٔ١ب
اٌٛال٠بد اٌّزحذح األِش٠ى١خ
إٌش٠ٚح
أٌٛ١بْ
ثٌٕٛذا
لطش
ٌجٕبْ
اٌّغشة
ِصش

دسخخ االعزمالٌ١خ
%62
%69
%29
%55
%22
%22
%42
%24
%42

Source: Alex Cukierman, Steven B. Weeb, and Bilin Neyapti, “Measuring the
Independence of Central Bank and its Effects on Policy Outcomes”, The World Bank
Economic Review, September 1992, pp. 353-398.

ع حظ مف الجػدكؿ أف أعلػى نسػب زانػت للبنػؾ المرزػزم األلمػان حعػث بلغػت ( )%69فػ حػعف بلغػت
درج ػ االسػػت لع ف ػ الكالعػػات المتحػػدة األمرعزع ػ ( ،)%67كىػػذه النسػػب تي ػد عالع ػ فػػإذا مػػا قارنيػػا بدرج ػ

است لع البنؾ المرززم األردن البالغ ( )%43.5ستظير است لع البنػؾ المرزػزم األردنػ ضػيعف إلػى حػد
ما ،لذلؾ قػد عزػكف مػف الخطػى أف ن ػارف دكلػ نامعػ مرػؿ األردف بػدكؿ مت دمػ مرػؿ ألمانعػا كالكالعػات المتحػدة
األمرعزع فيناؾ اخت ؼ زبعػر فػ الظػركؼ االقتصػادع كالسعاسػع كاالجتماععػ  ،كلزػف ىػذا ال عينػ أف الػدكؿ

المت دمػػػ تزػػػكف درجػػػ اسػػػت لع بنكزيػػػا المرززعػػػ دائمػػػا مرتفيػػػ فػػػالنركعج ىػػػ دكلػػػ مت دمػػػ لزػػػف درجػػػ

است لعتيا تبلغ ( )%17كىذه نسب ضيعف جدا إذا ما قارنيا باألردف.
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أما فعمػا عتيلػؽ بالػدكؿ النامعػ فزانػت أعلػى درجػ اسػت لع ( )%55للعكنػاف كأدنػى درجػ ()%11

لبكلنػػػدا ،فػػػ حػػػعف بلغػػػت درجػػػ اسػػػت لع الػػػدكؿ اليربعػػػ قطػػػر كلبنػػػاف كالمغػػػرب كمصػػػر ( )%21ك()%41

ك( )%14ك( )%49علػى التػكال  ،كبػػذلؾ ال تيػد درجػ اسػػت لع البنػؾ المرزػزم األردنػ بالم ارنػ مػع الػػدكؿ
النامع ضيعف بؿ على اليزس تيد درجتيا عالع النيا جا ت بمكقع مت دـ بعف الدكؿ النامع  ،في أعلى مػف
درجػ اسػػت لع البنػػؾ المرزػػزم اللبنػػان كلعسػػت بيعػػدة عػػف اسػػت لع البنػػؾ المرزػػزم المصػػرم الػػذم عيػد مػػف

الناحع التارعخع أقدـ مف البنؾ المرززم األردن .

كبيذا عمزف ال كؿ أف درج است لع البنؾ المرززم األردن كف ا للمؤشرات التشرعيع كبالم ارن مع

البلداف األخػرل جعػدة كلعسػت ضػيعف كىػذا عشػعر إلػى كجػكد ل
أرػر إعجػاب للمؤشػرات التشػرعيع علػى اسػت لع

البنؾ المرززم األردن  ،اكانما على اليزس مف ذلػؾ أعطػت ىػذه المؤشػرات دكافػع لزعػادة درجػ اسػت لع البنػؾ
المرززم.

سبيسب -املؤشراث االتتابييت واستقالىيت اىبنل املرمزي األريني:

تميعد-:

فبيد أف حصلنا على درج است لع البنؾ المرززم األردن بكاسط المؤشرات التشرعيع ف المبحث

الرابع ،سنتناكؿ ف ىذا المبحث المؤشرات االقتصادع كمدل ع قتيا باست لع البنؾ المرززم األردنػ  ،كذلػؾ
مف خ ؿ عرض لميدالت التضخـ كعجز المكازن اليام كميدؿ نمك الناتج المحل اإلجمال .

 – 1التضخـ:

إف ميظـ الدراسات ف ىذا المكضكع كالسعما الدراسات الت قاـ بيا المؤعدكف ل سػت لع كجػدت أف

ىناؾ ع ق عزسع بعف است لع البنؾ المرززم كميدؿ التضخـ ،فزلما زاد ميدؿ التضخـ دؿ ذلؾ على ضيؼ
ف است لع البنؾ المرززم ،كتطبع ا ليذا المؤشر ف األردف تـ أخذ ميدالت التضخـ لميرفػ اسػت لع البنػؾ

المرززم األردن كف ا دلع ىذا المؤشر.

فمف خ ؿ الجدكؿ رقـ ( (7شػيدت المػدة ( )2012 – 1989ميػدالت تضػخـ منخفضػ حعػث كصػؿ

ميػػدؿ التضػػػخـ إلػػػى(  ) 1.6عػػػاـ  2113ك( ) 1.7-عػػػاـ  2119باسػػػترنا عػػػاـ  1991ك 1996ك2116

ك 2118الت شيدت ميدالت تضخـ مرتفي بسبب أزم الدعنار عاـ  1989كقرار الحزكم برفع الدعـ الم دـ
للحبكب كاألع ؼ كرفع نسب الضرعب كتداععات االزم اليالمع عاـ .2118

كبػػذلؾ نسػػتطعع ال ػػكؿ أف البنػػؾ المرزػػزم األردن ػ بشػػزؿ عػػاـ نجػػل بضػػبط ميػػدالت التضػػخـ كالسػػعما

خػ ؿ السػػنكات األخعػػرة لتمتيػػو ب ػػدر مػػف االسػػت لع  ،كىػذا عؤزػػد الي قػ التػ تػػربط اسػػت لع البنػػؾ المرزػػزم

بميدؿ التضخـ ،مما عشعر إلى كجكد ع ق سلبع بعف اسػت لع البنػؾ المرزػزم األردنػ كالتضػخـ كىػذا عتفػؽ
مع الفرضع الفرعع االكلى مف الفرضع الرئعس الرانع .

جممة العموم االقتصادية واإلدارية
اجملمد ( )32العدد ( )34لشهة 3126

246

استقاللية البهوك املركزية مع إشارة خاصة إىل قياس
مدى استقاللية البهك املركزي األردني
 - 2عجز المكازن اليام ...

إف ع ق عجز المكازن باست لع البنؾ المرززم شبعو بي ق التضخـ باالسػت لع  ،فيجػز المكازنػ

عرتبط بي ق عزسع باالست لع حسب ميظـ الدراسات الت كجدت ىذه الي ق  ،كمف خ ؿ الجػدكؿ رقػـ ()6

عتبعػػػف أف عجػػز المكازنػػػ ف ػ األردف خػ ؿ الفتػػرة ( )1988 -1971زػػاف متباعنػػا  .فخػ ؿ الفتػػرة (-1989
 )2114أخذ عجز المكازن باالنخفاض كعيزل السبب ف انخفاض عجز المكازنػ خاصػ فػ السػنكات األخعػرة
إلى التحسف ف اإلعرادات الضرعبع ك عر الضرعبع  .ف حعف أخذت صاف دعكف البنؾ المرززم علػى الحزكمػ

باالنخفاض م ارن مع فترة الرمانعنات ،كالسعما بيد الػدخكؿ فػ برنػامج التصػحعل االقتصػادم ،فالحزكمػ تيػ
تماما ما سعحؿ باقتصاد البلد إذا أفرطت باالقتراض مػف البنػؾ المرزػزم ،زمػا زػاف للبنػؾ المرزػزم دك ار بػار از فػ

انخفػػاض صػػاف دعػػكف البنػػؾ المرزػػزم علػػى الحزكم ػ مػػف خ ػ ؿ دكره الرعػػادم زمستشػػار للحزكم ػ ف ػ رسػػـ
السعاس المالع كاالقتصادع كعدـ ان عاده لر بات الحزكم كمطالبيا دكف درستيا كمراعاة لظركؼ المنط .

كلزف خ ؿ الفترة  2112 -2119اخذ اليجز بالمكازنػ باالرتفػاع نتعجػ للصػيكبات التػ تكاجػ الحزكمػ فػ
تمكعػؿ نف اتيػػا كن ػػص مكاردىػػا كتاررىػػا بظػػركؼ االزمػ المالعػ اليالمعػ  ، 2118كقػػد رافػػؽ ذلػػؾ اليجػػز زعػػادة

صاف دعكف البنؾ المرززم على الحزكم مػف  441ملعػكف دعنػار عػاـ  2114الػى  2152ملعػكف دعنػار عػاـ

( 2112جدكؿ رقـ  ، )6كمع ذلؾ فيذه الدعكف لعست زبعرة بحعػث تػؤرر سػلبا فػ اسػت لع البنػؾ المػذزكر ،
كىذا عتناقض مع الفرضع الفرعع الرانع مف الفرضع الرئعس الرانع

.

جدكؿ رقـ ()6

عجز المكازن اليام ف األردف خ ؿ المدة ()2112 -1971
اٌغٕخ

اإل٠شاداد
اٌّحٍ١خ

اٌّغبػذاد
اٌخبسخ١خ

2292
2292
2292
2293
2294
2295
2296
2299
2291
2292
2212
2212
2212
2213
2214
2215
2216
2219

32.3
35.1
42.6
46.2
65.1
12.6
229.6
242.3
251.5
219.2
226.2
322.2
362.2
422.6
425.2
442.1
524.4
532.5

35.4
35.4
44.5
45.6
51.1
222.6
66.2
222.2
12.9
222.3
222.3
226.3
222.5
229.2
226.2
219.1
243.9
229.6

إخّبٌ ٟاإل٠شاداد
ٚاٌّغبػذاد
اٌخبسخ١خ
92.1
22.2
222.9
224.2
241.2
222.5
226.9
331.2
346.2
461.2
525.2
629.2
655.2
925.5
691.4
144.1
225.4
192.2
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إخّبٌٟ
اإلٔفبق

اٌؼدض()-
اٌٛفش()+

12.9
13.2
222.5
222.5
246.6
224.2
262.5
339.2
362.5
525.6
563.2
649.2
623.6
925.3
922.1
125.9
212.3
265.2

9.21.2
2.15.52.3
9.6
55.12.2
24.649.431.232.231.42.2
42.432.2
92.225.2-

*ٔغجخ اٌؼدض إٌٝ
إٌبرح اٌّحٍٟ
اإلخّبٌ%ٟ
3.52.32.12.12.14.13.32.22.32.23.44.2-

*صبف ٟدْٛ٠
اٌجٕه اٌّشوضٞ
ػٍ ٝاٌحىِٛخ
9.4
24.4
5.2
22.3
24.9
22.2
33.2
33.3
23.9
26.5
11.3
229.2
269.2
262.6
252.2
292.2
216.2
321.5
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2211
2212
2222
2222
2222
2223
2224
2225
2226
2229
2221
2222
2222
2222
2222
2223
2224
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

544.4
565.4
944.2
121.1
2222.
2
2243.
2
2362.
1
2439.
2
2496.
3
2425.
1
2522.
2
2629.
4
2522.
2
2651.
6
2644.
2
2695.
6
2231.
2
2652
3164
3628
4375
4188
4261
4199
4727

255.4
262.9
264.3
225.2

253.1
2213.5
2262.9
2452.2

2254.2
2222.3
2222.2
2234.3

222.221.142.6
226.9

4.32.1-

626.2
632.3
653.5
329.2

239.4

2351.6

2392.5

69.4

-

462.2

263.3

2426.3

2422.6

62.1

-

521.2

295.5

2539.3

2519.1

44.6

-

562.2

212.1

2622.2

2623.2

25.2

-

521.2

249.2

2923.3

2964.2

26.6

-

342.9

225.2

2622.1

2252.2

263.4-

5.2-

352.9

223.2

2932.2

2219.9

226.6-

5.3-

492.3

221.5

2125.2

2232.5

242.4-

2.4-

522.5

322.2

2213.3

2219.2

222.1-

2.2-

362.2

433.4

2222.2

2326.3

255.5-

2.4-

393.4

422.2

2236.2

2326.2

245.4-

2.2-

299.2

239.4

2623.2

2122.1

29.2-

2.3-

426.2

122.2

2242.1

3222.2

14.4-

2.2-

424.1

500
305
343
718
333
402
1215
327

3062
3469
3972
5094
4521
4663
5414
5054

3539
3912
4587
5432
6031
5708
6796
6878

-477
-443
-615
-338
-1509
-1045
-1382
-1824

-5.3
-4
-4.9
-2
-5.8
-5.6
-6.8
-9.4

880
634
604
1243
1188
1089
1218
2052

المصدر :البنؾ المرززم األردن  ،عدد خاص بمناسػب اليعػد األربيػعف لتىسػعس البنػؾ المرزػزم األردنػ  ،تشػرعف
األكؿ  ،2114ص ص  .53 -25البنػػؾ المرزػػزم األردن ػ  ،النشػػرة اإلحصػػائع الشػػيرع  ،المجلػػد

 ، 49اليدد  ،11تشرعف ران . 2113

 - 3الناتج المحل اإلجمال ...

عي ػد ىػػذا المؤشػػر مػػف أضػػيؼ المؤش ػرات الت ػ ت ػػعس اسػػت لع البنػػؾ المرزػػزم ،حعػػث بعنػػت ميظػػـ

الدراسػػات عػػدـ كجػػكد ع ق ػ بػػعف النػػاتج المحل ػ اإلجمػػال كاالسػػت لع  ،إال أف ىنػػاؾ مػػف قػػاؿ بكجػػكد ع ق ػ
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طردع فزلما زاف الناتج المحل اإلجمال زبعر زاف البنػؾ المرزػزم أزرػر اسػت ال ،ككف ػا ليػذا المؤشػر تػـ أخػذ
الناتج المحل اإلجمال ف األردف.

فمػػف الجػػدكؿ رقػػـ ( )7ن حػػظ أف ميػػدؿ النمػػك ف ػ النػػاتج المحل ػ اإلجمػػال خ ػ ؿ المػػدة (-1971

 )2112زػػاف متباعنػػا ،فف ػ بيػػض السػػنكات شػػيد ارتفاعػػا  ،كف ػ سػػنكات اخػػرل مػػاؿ لليبػػكط  ،نتعج ػ ليكامػػؿ
بيضػػيا خارجع ػ  ،ف ػػد زػػاف النخفػػاض أسػػيار الػػنفط تػػىرع ار ف ػ االقتصػػاد األردن ػ حعػػث انخفضػػت المسػػاعدات
الم دم ػ مػػف الػػدكؿ النفطع ػ زمػػا اسػػتغنت ىػػذه الػػدكؿ عػػف قسػػـ مػػف اليمال ػ األردنع ػ لػػدعيا كبػػذلؾ انخفضػػت

تحكع ت الياملعف ف الخارج كانخفض زذلؾ الطلب على اليمال الجدعدة(.)1

كزانت الزعادة ف الناتج المحل االجمال فػ بيػض السػنكات عيػكد الرتفػاع المسػتكل اليػاـ ل سػيار

م اسا بمخفض الناتج المحل (  )2كىنا نستطعع ال كؿ أف خ ؿ ىذه المدة لـ عزف السػت لع البنػؾ المرزػزم
األردن أرر كاضل على الناتج المحل اإلجمال ال خ ؿ مدةالركاج أك االنزماش  ،كىذا عتنػاقض مػع الفرضػع
الفرعع الرالر مف الفرضع الرئعس الرانع .

جدكؿ رقـ ()7

ميدؿ التضخـ كميدؿ نمك الناتج المحل اإلجمال ف األردف خ ؿ الفترة ()2112-1968
اٌغٕخ
2261
2262
2292
2292
2292
2293
2294
2295
2296
2299
2291
2292
2212
2212
2212
2213
2214
2215
2216
2219
2211
2212
2222

ِؼذي اٌزعخُ %
3.9
22.1
6.2
4.5
5.6
22.1
22.4
22.1
22.4
24.5
9.2
24.2
22.2
9.9
9.3
5.2
3.9
3
2.2
3.9
3
25.6
26.2

إٌبرح اٌّحٍ ٟاإلخّبٌٟ
(ٍِ ْٛ١دٕ٠بس)
222.4
242.6
221.4
242.2
212.6
322.2
315.9
435.2
569.3
622.4
925.4
212.5
2264.1
2441.9
2642.2
2916.6
2222.9
2292.5
2242.5
2216.9
2342.5
2425.4
2962.2

ّٔ ٛإٌبرح اٌّحٍ ٟاإلخّبٌٟ
()%
1.3
24.9
22.1
22.2
29.2
9.2
2.24.3
2.95.5
2.3
2.5
22.92.2-

( )2البنػػؾ المنػػزم االردن ػ ،احػػدث التطػػكرات الن دع ػ كاالقتصػػادع ف ػ االردف ،المجلػػد – 8اليػػدد  ، 11تشػػرعف اكؿ ،
. 2113
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2222
2222
2223
2224
2225
2226
2229
2221
2222
2222
2222
2222

1.2
3.2
3.3
3.5
2.3
6.5
3.24
3.21
2.6
2.9
2.1
2.1
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2251.2
3622.5
3114.3
4351.3
4924.9
4222.2
5239.5
5622.1
5969.3
5221.4
6363.3
6991.5

2.6
24.4
4.5
4.2
6.2
2.2
3.3
3.2
3.2
4.2
5.3
5.9
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2223
2224
2225
2226
2229
2221
2222
2222
2222
2222

9223.6
1264.2
1225
22222
22525
26221
29125
21962
22496
22265

2.6
3.4
3.5
6.25
4.2
23.2
2.95
4.4
4.9

4.2
9.9
9.2
6.3
1.2
9.2
5.5
2.3
2.6
9.2

المصػػدر البنػػؾ المرزػػزم األردن ػ عػػدد خػػاص بمناسػػب اليعػػد األربيػعف لتىسػػعس البنػػؾ المرزػػزم األردنػ تشػػرعف

األكؿ .2114ص  // .53البنؾ المرززم األردن  ،النشرة اإلحصائع الشيرع تشرعف ران ..2113

ً
أوال :اىنتبئح

اىنتبئح واىتىصيبث

تكصلت ىذه الدراس إلى النتائج االتع :

(أ) مف حعث تىرعر المؤشرات التشرعيع على است لع البنؾ المرززم األردن -:

 .1ىنػاؾ أرػػار سػلبع لتيعػػعف اكاقالػ محػافظ البنػػؾ المرزػػزم كأعضػا المجلػػس كمػػدة كالعػتيـ علػػى اسػػت لع
البنؾ المرززم األردن  ،حعث حصؿ ىذا المؤشر على ما نسبتو (.)%41.8

 . 2لػػعس ىنػػاؾ أرػػار سػػلبع ألىػػداؼ السػػلط الن دع ػ علػػى اسػػت لع البنػػؾ المرزػػزم األردن ػ  ،كحصػػؿ ىػػذا
المؤشر على نسب ( )%61كىذه نسب تيد جعدة لدعـ است لع البنؾ المرززم األردن .

 . 3لعس ىناؾ أرار سلبع لتحدعد كصعا

السعاس الن دع على اسػت لع البنػؾ المرزػزم األردنػ  ،كحصػؿ

ىذا المؤشر على نسب ( )%51كى نسب جعدة إلى حد ما.

 .4ىنػػاؾ أرػػار سػػلبع إلق ػ ارض البنػػؾ المرزػػزم للحزكم ػ بحسػػب المؤشػرات التشػػرعيع علػػى اسػػت لع البنػػؾ
المرززم األردن  ،كحصؿ ىذا المؤشر على ما نسبتو (.)%36.9

 .5أف درجػ اسػت لع البنػؾ المرزػزم األردنػ بحسػب المؤشػرات التشػرعيع بلغػت ( ،)%43.5كىػذه نسػػب
جعدة كلعست ضيعف بالم ارن مع الدكؿ األخرل كالسعما منيا النامع .

(ب) مف حعث ع ق است لع البنؾ المرززم األردن بالمؤشرات االقتصادع -:

 . 1ىناؾ ع ق عزسع بعف است لع البنؾ المرززم األردن كميدالت التضخـ ،حعث اتضػل البنػؾ المرزػزم
األردن ػ عنػػدما زػػاف عػػر نػػاجل ف ػ الحفػػاظ علػػى االسػػت رار الن ػػدم زػػاف البنػػؾ المرزػػزم ذا اسػػت لع

ضيعف  ،ف حعف تمتع البنؾ المرززم األردن ب در مف االست لع كالسعما خ ؿ السنكات األخعػرة أدل

إلى انخفاض ميدالت التضخـ بشزؿ عاـ.
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 .2العكجد ارر فيل كاضل بػعف اسػت لع البنػؾ المرزػزم األردنػ كعجػز المكازنػ  ،كىػذا عظيػر مػف خػ ؿ
ضػػػيؼ اسػػػتجاب البنػػػؾ المرزػػػزم لمطالػػػب الحزكمػػػ مػػػف أجػػػؿ تمكعػػػؿ عجزىػػػا كىػػػك عزػػػس مااكضػػػحتو
المؤشرات التشرعيع .

 . 3ال تكجد ع ق بعف است لع البنؾ المرززم األردن كميدؿ نمك الناتج المحلػ اإلجمػال  ،حعػث لػـ عزػف
ل ست لع دكر ف نمك الناتج المحل اإلجمال اكانما ىناؾ عكامػؿ أخػرل تػؤرر فػ نمػك النػاتج تتمرػؿ
ف الغالب بالسعاس المالع للحزكم .

ً
ثبنيب :اىتىصيبث

ف ضك النتائج الت أظيرتيا الدراس فإف الباحث عت دـ التكصعات االتع :

 .1ضركرة اإلصرار على زعادة است لع البنؾ المرززم األردن ز عؤدم ميامو كعح ؽ أىدافو بزفػا ة ،مػع
ضركرة التنسعؽ كالتزامؿ بعف السعاستعف المالع كالن دع دكف أف عف د البنؾ المرززم دكره.

 . 2ال بد مف إج ار بيض التيدع ت على قانكف البنؾ المرززم األردن مف أجؿ الحصكؿ على اسػت لع أزبػر
للبنؾ المرززم ،كالسعما فعما عتيلؽ بإقالػ محػافظ البنػؾ المرزػزم فعجػب أف ال تزػكف متيل ػ بعػد الحزكمػ

تيػػزؿ متػػى تشػػا فاألفضػػؿ أف ال عػػنص ال ػػانكف علػػى اإلقال ػ كأف عب ػػى المحػػافظ علػػى رأس عملػػو حتػػى

تنتي كالعتو.

 .3عجػػب أف عزػػكف دكر محػػافظ البنػػؾ المرزػػزم أزرػػر فيالع ػ فػ عزفػ أف تسػػتىنس الحزكمػ برأعػػو (زمػػا نػػص
ال انكف) بؿ علعيا األخذ بو بشزؿ رئعس خاص فعما عتيلؽ بالسعاس الن دع .

 .4ضػػركرة التشػػدد ف ػ مسػػىل إق ػراض البنػػؾ المرزػػزم للحزكم ػ كالسػػعما فعمػػا عتيلػػؽ بتحدعػػد مػػدة السػػتح اؽ
ال ػػػركض كتحدعػػػد أسػػػيار الفائػػػدة علػػػى ال ػػػركض ،فضػػػ عػػػف عػػػدـ إقػػػراض جمعػػػع مسػػػتكعات الحزكمػػػ

كالمشارعع اليام .

 .5أف تيػػدعؿ قػػػانكف البنػػؾ المرزػػػزم قػػد ال عزػػػكف زافعػػا لمػػػنل البنػػؾ المرزػػػزم اسػػت لع أزبػػػر ،فعجػػب األخػػػذ
بالحسباف تنفعذ ىذا ال انكف بيعدان عف أرر الحزكم .
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independence of the central banks with a focus on measuring the
independence of the central bank of Jordan
Abstract
The main topic of this study is central around the independence of
Jordanian central bank and the extent of the effectiveness at the bank in leading
the monetary policy without interferences or pressures from side of the
government. the degree of independence of Jordanian central bank was based
on the following based hypothesis following ,there is relationship between the
independence of the central bank and the legislative and economical indices. the
most important recommendations are degree of independence of the Jordan
central bank 43.5% is a good one, but it possible to reach a higher degree than
this one by to making some modification on the Jordanian central bank law and
by the central bank should be more rigid in relation to lending to government.
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