
 

 

 

 3جـامعـة الجـزائـر 

 كـلٌة العلوم االقتصادٌة و العلوم التجارٌة وعلـوم التسٌٌـر

 قسـم علـوم التسٌٌر

   

 الموضوع      

 

 

 

 

 

 رسالة مقدمة لنٌل شهادة الدكتوراه فً علوم التسٌٌر

 النقـود و المالٌـة : فرع    

 :تحـت إشــراف                                     : من إعداد الطالب       

قادة اقاسم               :األستاذ الدكتور  عبد الرزاق سالم                                                

 :لجنة المناقشة                                   

 سارئٌ............... 33جامعة الجزائر  .........عبد المجٌد قدي: لدكتوراالستاذ ا  

 مقررا..... ........... 33جامعة الجزائر .............. قادة أقاسم : االستاذ الدكتور  

 ممتحنا...... ......... 33جامعة الجزائر ......... بن موسى كمال : الدكتوراالستاذ   

                                            ممتحنا       ............... 33جامعة الجزائر  .................حشماوي محمد : الدكتور  

 ممتحنا .................جامعة بومرداس . .......بوكسانً رشٌد : الدكتوراالستاذ    

 ممتحنا ......................جامعة المدٌة .... ...............غرٌبً أحمد : الدكتور   

     

 

 

 

 

 

 :الموسـم الجـامعــً

1322- 1321 
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 شكر و تقدير
 

  جميع نعمو الظاىرة والباطنةعلى    إلى المولى عز وجل توجو بالحمد و الشكرأ

 .﴾ الحمد  كما ينبغي لجالل وجيو وعظيم سلطانو﴿ : قولأف 

 كما اتوجو بخالص شكري وجزيل امتناني  

 الف اضل والمحترم األستاذ الدكتور   إلى

الذي كان لو الفضل بعد ا عز وجل    ق ادة أق اسمالمشرف على ىذا العمل    

 .ذا العمل، بنصائحو وارشاداتو القيمةفي اتمام ى

على توجيياتو و   عبد المجيد قديالى الف اضل و المحترم االستاذ الدكتور  

 .ارشاداتو القيمة  

المشرف الثاني على    أحمد ذياب الريمونيالى الف اضل و المحترم الدكتور  

 .ىذا العمل من جامعة اليرموك على توجيياتو و ارشاداتو القيمة  

يضا العضاء لجنة المناقشة الموقرة على ما بذلوه من جيد لتقييم  و الشكر ا

 .ىذا العمل  
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 اإلى           داء

 .إلى والدي الكريمين

 ﴿ وق ل رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي و على والدي  

 قرآن كريمو أن أعمل صالحا ترضاه ﴾ 

 الى زوجتي الف اضلة . 

 وأبنائ يم    إلى إخوتي و أخواتي. 

 خاالتي و أبنائيم، عماتي، أخوالي، إلى كل األق ارب أعمامي. 

 إلى كل األساتذة و الشيوخ. 

 إلى كل األصدق اء األوفياء. 

 إلى كل من سلك طريق ا يبتغي فيو علما. 

   إلى وطني الغالي الجزائر، متمنيا لو المزيد من االمن

 .واالستقرار والتطور

                            

 حفظ ا الجميع....                                                                 
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 فيرس المحتويات
 II الشكر

 III االىداء

 IV فيرس المحتويات

 VIII فيرس االشكاؿ

 IX فيرس الجداوؿ

 XI الممخص

 أ المقدمػػة
 أ تمييد
 ب البحث أسئمة

 ب فرضيات البحث
 ت حدود البحث
 ت يار البحثأسباب اخت

 ت أىداؼ البحث
 ث ادوات ومنيج البحث

 ث الدراسات السابقة
 ر مساىمة البحث
 ر بنية و خطة

 ز صعوبات البحث
 1 المالية و القطاع المصرفي        العولمة: الفصؿ االوؿ
 1 تمييد الفصؿ
 2 التحرر المالي و العولمة المالية: المبحث األوؿ
 2 المالي و تجمياتو التحرير: المطمب االوؿ
 8 ماىية العولمة المالية و أسباب ظيورىا: المطمب الثاني
 11 مؤشرات نمو العولمة المالية: المطمب الثالث 

 16 تقييـ العولمة المالية : نيالمبحث الثا
 16 ايجابيات العولمة المالية : المطمب االوؿ
 18 سمبيات العولمة المالية: المطمب الثاني

 21 العولمة المصرفية و انعكاساتيا : ث الثالثالمبح
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 21 مفيـو العولمة المصرفية و أسباب ظيورىا: المطمب االوؿ
 24 اثار العولمة المصرفية عمى المصارؼ: نيالمطمب الثا

 27 خالصة الفصؿ 
 28 التحديات المصرفية في ظؿ العولمة: الفصؿ الثاني
 28 تمييد الفصؿ
 29 تجارة الخدمات المصرفية و اثرىا عمى المصارؼ تحرير: المبحث االوؿ
 29 و الجوانب المختمفة ليا تعريؼ تجارة الخدمات: المطمب االوؿ
 32 اتفاقية الخدمات المالية و المصرفية : المطمب الثاني
 35 واقع  تحرير تجارة الخدمات المصرفية في الدوؿ العربية:المطمب الثالث
 38 المتوقعة لتحرير الخدمات المالية والمصرفية عمى الدوؿ الناميةاآلثار : المطمب الرابع
 43 انتشار و توسع الصيرفة االلكترونية: المبحث الثاني
 44 مفيـو الصيرفة االلكترونية: المطمب االوؿ
 50 وسائؿ الدفع االلكترونية :المطمب الثاني
 55 تطور ودرجة نفاذ الصيرفة االلكترونية: المطمب الثالث
 58 ايجابيات و سمبيات البنوؾ االلكترونية: المطمب الرابع

 62 االزمات المالية  وآثارىا عمى اعماؿ المصارؼ: المبحث الثالث
 62 تعريؼ االزمات المالية والمصرفية : المطمب االوؿ
 67 نماذج لالزمات المالية و المصرفية: المطمب الثاني
 72 0220االزمة المالية : المطمب الثالث
 78 عمى المصارؼ 0220آثار االزمة المالية : المطمب الرابع
 82 تطور اتفاقية بازؿ و أداء المصارؼ: المبحث الرابع
 83 و أداء البنوؾ Iاتفاقية بازؿ : المطمب االوؿ
 88 و أداء البنوؾ IIاتفاقية بازؿ : المطمب الثاني
 96 و أداء البنوؾ IIIاتفاقية بازؿ : المطمب الثالث
 102 خالصة الفصؿ
 103 واقع القطاع المصرفي الجزائري في ظؿ العولمة : الفصؿ الثالث
 103 تمييد الفصؿ

 104 مراحؿ تطور القطاع المصرفي الجزائري: المبحث االوؿ 
 104 القطاع المصرفي الجزائري بعد االستقالؿ و بداية االصالحات: المطمب االوؿ 
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 106 لنقد و القرض و تأثيره عمى القطاع المصرفي الجزائريقانوف ا: المطمب الثاني 
 116  02-02ٗضؼٍخ اىجْ٘ك اىجؼائغٌخ ػيى ض٘ء قبُّ٘ : اىَطيت اىخبىج

 120 ( 02-02) أىـ التعديالت التي عرفيا قانوف  النقد و القرض: المبحث الثاني
 120 القرضالمعدؿ و المتمـ لقانوف النقد و  20-20االمر رقـ : المطمب االوؿ 
 121 المتعمؽ بالنقد و القرض 00-20االمر رقـ : المطمب الثاني 

 123 اىَتؼيق ثبىْقض ٗ اىقغض 20-02االٍغ عقٌ : اىَطيت اىخبىج
 125 التوجيات الجديدة لمقطاع المصرفي الجزائري في ظؿ العولمة: المبحث الثالث
 125 لقطاع المصرفي الجزائريالشراكة االورومتوسطية و آثارىا عمى ا: المطمب االوؿ 
 128 المنظمة العالمية لمتجارة و القطاع المصرفي الجزائري  :المطمب الثاني 

 132 :سالصخ اىفصو
 133 تقييـ كفاءة اداء المصارؼ الجزائرية في ظؿ العولمة: الفصؿ الرابع 
 133 تمييد الفصؿ
 134 طبيعة تقييـ األداء المالي لممصارؼ: المبحث األوؿ

 134 مفيـو  تقييـ األداء المالي لممصرؼ: المطمب االوؿ 
 138 اىداؼ تقييـ األداء في المصارؼ: المطمب الثاني
 139 المفاىيـ النظرية لمكفاءة: المبحث الثاني
 139 تعريؼ الكفاءة: المطمب األوؿ
 139 الكفاءة في القطاع المصرفي: المطمب الثاني
 144 اءة أداء القطاع المصرفيطرؽ قياس كف: المطمب الثالث
 146 تقييـ كفاءة القطاع المصرفي الجزائري عمى المستوى الكمي: المبحث الثالث
 146 حجـ و درجة نمو القطاع المصرفي الجزائري: المطمب األوؿ
 148 بنية القطاع المصرفي الجزائري  : المطمب الثاني 
 151 عمى المستوى الجزئي تقييـ أداء المصارؼ الجزائرية: المبحث الرابع
 153 (جذب المدخرات) القدرة عمى تعبئة الموارد: المطمب االوؿ
 157 القروض الموزعة: المطمب الثاني
 160 مخاطر رأس الماؿ: المطمب الثالث
 160 (المردودية)كفاءة التشغيؿ: المطمب الرابع

 163 درجة سيولة البنؾ: المطمب الخامس



                                                                                                                                          VII 

 

 

 165 خالصة الفصؿ
 166 جوانب تكييؼ القطاع المصرفي الجزائري لمواكبة التحوالت العالمية : فصؿ الخامس ال

 166 تمييد الفصؿ
 167 االىتماـ بحوكمة المصارؼ: المبحث االوؿ
 167 مفيـو حوكمة المصارؼ: المطمب األوؿ
 173 مبادئ، اىداؼ و محددات حوكمة الشركات: المطمب الثاني
 179 لحوكمة في المصارؼ، ركائزىا و التحديات التي تواجييادور ا: المطمب الثالث
 187 االتجاه نحو االندماج المصرفي و البنوؾ الشاممة: المبحث الثاني
 187 مفيـو االندماج المصرفي: المطمب االوؿ
 192 البنوؾ الشاممة :المطمب الثاني
 196 تبني مفيـو حديث لمتسويؽ المصرفي: المبحث الثالث

 196 مفيـو و أىمية التسويؽ المصرفي: ب االوؿالمطم
 201 جودة الخدمة المصرفية: المطمب الثاني
 205 أساسيات التعامؿ مع العمالء: المطمب الثالث
 208 المرتكزات األساسية لممفيـو الحديث لمتسويؽ المصرفي: المطمب الرابع

 211 تحديث وسائؿ الدفع: الرابع المبحث
 211 افع وأىداؼ تحديث نظاـ الدفع في الجزائردو : المطمب االوؿ
 221 العناصر الرئيسة لتحديث نظاـ الدفع في الجزائر: المطمب الثاني
 224 واقع تحديث نظاـ الدفع في الجزائر و مشاكؿ التحديث: المطمب الثالث

إصػػالح نظػػـ افشػػراؼ و الرقابػػة، زيػػادة االمػػف المصػػرفي و تحسػػيف  :الخػػامس المبحػػث
 نذار المبكرنظـ اال

225 

 225 اصالح و تفعيؿ نظاـ الرقابة و االشراؼ: المطمب االوؿ
 233 زيادة االمف المصرفي: المطمب الثاني
 234 تحسيف نظاـ االنذار المبكر: المطمب الثالث
 239 خالصة الفصؿ

 240 خاتمة
 244 قائمة المراجع 
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 االشكال فيرس                                          
 

 الرقـ    
 

 عنواف الشكؿ                    
 

 الصفحة   
 06 نسبة القيود عمى الحساب الرأسمالي (1-1)
 45 المعامالت المصرفية االلكترونية (2-1)
 118 (10-90بعد قانوف )القطاع المصرفي الجزائري حاليا  (3-1)
 148 بنية القطاع المصرفي الجزائري (4-1)
فػػي سػػيـ المصػػارؼ كنسػػبة مػػف إجمػػالي العػػدد و األصػػوؿ تق (4-2)

2009 
152 

-2005تطػػػور الودائػػػع فػػػي المصػػػارؼ الخاصػػػة و العامػػػة  (4-3)
2009        

153 

الودائػػػػػع تحػػػػػت الطمػػػػػب فػػػػػي المصػػػػػارؼ العامػػػػػة و الخاصػػػػػة  (4-4)
2005-2009 

154 

-2005الودائػػػع ألجػػػؿ فػػػي المصػػػارؼ العامػػػة و الخاصػػػة  (4-5)
2009     

155 

الودائػػػػع الجػػػػؿ و تحػػػػت الطمػػػػب الػػػػى اجمػػػػالي الودائػػػػع فػػػػي  (4-6)
 المصارؼ العامة  

156 

الودائػػػػع الجػػػػؿ و تحػػػػت الطمػػػػب الػػػػى اجمػػػػالي الودائػػػػع فػػػػي  (4-7)
 المصارؼ الخاصة

156 

حصػػة القػػروض  لممصػػارؼ الخاصػػة و العامػػة مػػف اجمػػالي  (4-8)
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158 

مػػومي و القطػػاع الخػػاص القػػروض الموجيػػة الػػى القطػػاع الع (4-9)
 في المصارؼ العامة

158 

القػروض الموجيػػة الػػى القطػػاع العمػػومي و القطػػاع الخػػاص فػػي  (4-10)
 المصارؼ الخاصة

159 

 172 بواعث االىتماـ بحوكمة الشركات (5-1)
 178 المحددات الداخمية و الخارجية لمحوكمة (5-2)
 184 مصارؼالييكؿ التنظيمي لمحاكمية المؤسسية في ال (5-3)
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 11     2007-2001بنية وحجـ الموجودات المالية  مابيف  ( 1-4)
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 :الممخص
تمعب المصارؼ دورا رياديا و تنمويا في اقتصاديات مختمؼ الدوؿ النامية و المتقدمة عمى حد      

سواء، و في اآلونة االخيرة برزت مجموعة مف التحوالت مست مختمؼ الدوؿ نتيجة لما يعرؼ بالعولمة 
وؿ حيث اف بعضيا اصيب بأزمات مالية ثرت تأثيرا كبيرا عمى القطاع المصرفي في ىذه الدأالمالية 

كاف لزاما عمينا معرفة اوضاع و المتغيرات التي تعرفيا المصارؼ ومصرفية، و في ظؿ ىذه االوضاع 
ومتطمبات اصالحو مف أجؿ جعؿ ىذا القطاع قادر عمى منافسة  القطاع المصرفي الجزائري واداءه 

 .الية المصارؼ االجنبية و الوقوؼ اماـ تيار العولمة الم
 

البنوؾ ، المصارؼ، المصارؼ الجزائرية، القطاع المصرفي، العولمة المالية، تقييـ : الكممات الدالة
 .أداء المصارؼ، االصالح المصرفي 
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 :تمييد
لقد شيد عقد التسعينات مف القرف الماضي نقطة تحوؿ كيفية في التاريخ العالمي المعاصر ،         
رفت البيئة الدولية تحوالت ىيكمية و جذرية متسارعة و حاسمة مست جميع الجوانب االقتصادية فقد ع

و االجتماعية و حتى السياسية و أفرزت العديد مف التغيرات أثرت و الزالت تؤثر عمى جميع دوؿ 
جزء مف البيئة  ، وبما أف البيئة المصرفية العالـ ، ومف ابرز ىذه التغيرات االتجاه نحو العولمة المالية

الدولية فقد عرفت ىي االخرى جممة مف المستجدات  أىميا إزالة القيود بيف األسواؽ المصرفية الدولية 
 .   مما أدى إلى خمؽ المناخ المناسب لتدويؿ أسواؽ الصرؼ والماؿ في العالـ

ماتو ومكوناتو لنظاـ المالي واالقتصادي بحكـ مقو ا احد ركائزىذا ويعتبر القطاع المصرفي        
ونشاطو ، كما يوفر بعد دراسة حاجة السوؽ و الوضع االقتصادي التدفقات النقدية التي تحتاج إلييا 
التنمية االقتصادية في أي بمد مف خالؿ قدرتو عمى تعبئة المدخرات و تسيير تدفؽ االمواؿ بيف وحدات 

المركزي والتوجييات الحكومية مثؿ  االقتصاد الوطني، ويتـ ذلؾ بواسطة المؤشرات الصادرة عف البنؾ
عرض النقود والضرائب والتضخـ وغيرىا، وعميو يمكف القوؿ أف القطاع المصرفي يمعب دورا رياديا في 
دفع عجمة التنمية االقتصادية عف طريؽ تقديـ القروض لألفراد والمؤسسات و المساىمة في 

      .المشروعات الحكومية
صرفي في استقرار النشاط االقتصادي لمبمد وما يقـو بو مف دور أساسي ونظرا ألىمية القطاع الم   

في التنمية فإف وجود نظاـ مالي قادر عمى حشد وتخصيص الموارد المالية لخدمة األغراض المنتجة 
وتحقيؽ معدالت نمو عالية وقابمة لالستمرار يعد أمر أساسيا ، لذا كاف لزاما عى القطاع المصرفي 

ورات المتالحقة في ظؿ العولمة و ذلؾ مف خالؿ تحسيف طرؽ أداء الخدمات مواكبة كؿ التط
المصرفية و اىـ ىذه الطرؽ التوجو نحو البنوؾ الشاممة و التوسع في عمميات االندماج المصرفي ، و 
اعادة ىيكمة الخدمات المصرفية و ايضا ادخاؿ اساليب تكنولوجية جديدة عمى العمؿ المصرفي كخدمة 

كتروني ، ضرورة تطبيؽ قواعد الحوكمة خاصة فيما يخص االفصاح و الشفافية و ذلؾ الدفع االل
لتجنب الوقوع في االضطرابات و اليزات المتكررة التي تعصؼ بالدوؿ ، و تطوير قدراتو التنافسية و 

 .وضع السياسات المناسبة لتنظيـ عممو و توجيو نشاطو لتحقيؽ االىداؼ المسطرة 
بيف الدوؿ التي تعرضت إلى ىزات مالية داخمية تمثمت أساسا في الفضائح المالية  والجزائر مف       

 دينار جزائريمميار  022التي تعرضت ليا بعض المؤسسات المصرفية حيث كمفت الخزينة أكثر مف 
وأبرز ىذه الفضائح ىي فضيحة الخميفة بنؾ والتي تعتبر أكثر ىذه الفضائح تأثيرا في الساحة المالية 

 .مصرفية منذ االستقالؿ ، بافضافة إلى فضائح يونيف بنؾ وأركو بنكو وغيرىاوال
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سالمة االجراءت والممارسات التي تطبقيا بىتماـ الحاجة ممحة لالومف ىذا المنطمؽ أصبحت     
استخداـ األمواؿ في التنمية وكفاءتيا  أىداؼ البنوؾ وتقييـ أدائيا مف حيث مدى فعاليتيا في تحقيؽ

 .وصدؽ حساباتيا ونتائجيا  أمواليـسالمة عمى المساىميف وأصحاب الودائع  وطمأنة
 
القطاع المصرفي الجزائري  ، مسايرةة ومؤشرات األداء الماليتحسيف الوضعية  مف الرىانات االخرى  
 فتح القطاع وفي الدوؿ المتقدمة وذلؾ بتطبيؽ متطمبات إتفاؽ بازؿ السائدة نظمة المالية والمصرفية لأل

أسواؽ اقتحاـ عف طريؽ سواءا سوقية ال دصتٔ المصرفي أماـ الخواص قصد زيادة قدرتو عمى رفع 
استخداـ وسائؿ االتصاؿ وتقنيات المعمومات ب أو التوسع في االسواؽ القائمة ، وال يكوف ذلؾ االجديدة 

الفرد يبحث عف  الحديثة ألنيا أثرت بشكؿ كبير عمى أسموب الحياة داخؿ المجتمعات التي أصبح فييا
 .ومتطور مف منتجات ومنيا المنتجات المصرفيةما ىو جديد 

 :البحث أسئمة
 :في السؤاؿ التالي التي يمكف صياغتيا إشكالية البحثتتبمور لنا مف خالؿ العرض السابؽ 

 ما ىي متطمبات إصالح القطاع المصرفي الجزائري في ظؿ العولمة؟ -     
 :الجوىري ارتأينا وضع األسئمة الفرعية التاليةومف اجؿ افجابة عمى السؤاؿ 

 ما ىي أىـ التطورات المالية التي عرفيا العالـ في نياية القرف العشريف ؟ -
 ؟ ما ىو واقع القطاع المصرفي الجزائري في ظؿ العولمة -
 مؤشرات أداء المصارؼ الجزائرية ؟  ماىي وضعية -

 مة؟ما مدى قدرة المصارؼ الجزائرية عمى مواجية العول -

ما ىي متطمبات االصالح الواجب اعتمادىا في القطاع المصرفي الجزائري لمواكبة  -
  التحوالت المالية والمصرفية الدولية ؟ 

 :بحثفرضيات ال
بعد المطالعات والقراءات المختمفة لمكتابات السابقة المتعمقة و مف افشكالية المطروحة  اانطالق      

اقيا المستقبمية ومقابمتيا باألسئمة موضوع البحث، بدا لنا وضع بالمصارؼ والعولمة المالية وآف
 :الفرضيات التالية التي تكوف منطمقا لدراستنا

غير جيدة و التمكنيا مف الوقوؼ في تيار العولمة  تعتبر اوضاع المصارؼ الجزائرية في حالة  -
 ؛المالية
يز و تطوير القطاع المالي مف شانو تعز اتجاه المصارؼ الجزائرية نحو االندماج المصرفي  -

 والمصرفي الجزائري؛

اعتماد الصيرفة الشاممة مف شانو تعزيز و تطوير القطاع  اتجاه المصارؼ الجزائرية نحو -
 المالي و المصرفي الجزائري؛
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اعتماد الصيرفة االلكترونية مف شانو تعزيز و تطوير القطاع  اتجاه المصارؼ الجزائرية نحو -
 ائري؛المالي و المصرفي الجز 

 تؤدي عصرنة أنظمة الدفع في الجزائر الى زيادة قدرة تنافسية النظاـ المصرفي الجزائري ؛ -

 .يساىـ اعتماد التسويؽ في المصارؼ الجزائرية في تعزيز أدائيا و تطوير أساليب عمميا -

 

 :بحثحدود ال
كاني يخص مف اجؿ معالجة إشكالية البحث تـ تحديد إطاريف مكاني و زماني، فافطار الم    

أما عف افطار الزماني فاف فترة  المصارؼ الجزائرية حيث تـ التركيز عمى الجانب المالي والنقدي،
نظرا الف الجزائر عرفت تحوالت جديدة سياسيا اثرت عمى  0202 -0222الدراسة حددت مابيف 

 . الجانب عمى القطاع االقتصادي  و المالي 
 

 :أسباب اختيار البحث
تيار البحث ألىميتو إذ أف الجزائر تحتؿ موقعا استراتيجيا فيي تحتوي عمى فرص يرجع اخ      

 .                 استثمار جيدة مما يجعؿ مف تطوير أساليب التمويؿ يمثؿ دعـ لالستثمار و التنمية االقتصادية
المستوى الجزئي  اعتقاد الباحث اف االداء الفعاؿ لممصارؼ الجزائرية يؤدي الى اثار ايجابية عمى     

و الكمي و عميو يسعى الباحث الى التعرؼ عمى الية عمؿ المصارؼ الجزائرية ليقؼ عند اىـ 
 .التحديات التي تحوؿ دوف االداء الجيد لمقطاع المصرفي في الجزائر

ىذا عالوة عمى أف المواضيع المتعمقة بالمصارؼ ىي مواضيع الوقت الحاضر ومحؿ نقاش     
 . وائر العممية األكاديمية والمحافؿ الدوليةودراسات في الد

 
 :أىداف البحث

 :انطالقا مف إشكالية البحث وفرضياتو فاف ىذه الدراسة ترمي إلى تحقيؽ األىداؼ التالية 
عمى  التطورات المالية والنقدية التي عرفيا العالـ منذ نياية القرف العشريف معرفة اثر محاولة  -

 النظاـ المصرفي الجزائري؛

 ؛الوضعية المالية لممصارؼ الجزائرية ومدى إمكانية تحسينيا تقييـمحاولة   -

محاولة معرفة مدى قدرة المصارؼ الجزائرية عمى مواجية أىـ اآلثار السمبية الناجمة عف ىذه  -
 .التطورات
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 :أدوات ومنيج البحث
 : تـ االعتماد في انجاز ىذا البحث عمى األدوات التالية

 : جمع المعمومات مف  -

 مجمة التمويؿ والتنمية، اتحاد المصارؼ العربية، الدوريات المتخصصة، مثؿ مجمة 
THE BANKER...؛ 

  ،التقارير المتخصصة مثؿ تقارير البنؾ المركزي، التقارير الدورية لمبنوؾ الجزائرية
 Economic Outlook.. Developmentالعربي الموحد، االقتصادي التقرير 

Indicatores World،.... 

  خاصة مواقع المنظمات الدولية مثؿ بنؾ ( االنترنت) الشبكة الدولية لممعمومات
التسويات الدولية موقع صندوؽ النقد العربي، وموقع صندوؽ النقد الدولي والبنؾ 

 .الدولي واالنكتاد وغيرىا

 :معالجة المعمومات باستخداـ  -
 المالية  األدوات افحصائية  كحساب النسب، معدالت النمو والمؤشرات. 

      
 :أما عف المنيج المتبع فقد تـ اعتماد

 المنيج التاريخي لسرد بعض الوقائع التي عرفيا االقتصاد الجزائري ؛  -

صف المنيج الوصفي والمنيج التحميمي بطريقة متكاممة، حيث استعمؿ المنيج الوصفي في   - و

م عال شهدها ال تي ي تحىالت ال ؽ لتقييـ المصارؼ عند التطر ، أما المنيج التحميمي ال
 .في تحميؿ الجداوؿ والنسب والمؤشرات المالية لمبنوؾحيث تـ استخدامو 

 

 :الدراسات السابقة
لقد تناولت العديد مف الدراسات موضوع العولمة، وتعددت الدراسات ايضا حوؿ موضوع تقييـ واصالح 

 .البنوؾ وسوؼ نتطرؽ الى اىـ ىذه الدراسات
النظام المصرفي الجزائري و اثارىا عمى تعبئة المدخرات اصالحات : دراسة عمي بطاىر -2

  1(1336) وتمويل التنمية 

حيث استيدؼ الباحث بياف اثر االصالحات عمى تعبئة المدخرات وتمويؿ التنمية ولقد توصؿ         
الباحث الى اف االصالح المالي خطوة رئيسية في االصالح االقتصادي و ىذا مف اجؿ مواكبة ظاىرة 

 .عولمة االقتصاديةال

                                                 
أطروحة دكتوراه دولة غير منشورة ،  ري و اثارىا عمى تعبئة المدخرات وتمويل التنمية،اصالحات النظام المصرفي الجزائبطاىر عمي ،  1

 . 2006جامعة الجزائر، 
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و أظيرت الدراسة ايضا التطور المتزايد في القدرات المالية لمنظاـ المصرفي الجزائري، اال اف       
مساىمتو في تمويؿ التنمية قد تباينت بيف مؤسسات ىذا النظاـ تباينا يتفؽ و اتجاىات كؿ بنؾ داخؿ 

 .االقتصاد الوطني و شكؿ القطاع الذي يسعى الى تمويمو
ا يالحظ في ىذه الدراسة انيا لـ تتطرؽ الى تقييـ البنوؾ الجزائرية مف اجؿ وضع دعائـ لتعزيز وم

، و لـ تتطرؽ الدراسة ايضا لمعولمة و اثارىا و كذا استرتجيات نقاط القوة و تعزيز نقاط الضعؼ
 .مواجية العولمة

المصرفية و زيادة التحرير المصرفي و متطمبات تطوير الخدمات : دراسة بريش عبد القادر  -1
 .2( 1336) القدرة التنافسية لمبنوك الجزائرية 

حيث استيدؼ الباحث ابرز انعكاسات سياسة التحرير المصرفي عمى النشاط المصرفي بشكؿ عاـ 
 .وعمى البنوؾ العمومية عمى وجو التحديد

ومة مصرفية قادرة كما استيدؼ الباحث تحديد االليات و الميكانيزمات التي تمكف مف ارساء منظ     
 .عمى المنافسة في ظؿ المتغيرات و التطورات التي تعرفيا البيئة المصرفية

وقد توصؿ الباحث الى اف الجيود المبذولة مف الناحية التشريعية في مجاؿ االصالحات المصرفية    
قدمة، كما لـ يكف ليا انعكاسات عمى تحسيف اداء البنوؾ الجزائرية و تحسيف الخدمات المصرفية الم

اف تحرير السوؽ المصرفية الجزائرية لـ يسمح ببروز المنافسة نتيجة تعثر البنوؾ الخاصة، واوضح 
كذلؾ باف البنوؾ الجزائرية تواجييا مجموعة مف التحديات و ىي صغر الحجـ وضعؼ راس الماؿ، 

وظيفة التقميدية محدودية الخدمات المصرفية المقدمة و انحصار الدور الذي تقـو بو البنوؾ في ال
، سوء توزيع شبكة فروع البنؾ عمى (جمع الودائع ومنح القروض ) لمبنوؾ وىي الوساطة المالية 

التراب الوطني، ىيمنة البنوؾ العامة عمى السوؽ المصرفية، ضعؼ التاىيؿ البشري، التاخر الشديد في 
 .نظـ المعمومات و الدفع
 :واوصى الباحث بضرورة

مصرفية حتى تتناسب مع التطورات التي شيدتيا الساحة المصرفية تعميؽ االصالحات ال -
 .العالمية 

تحديث وعصرنة المنظومة المصرفية، واالىتماـ بالعنصر البشري، وتكييؼ النظاـ المحاسبي  -
 .المطبؽ في البنوؾ وفؽ المعايير المعموؿ بيا دوليا

وقيع االلكتروني و طرؽ االثبات وضع االرضية القانونية الخاصة بالتعامالت االلكترونية، كالت -
 .و تكييؼ القانوف الجنائي ليستوعب الجرائـ االلكترونية

                                                 
دكتوراه   أطروحة ، التحرير المصرفي و متطمبات تطوير الخدمات المصرفية و زيادة القدرة التنافسية لمبنوك الجزائريةبريش عبد القادر،  2

 . 2006جزائر، دولة غير منشورة ، جامعة ال
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وما يالحظ في ىذه الدراسة انيا لـ تتطرؽ الى تقييـ البنوؾ الجزائرية مف اجؿ وضع دعائـ لتعزيز 
 .نقاط القوة و تعزيز نقاط الضعؼ

الجزائرية في ظل اقتصاد دراسة دريس رشيد، استراتيجية تكييف المنظومة المصرفية  -3
  3(1337) السوق

 :استيدؼ الباحث مف خالؿ دراستو مايمي
ابراز االساليب المتنوعة لالصالح المصرفي مف خالؿ معرفة المراحؿ التي تدرج فييا،  -

وعرض النتائج المترتبة عمى اتباع سياسة التحرير االقتصادي عمى الجياز المصرفي الجزائري كما 
 .ؽ تطوير الجياز المصرفي لمواجية تحديات العولمة و الحداثة المصرفيةحاوؿ استشراؼ افا

وقدـ الباحث مجموعة مف التوصيات تتمثؿ في ضرورة رفع راس ماؿ البنوؾ و تكوف الزيادة  -
معفاة مف الضريبة، وكذا ضرورة تقوية دور البنؾ المركزي مف حيث القدرة االشرافية و التنظيمية مف 

ية البنؾ المركزي، و كذا تبني مفيـو البنؾ الشامؿ و انشاء جياز داخؿ البنوؾ خالؿ مفيـو استقالل
 .لمتنبوء بحاالت التعثر المالي لمقروض الممنوحة

يالحظ في ىذه الدراسة عدـ تركيز الباحث عمى تقييـ اداء البنوؾ، وعدـ ابراز مكانة البنوؾ 
 .الجزائرية بيف البنوؾ محميا ودوليا

 
اثار العولمة المالية عمى المصارف االسالمية االردنية و : عجمونيدراسة احمد طو ال -4

 .4(1334)االستراتيجيات المقترحة لمواجيتيا 

تيدؼ ىذه الدراسة الى تشكيؿ ردة فعؿ استراتيجية لمساعدة المصارؼ االسالمية االردنية عمى     
ر التي ستنتج عنيا وذلؾ مف االستفادة مف الفرص التي تتيحيا العولمة المالية و الحد مف المخاط

خالؿ تقييـ قدرتيا عمى مواجية متطمبات العولمة المالية وتحدياتيا، ثـ اقتراح االستراتيجيات المالئمة 
 .التي يمكف لمنصارؼ االسالمية تبنييا مف اجؿ االستفادة مف الفرص

ات كبيرة بسبب وتمثمت مشكمة الدراسة في اف المصارؼ االسالمية االردنية ستواجو تحدي      
التعرض الثار العولمة المالية، حيث ستجد المصارؼ االسالمية االردنية نفسيا في مواجية منافسة 
قوية مف طرؼ مصارؼ اجنبية قوية ذات امتداد عالمي واسع، اضافة الى وجوب امتثاؿ المصارؼ 

تزاـ ببنود االتفاقات الدولية االسالمية االردنية لمتطمبات االنفتاح المالي العالمي التي تتمثؿ في االل

                                                 
دكتوراه دولة غير منشورة ، جامعة الجزائر،  أطروحة، استراتيجية تكييف المنظومة المصرفية الجزائرية في ظل اقتصاد السوقدريس رشيد،  3

2007. 
دكتوراة في  أطروحة ،اثار العولمة المالية عمى المصارف االسالمية االردنية و االستراتيجيات المقترحة لمواجيتيااحمد طو العجموني،  4

 . 2004الفمسفة تخصص تمويؿ، جامعة عماف العربية لمدراسات العميا، 
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التي تنظـ العمؿ المصرفي الدولي او تمؾ التي تتعمؽ باالنفتاح االقتصادي بيف االردف و دوؿ العالـ 
 .المختمفة
وقد توصؿ الباحث الى امكانية استفادة المصارؼ االسالمية مف االنفتاح المالي لتوسيع انشطتيا      

يا، اضافة الى اف العولمة المالية ستعمؿ عمى حفز المصارؼ خارج االسواؽ التي تعمؿ فييا حال
االسالمية عمى االبتكار و تطوير اساليب تمويؿ و استثمار جديدة و حؿ جزء كبير مف مشكمة السيولة 

 .لدييا
وخرج الباحث بمجموعة مف التوصيات تتعمؽ باستراتيجية مقترحة اضافة الى توصيات اخرى     

يا توثيؽ التعاوف بيف المصارؼ االسالمية االردنية و المصارؼ االسالمية في تتعمؽ بجوانب اخرى من
البمداف االخرى، وتفعيؿ الكفاءت الشابة وا عطاؤىا دورا متقدما في متقدما في قيادة التغيير 
االستراتيجي المطموب، ونقؿ عممية الرقابة الشرعية مف المصارؼ نفسيا الى المصارؼ المركزية 

 .ابة شرعية مركزيةبحيث تصبح رق
يالحظ في ىذه الدراسة انيا اقتصرت عمى المصارؼ االسالمية فقط في االردف، باالضافة الى انيا لـ 

 .تتعرض الى اثر ازمات العولمة عمى المصارؼ االسالمية االردنية
 :بعنوان 5(2998)دراسة كونت و ديتراجياس  -5

Financial liberalization and financial fragility  اىتمت ىذه الدراسة بتحميؿ العالقة بيف
بمد، حيث  30التحرير المالي و حدوث االزمات المصرفية وقد شممت الدراسة المصارؼ الموجودة في 

بينت الدراسة باف احتماؿ حدوث االزمات المصرفية يتناسب طردا مع درجة التحرر المالي في البمداف 
جة االلتزاـ بالقوانيف و انخفاض مستوى الفساد أي در ) التي يوجد فييا بيئة مؤسسية قوية 

 (.الخ...االداري
 : ومف اىـ النتائج التي توصمت ليا الدراسة مايمي

يتأثر مستوى اليشاشة المالية بمجموعة مف العوامؿ تتعمؽ بالظروؼ االقتصادية الكمية غير  -
المدفوعات، و بالسيطرة عمى  المواتية و السياسات االقتصادية الكمية السيئة، التعرض الزمات موازيف

 . ىذه العوامؿ يبقى التحرير المالي كعنصر سمبي مستقؿ يؤثر عمى استقرار القطاع المصرفي

 .اىمية وجود االصالحات المؤسسية كمتطمب سابؽ لمدخوؿ في عممية التحرير المالي -

النمو في  يوجد تأثير ميـ لمتحرير المالي و اليشاشة المالية عمى التطور المالي ومستوى -
 .البمداف التي شممتيا الدراسة و يختمؼ حجـ و اتجاه ىذا التاثير مف بمد الخر

                                                 
5
 Asli Demirguc – kunt and Enrica Detragiache,Financial liberalization and financial fragility, Paper 

prepared for World Bank, Washington, D.C ,April 1998. 
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و يؤخذ عمى ىذه الدراسة عدـ تطرقيا الى الجوانب التشغيمية الخاصة بالمصارؼ و التي مف خالليا 
 .، و كذا لـ تتطرؽ لتقييـ المصارؼتتعرض المصارؼ لالزمات المالية

االثار المتوقعة التفاقية الجاتس عمى القطاع المصرفي االردني : حالصال ندراسة صالح الدي -6
(2998)6 

حيث استشرؼ الباحث االثار التي يمكف اف تحدث نتيجة انضماـ االردف الى االتفاقية العامة لتحرير 
 .الخدمات عمى القطاع المصرفي االردني سواء كاف التاثير ليجابا او سمبا

اثار ايجابية تتجمى في زيادة كفاءة النظاـ المصرفي و تعزيز البنوؾ  وقد توصؿ الباحث الى اف ىناؾ
المحمية لقواعدىا الرأسمالية و االستفادة مف اقتصاديات الحجـ و تدعيـ تواجد البنوؾ المحمية في 

 .االسواؽ العالمية
ية عمى وتبيف لمباحث ايضا اف انضماـ االردف الى االتفاقية سيؤدي الى ضعؼ مقدرة البنوؾ االردن

 .منافسة البنوؾ االجنبية 
وقد اوصى الباحث باالتجاه الى المصارؼ الشاممة والخصخصة، وزيادة االستثمار في تكنولوجيا 

 االتصاالت و المعمومات،
قامت الدراسة بالتركيز عمى اتفاقية الجاتس و لـ تبيف تاثير العوامؿ االخرى لمعولمة المالية عمى 

 ة الى اف الدراسة تتعمؽ باالردف دوف غيرىا مف البمداف المصارؼ االردنية باالضاف
االستثمار االجنبي في القطاع المالي الكولومبي : دراسة روبرتو شتاينر و ادولفو باراجاس -7

(2999)7 

استيدفت الدراسة بياف مدى تاثير دخوؿ المصارؼ االجنبية عمى المصارؼ المحمية في كولومبيا     
 .خالؿ فترة التسعينات

دا الباحثاف اف اوضاع السياسة االقتصادية تجاه االستثمار االجنبي المباشر في النظاـ المالي وج
، و سمح بعد ذلؾ 0093تغيرت مع الوقت حيث كانت تقييدية جدا حتى تـ تحريرىا تماما في عاـ 

ممكية وكنتيجة لذلؾ اجبرت البنوؾ الفردية عمى تحويؿ انفسيا لبنوؾ . لالستثمار االجنبي بالدخوؿ
وقد تميزت البنوؾ المشتركة الممكية عف البنوؾ المحمية، . %30مشتركة مع مشاركة محمية التقؿ عف 

 .بانيا تعمؿ براس ماؿ اكبر وتمنح قروضا كمية متنوعة كما كانت اكثر ربحية
ؾ وقد تضمنت اجراءات التحرير المالي التي طبقت في بدايات التسعينات تقميؿ القيود عمى دخوؿ البنو 

االجنبية، مما ساىـ في نشوء نشاط جديد في القطاع المصرفي، وادى فتح السوؽ لالستثمار االجنبي 

                                                 
تير، غير منشورة كمية االقتصاد ماجس أطروحة، االثار المتوقعة التفاقية الجاتس عمى القطاع المصرفي االردنيح، صالح الديف الصال 6
 .1998العمـو االدارية، جامعة اليرموؾ، و 

7
 Roberto Steiner and Adolfo Barajas, Foreign Investment in Colombia s Financial Sector, IMF, 

Washington, April, 1999. 
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الى وجود بنوؾ ذات ممكية مشتركة تحولت فيما بعد الى ممكية اجنبية كاممة كما ادى ذلؾ ايضا الى 
 .تاسيس بنوؾ اجنبية جديدة في كولومبيا
 :وقد توصؿ الباحثاف الى النتائج التالية

ادت المنافسة بيف البنوؾ المحمية و االجنبية الى تدىور القروض التي تقدميا البنوؾ المحمية  -0
 .وبالتالي تدني ربحيتيا

ادى دخوؿ البنوؾ االجنبية الى كولمبيا الى اجبار البنوؾ المحمية عمى اف تتبنى تطويرات  -0
 .تقنية مكمفة

انت في وضع سيئ او في وضع خسارة تبيف اف البنوؾ المحمية المؤسسة حديثا في كولمبيا ك -0
في السوؽ ولذلؾ اجبرت عمى تقاضي اسعار فائدة اقؿ مف اجؿ الحصوؿ عمى حصة اكبر في السوؽ 

 .المحمية

 .نالحظ اف الدراسة لـ تقترح اليات و استراتجيات الصالح القطاع المصرفي الكولومبي
ا حول كيف يؤثر الدخول دراسة ستاين كالسينز و  اسمي ديميرجيك كونت و ىاري ىويزنج -8

 .2995 -2988دولة لمفترة  83االجنبي عمى سوق البنوك المحمي في 

 02حيث تمثؿ ىدؼ الدراسة في بياف مدى تاثير دخوؿ المصارؼ االجنبية عمى المصارؼ المحمية ؿ 
دولة و يبيف ىذا البحث نسبة الممكية  02و ذلؾ مف خالؿ بيانات مف  0003-0000دولة لمفترة 

االدارية و العمومية نبية في اسواؽ البنوؾ الوطنية، ويقارف ىوامش الفائدة الصافية و المصاريؼ االج
 .والضرائب المدفوعة وربح البنوؾ االجنبية و المحمية

 : و لقد توصمت الدراسة الى النتائج التالية
ة دخوؿ وجود عالقة عكسية بيف دخوؿ البنوؾ االجنبية و صافي ىامش الفائدة، حيث اف زياد -0

الفائدة عمى الموجودات الكمية يؤدي الى انخفاض صافي ىامش  %0البنوؾ االجنبية بمقدار 
 . %20220لمبنوؾ المحمية بمقدار 

وجود عالقة عكسية بيف دخوؿ البنوؾ االجنبية وبيف الدخؿ مف غير الفائدة لمبنوؾ المحمية،  -0
انخفاض الدخؿ مف غير الفائدة يؤدي الى  %0حيث اف زيادة دخوؿ البنوؾ االجنبية بمقدار 

 . %20200لمبنوؾ المحمية بمقدار 

وجود عالقة عكسية بيف دخوؿ البنوؾ االجنبية وبيف الدخؿ قبؿ الضريبة لمبنوؾ المحمية،  -0
يؤدي الى انخفاض الدخؿ قبؿ الضريبة  %0حيث اف زيادة دخوؿ البنوؾ االجنبية بمقدار 

 .% 20200بمقدار 

خوؿ البنوؾ االجنبية و المصاريؼ االدارية و العمومية، حيث اف وجود عالقة عكسية بيف د -0
يؤدي الى انخفاض المصاريؼ االدارية بمقدار  % 0زيادة دخوؿ البنوؾ االجنبية بمقدار 

20220 % . 
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ىذه الدراسة اقتصرت فقط عمى ابراز اثر الدخوؿ االجنبي في قطاع البنوؾ عمى مؤشرات محددة 
الدخؿ قبؿ الضريبة، الدخؿ مف غير الفائدة، المصاريؼ االدارية و صافي ىامش الفائدة، : وىي

العمومية، ولـ تبرز اىـ التغيرات التي احدثتيا العولمة المالية كما انيا لـ تدرج استراتيجيات لمواجية 
 .منافسة البنوؾ االجنبية و تحسيف اوضاع البنوؾ المحمية

 :مساىمة البحث
وضوعي مما ساىـ في و تحميؿ م تـ التطرؽ الييا بمنيجية عممية تميزت الدراسات السابقة التي   

ورغـ اىمية الدراسات السابقة و قيمتيا العممية فاف ىذه الدراسة تتميز عنيا  اضافة جوانب معرفية ، 
 :بمايمي
  اف ىذه الدراسة جاءت بعد ىزات عنيفة لمنظاـ المالي الدولي و ىذه اليزات تمثمت في االزمة

و التي تعتبر احد ازمات العولمة و اثرت بدرجة كبيرة عمى االداء المالي العالمي  0220المالية 
 ؛وعمى المصارؼ في الدوؿ المتقدمة و الدوؿ النامية عمى حد سواء

  تحميؿ العالقة بيف العولمة المالية مف جية والمصارؼ الجزائرية مف جية اخرى وىذا مف اجؿ
 ؛و التيديدات لتجنب الوقوع فييا وتفادييا وكذا المخاطر تحديد الفرص الستغالليا و استثمارىا

  فة اوضاعيا الحالية و المستقبمية؛تقييـ المصارؼ الجزائرية ومعر 

  محاولة وضع خطط واستراتيجيات فعالة و عممية مف اجؿ تقوية الصناعة المصرفية الجزائرية
 .ى تجنب صدمتيا وازماتياو جعميا تتواكب و تستجيب لمتطمبات العولمة المالية و قادرة عم

 

ونأمؿ اف نكوف قد اضفنا خطوة في طريؽ البحث العممي و سد ثغرة معرفية في دراسة موضوع     
    .القطاع المصرفي الجزائري و االرتقاء بادائو حتى يتمكف مف العمؿ بكفاءة في ظؿ العولمة

 :بنية وخطة البحث
ختبار صحة الفرضيات، اقتضت الدراسة ا البحث وعمى إشكالية  ومف اجؿ افجابة      

تسبقيـ مقدمة عامة تتضمف أسباب اختيار الموضوع وكذا إشكالية  فصوؿ تناوؿ الموضوع في خمسة
البحث ففرضيات الدراسة وأيضا أىداؼ الدراسة تـ المنيج وأدوات الدراسة وتمييـ خاتمة عامة تتضمف 

  .  ممخصا لمبحث وكذا نتائج البحث فأىـ التوصيات 
 و التطورات التي شيدىا العالـالمالية و القطاع المصرفي تطرقنا فيو إلى العولمة  الفصل األول      

في نياية القرف العشريف بحيث يعتبر حصر ما تنطوي عميو ىذه التطورات مف مكونات ومحاور أمر 
محاولة الختزاؿ بو تمؾ التطورات مف تشعب وتنوع مذىؿ ىذا، ولئف كانت أية  غير يسير لما تمتاز

ا في ىذا الصدد يمقومات التطورات التي نعنييا ال تخمو مف التحيز فاف التركيز عمى ما يبدو لنا أساس
كفيؿ باف يعطي صورة حقيقية لممخاض التحولي الذي يمر بو العالـ، وتتمحور األساسيات التي 

  المالي و العولمة الماليةالتحرر ة مباحث حيث تطرقنا في المبحث االوؿ الى ثالثانتقيناىا في 
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العولمة ، في حيف تطرقنا في المبحث الثالث الى تقييـ العولمة المالية و خصصنا المبحث الثاني الى 
 . المصرفية و انعكاساتيا

وقسـ إلى أربعة مباحث،  التحديات المصرفية في ظؿ العولمةخصص لمعرفة  الفصل الثاني      
،  تحرير تجارة الخدمات المصرفية و اثرىا عمى المصارؼإلى  حيث تـ التعرض في المبحث األوؿ

االزمات المالية  وآثارىا عمى ، والثالث إلى  انتشار و توسع الصيرفة االلكترونيةوالمبحث الثاني 
 .تطور اتفاقية بازؿ و أداء المصارؼفتناوؿ  الرابعالمبحث ،أما  اعماؿ المصارؼ

حيث تـ تقسيمو واقع القطاع المصرفي الجزائري في ظؿ العولمة  الى تطرقنا فيو الفصل الثالث      
 يوف  مراحؿ تطور القطاع المصرفي الجزائري، المبحث األوؿ خصصناه إلى ة مباحث ثالثالى 

 ، وفي الثالث ( 02-02) أىـ التعديالت التي عرفيا قانوف  النقد و القرض تناولناالثاني المبحث 
 .لمقطاع المصرفي الجزائري في ظؿ العولمة التوجيات الجديدة ىال تطرقنا
وقسـ الي اربعة مباحث،  تقييـ كفاءة اداء المصارؼ الجزائريةتعرضنا فيو إلى الفصل الرابع       

المفاىيـ ، و المبحث الثاني إلى  طبيعة تقييـ األداء المالي لممصارؼاألوؿ منيا تعرضنا فيو الى 
،  تقييـ كفاءة القطاع المصرفي الجزائري عمى المستوى الكمي، أما المبحث الثالث الى  النظرية لمكفاءة

 . تقييـ أداء المصارؼ الجزائرية عمى المستوى الجزئيوفي المبحث الرابع  الى 
الت جوانب تكييؼ القطاع المصرفي الجزائري لمواكبة التحو تعرضنا فيو إلى الفصل الخامس        

، والمبحث  االىتماـ بحوكمة المصارؼوقسـ الي خمسة مباحث، األوؿ منيا تعرضنا فيو الى العالمية 
تبني مفيوـ ، أما المبحث الثالث الى  االتجاه نحو االندماج المصرفي و البنوؾ الشاممةالثاني إلى 

إصالح الى  الخامس المبحث و  تحديث وسائؿ الدفع، وفي المبحث الرابع   حديث لمتسويؽ المصرفي
 . نظـ افشراؼ و الرقابة، زيادة االمف المصرفي و تحسيف نظـ االنذار المبكر

 

، فقد قدمنا فييا ممخصا عاما عف الموضوع متبوعا بأىـ النتائج المتوصؿ إلييا الخاتمةأما في       
 .مدعومة باالقتراحات و التوصيات

 :صعوبات البحث
 :البحث مجموعة مف الصعوبات تتمثؿ أىميا فيمايميواجو الباحث في اعداد ىذا    

صعوبة الحصوؿ عمى التقارير مف الييئات و المؤسسات المصرفية و المالية الجزائرية  .0
 النتشار البيروقراطية و عدـ الشفافية واالفصاح باعتبار اف ىذه التقارير معمومات سرية ؛

صندوؽ  االحصاءات الصادرة عفتضارب االحصاءات الصادرة عف المؤسسات الجزائرية مع  .0
 النقد الدولي و صندوؽ النقد العربي؛

 .عدـ توفر المعمومات و التقارير الجديدة عمى مستوى مواقع المؤسسات المصرفية الجزائرية .0
 
 



  العولمة المالية و القطاع المصرفي: الفصل األول  
 

 

0 

 :تمييد الفصل 
ت في والمع مطمع التسعينات مف القرف العشريف عرؼ العالـ مجموعة مف التغيرات والتح 

ىذه التغيرات تمؾ التي حدثت في  أىـو الثقافية و  افجتماعيةو السياسية و  قتصاديةافشتى المجاالت 
الكثير مف العمماء و المثقفيف وقاـ الباحثوف بمحاولة رصدىا بؿ  إىتماـحيث نالت  افقتصاديالمجاؿ 
 .ت حديث الساعة لدى  جميع فئات المجتمع أصبح

 
لـ تحوؿ إلى قرية العالمي، فالعا افقتصاديو دفة مباشرة في توج آثاروكاف ليذه التغيرات    

العالـ كمو  أصبحطراؼ و ذلؾ بفضؿ الثورة المعموماتية و التكنولوجية حيث بعاد واألصغيرة محددة األ
 إلىالعمالقة التي تسعى  افقتصاديةماـ الشركات العابرة لمقارات و الكيانات أسوؽ واحدة و مفتوحة 

 .زالة كافة القيود و تحريرىا مف خالؿ منظمة التجارة العالميةإذلؾ في ظؿ  و األسواؽستحواذ عمى اف
 

حدث ىذا أعمى مسرح النظاـ العالمي، و  Globalizationحيث ظير مصطمح العولمة    
كاديمية والعممية مف حيث كيفية تحديد مفيومو وساط األالمصطمح جدال كبيرا حولو في مختمؼ األ

 .ه آثار و خصائصو و  بعاده وعواممو المؤثرةأو 
 

بو مف  ثـ أف حصر ما تنطوي عميو العولمة مف مكونات ومحاور أمر غير يسير لما تمتاز  
ف إختزاؿ مفاىيـ العولمة ال تخمو مف التحيز فىذا ولئف كانت أية محاولة ف، تشعب وتنوع مذىؿ

لممخاض التحولي الذي  ف يعطي صورة حقيقيةأالتركيز عمى ما يبدو لنا أساسا في ىذا الصدد كفيؿ ب
 .يمر بو العالـ

 :ة مباحث ثالثوتتمحور األساسيات التي انتقيناىا في 
 العولمة المالية و ر المالييالتحر : المبحث األوؿ 
 العولمة المالية تقييـ :  المبحث الثاني
 و إنعكاساتيا العولمة المصرفية :المبحث الثالث
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 و العولمة الماليةر المالي يالتحر : المبحث األول   
 إطار في و التحوالت  التطورات مف العديد العالمي المستوى عمى المصارؼ شيدت لقد

 تستمر ىذه أف المتوقع مف و ، الدوؿ مف العديد نتيجتوا الذي المالي التحرير و  المالية العولمة
لمالية ، و سنتطرؽ خاصة مع التنامي المستمر لمعولمة ا المصارؼ مستقبؿ عمى سيؤثر مما التطورات

 .في ىذا المبحث إلى كؿ مف التحرر المالي و العولمة المالية 
 و تجمياتو التحرير المالي: المطمب االول

 مفيوم التحرير المالي :  أوال
جراءات التي تتخذىا الدولة لتحرير ساليب و افمجموعة األ"لتحرير المالي عمى انو عرؼ ا

عمى معامالتو وعمى الحسابات المالية االخرى في ميزاف  حساب رأس الماؿ و الغاء الضوابط
المدفوعات، وتخفيض درجة القيود المفروضة عمى عمؿ النظاـ المالي بغية تعزيز مستوى كفاءتو و 

 ."اصالحو كميا
انو عممية تحرير عمميات السوؽ المالية مف القيود " و يعرؼ بالمعنى الضيؽ عمى أ 

 . 1" وراؽ المالية ضمف المستوييف المحمي و الدوليممية تداوؿ األالمفروضة عمييا والتي تعيؽ ع
 :2ويعتمد التحرير المالي عمى تحرير المعامالت التالية

وراؽ سيـ والسندات، و األراؽ المالية مثؿ األو افستثمار في سوؽ األالمعامالت المتعمقة ب .1
 ؛ية و المشتقات الماليةافستثمار 

التجاري و المالي و الضمانات و الكفاالت و التسييالت  المعامالت الخاصة باالئتماف .2
 ؛المالية التي تشمؿ التدفقات لمداخؿ او التدفقات لمخارج

ض البنوؾ مف االمعامالت المتعمقة بالبنوؾ التجارية، وىي تشمؿ الودائع المقيمة و اقتر  .3
 ؛تدفقات لمخارج ة التي تمثؿ األجنبيالخارج التي تمثؿ تدفقات لمداخؿ و القروض و الودائع 

المعامالت المتعمقة بتحركات رؤوس االمواؿ الشخصية و تشمؿ المعامالت الخاصة  .4
 ؛بالودائع، القروض، اليدايا، المنح، الميراث، التركات او تسوية الديوف

المباشر وىي تشمؿ التحرر مف القيود المفروضة  األجنبي افستثمارالمعامالت المتعمقة ب  .5
، و تحويالت افستثماراشر الوارد لمداخؿ او المتجو لمخارج، او تصفية المب افستثمارعمى 

 .االرباح عبر الحدود
 
 
 

                                                 
 .16، ص 1996، 25، صندوؽ النقد الدولي ، مجمة التمويؿ و التنمية، مجمد قضايا في االصالح الماليديالتوفيا توفيا،  1
 .10، ص  2001، الدار الجامعية، القاىرة، العولمة واقتصاديات البنوكعبد المطمب عبد الحميد، 2
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 :عناصر التحرير المالي: ثانيا
تحرير سعر الفائدة، الخصخصة : 1لمتحرير المالي ثالثة عناصر اساسية يعتمد عمييا وىي    
 .في صناعة الخدمات المالية األجنبي افستثمارو 

 : الفائدةتحرير سعر  .1
يعتبر تحرير اسعار الفائدة الخطوة االولى في عممية اصالح القطاع المالي، وعمى ىذا يكوف      

 .سعر الفائدة الحقيقي مؤشرا عمى تطور القطاع المالي
وقد كاف التوجو نحو تحرير اسعار الفائدة متماثال في معظـ الدوؿ العربية، وقد تـ تحقيؽ ذلؾ     

ة متوائمة مع سرعة خطوات االصالحات في القطاع الحقيقي، ومع التقدـ العاـ عمى مراحؿ و بصور 
بصورة أساسية بدأ العمؿ برفع سعر الفائدة االسمية و تبع  افقتصادفي تحقيؽ االستقرار الكمي في 

 .2ذلؾ عمى الفور تحرير اسعار الفائدة عمى الودائع
 
التحرير الكامؿ  إلى الى اف تـ الوصوؿجية، أما تحرير معدالت االقراض فقد تـ بصورة تدري    

استخدمت معدالت استرشادية لمتاثير عمى تحديد اسعار الفائدة عمى االصوؿ ، و لمعدالت االقراض 
المالية االخرى، فعمى سبيؿ المثاؿ استخدمت كال مف تونس و االردف معدالت السوؽ النقدي 

فائدة التفضيمي الذي تحدده كمفة الموارد كمعدالت استرشادية، بينما استخدـ المغرب سعر ال
 .3لممصارؼ مع اضافة ىامش لموساطة

 
تونس مف الدوؿ العربية منيا االردف و  تحرير كامؿ السعار الفائدة في عدد إلىوقد تـ التوصؿ     

سعار دى التحرير الكامؿ ألأ ومصر، وتبعتيا دوؿ اخرى مثؿ المغرب و اليمف وقطر و الجزائر، و
معدالت  إلىفي ظؿ انخفاض معدالت التضخـ الناتج عف اتباع سياسة تقييدية الدارة الطمب الفائدة 

 .4موجبة السعار الفائدة في ىذه الدوؿ
 :الخصخصة .2
با الشرقية فييا و ظيور و زخـ متعاظـ مع انخراط روسيا و دوؿ اور  صةخلمسيرة الخص أصبح 

ات عمى بعضيا البعض بحيث يرتكز يافقتصاد فتح إلىالنظاـ المالي و التجاري الجديد الذي ييدؼ 
 .التعامؿ فيما بينيا عمى التنافس وفؽ آليات السوؽ

                                                 
1
 Gerad Caprio, Patrick Honohan and Joseph, FINANCIAL LIBERALIZATION: HOW FAR? HOW 

FAST? WTO, Special studies, 1999. P 30 
 . 139، ص 2000، المجمد العشريف، 239، العدد العولمة المصرفيةاتحاد المصارؼ العربية،  2
 .139ص ، نفس المرجع 3
 .139ص  ،نفس المرجع 4
  لى القطاع الخاص عمى انيا تحويؿ ممكية وادارة المؤسسات العامة االخصخصةتعرؼ. 
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ية متزايدة منذ عقد التسعينات مف القرف العشريف حيث بذلت أىم الخصخصةىذا و اكتسبت  
التحوؿ الكبير الذي حدث  إلى، وىذا راجع   الخصخصةمف اجؿ تحقيؽ  الدوؿ النامية جيود كبيرة 

ارتكزت عمى  -، وذلؾ مف استراتيجية شمولية  ي استراتيجية التنمية التي اتبعتيا معظـ الدوؿ الناميةف
 ،افقتصادىيمنة القطاع العاـ عمى  إلىدت التي أ افقتصاديةدارة التوجيو المركزي لمموارد و لإل

وؽ في تخصيص الموارد استراتيجية ترتكز عمى آلية الس إلى -تفشي القيود االدارية في جميع جوانبوو 
مف القيود و انفتاحو عمى الخارج و إفساح مجاؿ اكبر اماـ القطاع الخاص  افقتصادوتستيدؼ تحرير 

 .افقتصاديفي النشاط 
 :األجنبي اإلستثمار .3

  إلى األجنبي افستثمارىو الذي يكوف مصدر التمويؿ فيو طرؼ أجنبي أو خارجي  وينقسـ       
 :نوعيف ىاميف ىما

 :المباشر األجنبي ستثماراإل -1

عف صندوؽ النقد الدولي  2007وفقا لدليؿ إعداد إحصائيات ميزاف المدفوعات الصادر في مارس     
التعاوف و التنمية  و منظمة UNCTADو كذلؾ طبقا لمؤتمر االمـ المتحدة لمتجارة و التنمية 

عكس حصوؿ كياف مقيـ في اقتصاد ذلؾ النوع مف أنواع االستثمار الدولي الذي ي »: االقتصادية ىو 
مؤسسة االستثمار ) عمى مصمحة دائمة في مؤسسة مقيمة في اقتصاد آخر ( المستثمر المباشر ) ما 

 .1«( المباشر
، إما بسبب األجنبيفي تمؾ المشروعات التي يقيميا ويممكيا ويديرىا المستثمر  أيضايتمثؿ وىو    

 .ماؿ المشروع بنصيب يمنح لو حؽ افدارةرأساشتراكو في  ممكيتو الكاممة لممشروع أو
و فيما يخص المستثمر المباشر فيو قد يكوف فردا ، أو مؤسسة خاصة أو عامة ، مساىمة أو     

غير مساىمة ، أو مؤسسات إدارة أمواؿ التركات ،أو مؤسسات استثمار تنموي أو غيرىا مف المنظمات 
مباشر في دولة خالؼ دولة إقامة المستثمر المباشر  التي تحوز جزءا ما مف ممكية مؤسسات استثمار

جدير بالذكر أف المجموعة المرتبطة ، سواءا كانت تتالؼ مف أفراد أو شركات ، تتمتع بنفوذ في ال، و 
، و يعد ىذا النفوذ في حكـ % 10مؤسسة االستثمار المباشر يتناسب مع نسبة ممكيتيا التي تقؿ عف 

د الذي يتمتع بنفس نسبة الممكية، أما مؤسسة االستثمار المباشر فيي قد نفوذ المستثمر المباشر الفر 
 .2تكوف مؤسسة مساىمة أو غير مساىمة

 
 

                                                 
 .65، ص 2010، الكويت،مناخ اإلستثمار في الدول العربيةالمؤسسة العربية لضماف افستثمار وائتماف الصادرات،  1
 .66-65نفس المرجع ، ص  2
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  :غير المباشر األجنبي اإلستثمار
ويتمثؿ في قياـ األشخاص الطبيعييف والمعنوييف المقيميف في دولة أجنبية ، بشراء أسيـ وسندات     

مية أو المتقدمة عمى حد سواء ، وىذا ما يعرؼ باستثمار المحفظة أو الشركات القائمة في الدوؿ النا
 .في األوراؽ المالية افستثمار

غير المباشر في مجموعة مف  األجنبي افستثمارالمباشر يختمؼ عف  األجنبي افستثمارإف     
النوعيف مف النقاط التي أبرزىا الدكتور عبد السالـ أبو قحؼ مف خالؿ قيامو بمقارنة بسيطة بيف 

 :ة و كانت كما يمياألجنبيات افستثمار 
 المباشر وغير المباشر األجنبي اإلستثمارالفرق بين  : (1-1)ول رقم دالج

 غير المباشر األجنبي اإلستثمار المباشر                                 األجنبي اإلستثمار
 استثمار قصير األجؿ مقارنة باألوؿ                                 استثمار طويؿ األجؿ     

 الحصوؿ عمى افنتاج     إلىييدؼ 
               

 تحقيؽ المضاربة إلىييدؼ 

 ال ينطوي عمى اكتساب حؽ الرقابة الرقابةينطوي عمى اكتساب حؽ 
      شرا ء أسيـ وسندات    امتالؾ كمي أو جزئي لممؤسسة         

 يتضمف تحويال دوليا لراس الماؿ س الماؿ     يتضمف تحويال دوليا لرأ
، منشورات الدار الجامعية، افسكندرية، مصر، اإلستثماراقتصاديات اإلدارة و عبد السالـ أبوقحؼ،  :المصدر
 .175، ص 1993

 
عناصر التحرير المالي، لذا فقد  أىـة مف األجنبيات افستثمار و تعتبر ازالة القيود في وجو 

 إىتماـبنوعيو المباشر و غير المباشر أحد القضايا الميمة التي طغت عمى  األجنبي افستثمارشكؿ 
مف  افستثمارمفكري ومسؤولي حكومات الدوؿ المتقدمة و المتخمفة عمى حد سواء، وذلؾ لما ليذا 

 ؽاألسوااالستفادة منيا اذ انو اعطى حافزا كبيرا لعممية التكامؿ بيف  إلىايجابية تطمح الدوؿ  آثار
الماؿ و العمؿ و زيادة االجور النسبية و انتاجية الشركات  أسواؽالعالمية مف خالؿ المساعدة في ربط 

 .و جودة المنتوجات، محاولة في الوقت ذاتو تجنب انعكاساتو السمبية
تصاديات الصناعية وضوحا بالنسبة لالق مزايا االنفتاح المالي تبدو أشد ومف الجدير بالذكر أف

التجارب األكثر ايجابية نسبيا لمدوؿ الصناعية  رأس الماؿ انفتاحا، ومف ثـ فإف حسابات أشد التي لدييا
 .1الحؿ بالنسبة لالقتصاديات النامية يكمف في زيادة التكامؿ المالي إلى أفتشير 

 .ويبيف الشكؿ الموالي نسبة القيود عمى الحساب الرأسمالي في الدوؿ النامية والدوؿ الصناعية
                                                 

 . 51، ص2004، التمويؿ والتنمية، سبتمبرتحرير قيود رأس المالـ ايياف كوزال، واسوار براساد،  1
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 نسبة القيود عمى الحساب الرأسمالي(: 1-1)قم الشكل ر 
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الدوؿ النامية الدوؿ الصناعية
 

 . 51، صمرجع سابؽ ـ ايياف كوزال، واسوار براساد: المصدر
 

رتباطا وثيقا إرتبطت إالدوؿ المتخمفة، وقبؿ نشأتيا السياسية، ككيانات دولية معترؼ بيا،  إف
مضيفة او مستقبمة ليذا الوجود كدولة ذات سيادة،  إلىفقبؿ أف تظير  ،المباشر األجنبي افستثمارب

مراكز نفوذ واستحواذ وسيطرة، ومواقع استنزاؼ لمموارد   خالؿ قروف طويمة ياأسواق، شكمت افستثمار
كما كاف عميو الحاؿ مع شركتي اليند الشرقية والغربية أثناء  افستثمارالطبيعية مف قبؿ مؤسسات ىذا 

ليا وحصوليا عمى سيادتيا السياسية، اعتبارا الحقبة االستعمارية، ثـ ظيرت ىذه الدوؿ بعد استقال
، ومصادر ضغط عمى افستثمارلحجميا وعددىا وثرواتيا، كتجمعات شكمت مراكز استقطاب ليذا 

مؤسساتو، التي وصفت مف قبؿ بعض الحكومات في ىذه الدوؿ بكونيا آليات احتكار واستغالؿ 
في ظؿ نظاـ عالمي جائر، زاد األغنياء  اديةافقتصواستعمار جديد، ميمتيا تكريس التبعية والييمنة 

ارتباطا كبيرا ببعض الدوؿ المتخمفة التي  األجنبي افستثماركما ارتبط  ، غنى والفقراء فقرا وتخمفا
حدا جعميا تتجاوز عتبة التخمؼ، لتصنؼ ضمف قائمة احتوت عمى  افقتصاديةخطت في جيودىا 

استقطاب  أسواؽمو، حيث لـ تعد ىذه الدوؿ تمثؿ مجموعة دوؿ عرفت بالدوؿ حديثة التقدـ والن
ات وظيورىا، ومصادر افستثمار ة فحسب، بؿ أيضا مجاالت خصبة لنشوء ىذه األجنبيلالستثمارات 

 . العالمية األسواؽات عبر مختمؼ افستثمار حيوية تتدفؽ منيا ىذه 
لىبالدوؿ المتخمفة تحكميا، و  األجنبي افستثمارثـ إف عالقة مؤسسات  حد كبير، الطبيعة  ا 

مكانياتيا وقدراتيا، وظروفيا وتوجياتيا،  ، الخاصة ليذه الدوؿ فخصائص ىذه الدوؿ ومميزاتيا، وا 
أىدافيا وسياساتيا واستراتيجياتيا، كؿ ذلؾ لو أثره الواضح والبيف في تشكؿ تمؾ العالقة  إلىإضافة 
مستويات مرضية مف التنمية  كما أف السعي الحثيث لمجموع ىذه الدوؿ نحو تحقيؽ  ،وتوجييا

، والقضاء عمى الفقر والعوز والخروج مف حمقة التخمؼ لو انعكاساتو الواضحة افجتماعيةو  افقتصادية
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مف قبؿ الدوؿ  افستثمارعمى طبيعة العالقة القائمة بيف الطرفيف وعمى مدى قبوؿ أو رفض ىذا 
 .المتخمفة

 .جنبي المباشر الوارد الى الدوؿ العربيةو الجدوؿ التالي يوضح تدفقات االستثمار اال
الجنبي المباشر الوارد الى الدول العربية خالل الفترة تدفقات االستثمار ا(: 2-1)ل رقم الجدو
 مميار دوالر.                                                             2005-2008

 
, ص 2009, في اندول انعزبية اإلستخًاريُاخ َبُ اىصبصعاد, ٗائت اإلستخَبعاىَؤسسخ اىؼغثٍخ ىضَبُ  :انًصدر

690 
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مف خالؿ الجدوؿ نالحظ ارتفاع تدفقات افستثمار األجنبي المباشر الوافد إلى الدوؿ 
 2008مميار دوالر في  96.483إلى  2007مميار دوالر في  80.837مف ( دولة  21) العربية 
 1.7مف االجمالي العالمي البالغ  %5.68تمثؿ ، ثـ اف حصت الدوؿ العربية %19.4بمعدؿ 

 .مميار دوالر 620.733اجمالي الدوؿ النامية البالغ  مف %15.54ترليوف دوالر و 
االردف، البحريف، الجزائر، السعودية، ) دولة عربية  12و ارتفعت التدفقات الواردة إلى 

 %0.21بنسب تراوحت بيف ( السوداف، العراؽ، تونس، جيبوتي، سوريا، فمسطيف، قطر، لبناف
الصوماؿ، الكويت، ) دوؿ  9بالنسبة لتونس فيما تراجعت في  %70.64بالنسبة لالردف و

، وتجدر االشارة إلى اف (المغرب، سمطنة عماف، ليبيا، مصر، موريتانيا، االمارات و اليمف 
ة المباشرة بتدفقات السعودية حمت في المرتبة االولى عربيا كأكبر دولة مضيفة لالستثمارات األجنبي

مف االجمالي العربي، تمتيا االمارات في المرتبة  %39.6مميار دوالر وبحصة بمغت  38.2بمغت 
مميار  9.5ثـ مصر في المرتبة الثالثة بقيمة  %14.2مميار دوالر بحصة  13.7الثانية بقيمة 
 . %9.8دوالر بحصة 

 

 ىاماىية العولمة المالية و أسباب ظيور : المطمب الثاني
  ماىية العولمة المالية: أوال

ما يسمى  إلىساسي لعمميات التحرير المالي و التحوؿ بر العولمة المالية ىي الناتج األتعت 
ؿ الغاء المالية المحمية بالعالـ الخارجي مف خال األسواؽارتباط  تكامؿ و إلىدى أباالنفتاح المالي مما 

الماؿ العالمية  أسواؽتتدفؽ عبر الحدود لتصب في مواؿ ومف ثـ اخذت القيود عمى حركة رؤوس األ
 .رأس الماؿ اكثر ارتباطا و تكامال أسواؽت أصبحبحيث 

و بالتالي فالعولمة المالية ىي نمو سريع في المبادالت المالية الدولية عف طريؽ زيادة 
جؿ بيف الدوؿ ة األقصير  رؤوس األمواؿمالية تتدفؽ فييا  أسواؽة المباشرة، وانشاء األجنبيات افستثمار 

 .1دوف قيود تذكر
 العولمة المالية ظيور أسباب:  ثانيا

 :ياأىمبروز العولمة المالية ومف  إلىىناؾ العديد مف العوامؿ أدت 
 تنامي الراسمالية المالية  .1

 افقتصادية عمى ىمشتراكية في نياية ثمانينيات القرف الماضي أثر بالغ األلقد كاف النييار اف
سمالية القائمة عمى أنظاـ أحادي تحكمو قوى الر  إلىمقد تحوؿ العالـ مف الثنائية القطبية العالمي ف

س الماؿ المستثمر في صناعة الخدمات نمو رأفي تنامي ىذه الرأسمالية  اىـاقتصاد السوؽ و س
، و أعطى قوة دفع لمعولمة المالية بحيث أصبحت معدالت بمكوناتيا المصرفية و غير المصرفية 

                                                 
 .46، ص 2010، دار صفاء لمنشر و التوزيع، عماف االردف، اإلقتصاديلعولمة المالية و النمو احمزة حسف كريـ ،  1
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بح التي تحققيا قطاعات االنتاج الحقيقي  أقؿ بكثير مف معدالت الربح التي يحققيا رأس الماؿ الر 
المستثمر في أصوؿ مالية، و أصبحت الرأسمالية ذات طابع ريعي تتغذى عمى توظيؼ رأسماؿ ال 

 1.عمى استثماره
 

ذي تحركو مؤشرات الرمزي ال افقتصادوقد ارتبط ىذا النمو المطرد لمرأسمالية المالية بظيور 
التي يتـ تداوليا داخؿ الحدود الوطنية و عبر الحدود بدوف ( االسيـ و السندات ) الثورة العينية 

سعار أية تغيرات تحدث عمى أعوائؽ، فيو اقتصاد تحركو مؤشرات البورصات العالمية، وتؤثر فيو 
لة و المستويات العامة ت البطاو موازيف المدفوعات و معدال األجنبيسعار الصرؼ أ الفائدة و

سعار و الشائعات والعوامؿ النفسية و البيانات الصادرة مف المسؤوليف المالييف ومحافظي البنوؾ لأل
 .2المركزية
 الزيادة في حركة تدفقات رؤوس االموال الدولية  .2

لييا إستيعاب الحجـ اليائؿ مف التدفقات النقدية الدولية إالمحمية عمى  األسواؽلقد ضاقت 
 عمى أحسف بمعدالت ربح أيجاد فرص استثمارية إالخارجية بغية  األسواؽ إلىتجيت ىذه الفوائض فا

قدمة تعاني مف عجز في الميزاف التجاري مثؿ ت في الوقت نفسو معظـ الدوؿ المتو كان
حؿ فكانت ىذه االمواؿ و الفوائض بمثابة ال ،مريكية و المانيا و غيرىاواليات المتحدة األالياباف و ال

 . لمقياـ بالتسوية 
 التقدم التكنولوجي .3

ة فعالة في دمج وتكامؿ ىماىذا العنصر في مجاالت االتصػاالت و المعمومػات مس ىـاس
سرعة حركة رؤوس األمواؿ مف المالية الدولية ، وىو األمر الذي كاف لو أثر بالغ في زيادة  األسواؽ
الحد الذي جعؿ بعض المحمميف  إلىمالية ال األسواؽخر وفي زيادة الروابط ببف مختمؼ سوؽ آل

 .المالييف يصفونيا كما لو أنيا شبكة مياه في مدينة واحدة
 

ر التكنولوجي تـ تغطية الكرة األرضية بشبكة الكترونية يطمؽ عمييا االنترنت، وفي إطار التطو 
عد عمى ىذه الشبكة تجعؿ العالـ حاضر عمى مدر الساعة عمى صعيد تبادؿ المعمومات التي تسا

دارة المخاطر المالية، وكذا معرفة حركة األسعار في  المالية والمقارنة بينيا واتخاذ  األسواؽرصد وا 

                                                 
 .17، ص 2002، مؤسسة طابا،  القاىرة، العولمة المالية و مستقبل األسواق العربيةشذا جماؿ خطيب،  1
 .123-122، ص ص 1998، دار الشروؽ، القاىرة، اإلقتصاددور الدولة في حاـز الببالوي،  2
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والجدوؿ التالي يبيف انخفاض  ، 1تكمفة الشراء والبيع بسرعة فائقة وبأقؿالقرارات المناسبة لعمميات 
 .تكاليؼ النقؿ البحري والجويتكاليؼ أسعار المكالمات الياتفية، وأسعار الكمبيوتر وممحقاتو، و 

انخفاض تكمفة أسعار المكالمات الياتفية، وأسعار الكمبيوتر وممحقاتو، (:  3-1)الجدول رقم 
                                                                        (                                                دوالربال)                                                          وتكاليف النقل البحري والجوي

 

تكمفة مكالمة 
 3ىاتفية مدتيا 

دقائؽ مف نيويورؾ 
 *لندف إلى

أسعار الكمبيوتر 
 *وممحقاتو

انخفاض تكمفة 
النقؿ البحري بيف 

-1920عاـ 
1990 

انخفاض تكمفة النقؿ 
الجوي بيف عاـ 

1930-1990 

1960 60.42 1869004**       /        / 
2000 0.4 1000          /         / 
نسبة 

 84 70 99.94 99.33 %االنخفاض

 .دوالرلم 2000بأسعار عاـ  *
  1000=2000:مقارنة بمعدؿ انكماش في الناتج المحمي افجمالي** 

 . 9، ص2002، التمويؿ والتنمية، واشنطف، مارس العولمة قصة وراء األعداد :المصدر
 

  المشتقات الماليةظيور  .4
ت العولمة المالية في سبيعنيات و ثمانينيات القرف الماضي عمى ظيور العديد مف اىملقد س   

ية التي افستثمار االدوات المالية الجديدة التي تسمى االبتكارات او المشتقات المالية و ىي مف االدوات 
ة بسعر متفؽ عميو ، او حؽ اجراء ألجنبياتمنح مستخدمييا حؽ بيع و شراء االسيـ و العمالت 

 2تسويات نقدية عندما تحدث تغيرات في اسعار الفائدة او االسيـ او اسعار صرؼ العمالت الرئيسية
، المقايضات  Futurs Forword Contracts، العقود المستقبمية  Optionsالخيارات : مثؿ  أنواعىي و 

Swaps   القاعدة ،Colles. 
 
 
 
 

                                                 
، رسالة ماجستير غير منشورة، اثر التطورات المالية والنقدية في نياية القرن العشرين عمى اقتصاديات الدول العربيةسالـ عبدالرزاؽ،  1

 .5، ص 2006جامعة الجزائر، 
2

 0020, ص 0220, ٍجيخ اىؼيً٘ االّسبٍّخ , جبٍؼخ ٍذَض سٍضغ ثسنغح , اىؼضص اىخبًّ , ج٘اُ  انعىنًة انًانيةصبىخ ٍفتبح ,  
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 العولمة المالية نمومؤشرات :  لثلثاالمطمب ا
ىذه المؤشرات تتمثؿ في  أىـت التي تدؿ عمى تنامي العولمة المالية لكف ىناؾ الكثير مف المؤشرا   

 :مايمي
 تغير حجم وبنية الموجودات المالية في العالم: أوال

سياسات و المراجعة لمناىج التحميؿ و ال ىتماـلقد تعاظـ قطاع الماؿ وعمى نحو يستدعي اف
عاـ  دوالرتريميوف  55والتشريعات و االنظمة الرقابية، فحجـ الموجودات المالية في العالـ ارتفع مف 

) ومثؿ ما نسبتو  2007عاـ  دوالرترليوف  241 إلىثـ  2001عاـ  دوالرترليوف  150 إلى 1980
وجودات المالية مف الناتج المحمي االجمالي عمى التوالي، لقد تجاوزت الم %(  109، 484، 440

، وقد 2008مة المالية الحقيقي، وقد يكوف عدـ التناسب ىذا ىو احد اسباب االز  افقتصادحدود تحمؿ 
و انخفضت  2001عاـ  %67االوربي  افتحاديات المتحدة االمريكية و الياباف و واللكانت حصة ا

 %36.3امريكا مف  مف الموجودات المالية وكانت نسبة االنخفاض في حصة 2007عاـ  %63 إلى
 إلى %9.6لنفس الفترة، في حيف ارتفعت حصة مجموعة البمداف الناىضة مف  %25.5 إلى

 .1ت كبيرة تفرض نفسيا عمى الترتيبات الدولية الجديدةوال، و ىذه تح19.5%
 :و الجدوؿ التالي يوضح ذلؾ

                       2007-2001مابين   بنية وحجم الموجودات المالية(  4-1: )الجدول رقم
                              % ،  دوالرتريميوف 

    2001      2007  
الناتج  الدولة

المحمي 
 االجمالي

قيمة 
 االسيـ

اوراؽ 
 الديف

الموجودات 
 المصرفية 

 اجمالي
الموجودات 

 المالية

نسبتيا 
 إلى

 الناتج

الناتج 
المحمي 
 االجمالي

قيمة 
 االسيـ

اوراؽ 
 الديف

ودات الموج
 المصرفية

اجمالي 
الموجودات 

 المالية
 %440 241.1 95.8 80.4 65.1 %484 150.1 79.4 41.8 28.9 31.0 العالـ

منطقة 
 اليورو

6.1 4.3 9.5 24.5 38.3 625% 10.0 23.0 35.1 68.1 558% 

 %445 61.4 11.2 30.3 19.9 %540 54.5 22.2 18.5 13.8 10.1 امريكا
 %547 24.0 10.1 9.2 4.7 %519 21.6 12.4 6.9 2.3 4.2 الياباف
 %690 19.3 11.7 3.8 3.9 %772 11 7.1 1.7 1.9 1.4 بريطانيا
البمداف 
 الناىضة

7.2 2.0 2.3 10.1 14.4 243% 21.0 7.8 18.3 47.0 272% 

source: Global Financial Stability Report, IMF,Mar 2009 
 

                                                 
. 13،15، ص 2009، مارس قطاع المال في العالم تغير المؤسسات و االسواق المالية و السباق لالتمان المصرفياحمد برييي العمي،  1

 .47نقال عف حسف حمزة كريـ مرجع سابؽ، ص 
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 إلىور المصارؼ كمرتكز لمنظاـ المالي العالمي كما اف ىناؾ تحوؿ اخر يتمثؿ في تراجع د
 أنواع إلىيا، ومف االعتماد عمى المصارؼ في تقديـ القروض أنواعاالسيـ و االوراؽ المالية ب أسواؽ

مف اجمالي الموجودات المالية العالمية  %53كثيرة مف المؤسسات، فكانت الموجودات المصرفية تمثؿ 
 .2007عاـ  %40 إلىانخفضت و  2001عاـ 
 

 تطور حجم المعامالت المالية عبر الحدود في االسيم و السندات: ثانيا
% 10أف المعامالت الخارجية في األسيـ و السندات كانت تمثؿ أقؿ مف  إلىتشير البيانات 

في كؿ % 100ما يزيد عف  إلى،بينما وصمت  1980مف الناتج المحمي افجمالي في ىذه الدوؿ عاـ 
يطاليا %  200ما يزيد عف  إلى، و 1996ألمانيا عاـ  و دة األمريكيةيات المتحوالمف ال في فرنسا وا 

أف متوسط حجـ التعامؿ اليومي  إلىات كذلؾ ئيوفي نفس الوقت تشير افحصا ، وكندا في نفس العاـ
 إلىأمريكي في منتصؼ الثمانينات  دوالرمميار  200قد ارتفعت مف  األجنبيالصرؼ  أسواؽفي 

مف االحتياطات الدولية %  84وىو ما يزيد عف  1995أمريكي في عاـ  دوالرريميوف ت 1.2حوالي 
 .1لجميع بمداف العالـ في نفس العاـ

 
 ورو الدوليةعمالت األ  أسواقتطور : ثالثا

لكنيا مالت المقومة بعمالت دوؿ معينة و سوؽ الع إلىورو يشير طمح سوؽ عمالت األاف مص
بالحرية وعدـ خضوعيا  دوالرورو األسواؽ وخاصة سوؽ األمتع ىذه تودع خارج حدودىا الوطنية، وتت

حد في ا دوالرلمقيود التي تفرضيا السمطات النقدية الوطنية، فمثال عندما يودع مقيـ امريكي اموالو بال
، دوالرورو ورو ويطمؽ عمى ىذه العممة باألذه الودائع تعتبر ودائع عمالت األوربية فاف ىالبنوؾ األ
 :2بفضؿ عدة عوامؿ منيا األسواؽذه وتطورت ى

سيطرت الحرب الباردة عمى العالقات و وربية قابمية عمالتيا لمتحويؿ، عالف معظـ الدوؿ األإ  -
 ؛لمدوؿ الشيوعية بالبنوؾ االوربية و خاصة بنوؾ لندف دوالرالدولية وايداع االرصدة بال افقتصادية

يات المتحدة والقيود النقدية داخؿ الاضطراب ميزاف المدفوعات االمريكي و فرض بعض ال -
 ؛دوالراالمريكية، و خاصة وضع حدود قصوى السعار الفائدة عمى الودائع بال

ية لمدوؿ المصدرة دوالر ارتفاع اسعار البتروؿ في بداية السبعينات، و تكويف الفوائض المالية ال -
 .ورباأا في المراكز المالية الرئيسية بلمنفط والتي تـ ايداعي

 
 

                                                 
 . 80،ص  1999، القاىرة ، دار المستقبؿ العربي ، العولمة الماليةزكي رمزي،  1
 .135ص . 1992، مكتبة العربي،  التمويل الدوليدي، عادؿ المي 2
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 دخول الصناديق السيادية: بعارا
ىي صناديؽ االستثمار تممكيا الحكومة العامة، وتقـو الحكومة بانشائيا  الصناديؽ السيادية        

ه الصناديؽ مف فوائض ميزاف وتموؿ ىذ عمى مستوى االقتصاد الكمي،مف اجؿ تحقيؽ اغراض 
الخ و ىي صناديؽ ....اتف الصادر المدفوعات او فوائض المالية العامة او االيرادات المتحققة م
باالعتماد عمى استراتيجيات االستثمار تحتفظ المالية وتتولى ادارتيا و توظيفيا لتحقيؽ اىداؼ مالية 

 .خاصة االستثمار في االصوؿ المالية االجنبية
ولقد عرفت الصناديؽ السيادية منذ منتصؼ عقد التسعينات مف القرف العشريف نموا مطردا 

مقابؿ  2008في منتصؼ  دوالرتريميوف  03عددىا وازدادت موجوداتيا حيث تجاوزت  حيث ارتفع
ويقدر ليا حسب بعض   ،في بداية سنوات التسعينيات مف القرف العشريف دوالر مميار 500

وىذا ما يسمح ليا بأف تتراوح  ، %20و% 10السيناريوىات النمو بمعدالت سنوية تتراوح ما بيف 
ويتنبأ رئيس قسـ ابحاث العمالت في  ، 1دوالرتريميوف  10-05ما بيف  2012أصوليا في آفاؽ 

تريميوف  12 إلى 2015أف أصوؿ الصناديؽ السيادية ستصؿ في آفاؽ  إلىمؤسسة ستانمي مورغاف 
االمريكي تقريبا، ويؤكد باف حركة تمؾ الصناديؽ ستتسبب في  افقتصادوىو ما يعادؿ حجـ  دوالر

ميا و بالتالي سيكوف ليا تأثير العالمي كونيا ستصبح ضخمة بحج لالقتصاد مشكالت عديدة
 .المالية خاصة واف ىذه الصناديؽ تتسـ بالغموض وعدـ الشفافية األسواؽمضاعفات قوية عمى و 

ف الصندوؽ ال يشعر أ»يف في صندوؽ النقد الدولي افقتصاديوقاؿ سيموف جونسوف كبير 
وىناؾ صناديؽ  ، «السيادية افستثماريسمى بصناديؽ  بارتياح وتتصاعد لديو مشاعر القمؽ مما

اف عدد صناديؽ  إلىالتحوط التي يتصاعد الجدؿ حوؿ نشاطاتيا منذ سنوات، وىنا ينبغي افشارة 
 610، مقابؿ دوالرتريميوف  1.6تممؾ نحو  2007في الربع األوؿ مف عاـ  9575 إلىالتحوط ارتفع 

 . 2صدر أخيرا عف معيد الخدمات المالية في لندف ، بحسب تقرير1990صناديؽ فقط في عاـ 
 :صولياأبراز حجـ إالسيادية في العالـ مع الصناديؽ  أىـوالجدوؿ التالي يوضح 

 
 
 
 
 
 

                                                 
 افقتصادياألزمة المالية العالمية وكيفية عالجيا مف منظور النظاـ مؤتمر ، ، الصناديق السيادية واألزمة المالية الراىنة قدي عبد المجيد، 1

 .2ص  ،2009آذار  14-13الغربي وافسالمي، جامعة الجناف، طرابمس لبناف 
 .، مرجع سابؽالعولمة المالية الجديدة تمتمك ديناميات جديدةلتميمي، ناصر ا 2
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 الصناديق السيادية وتقدير حجم أصوليا أىم( 6-1: )الجدول رقم
تاريخ 
 اإلنشاء

 مصدر العوائد دوالرالحجم مقدر بمميار  اسم الصندوق الدولة

 الصناديق السيادية القديمة مأى
 نفط 213 الكويتية افستثمارىيئة  الكويت 1953
 تجارة 110 تيماسؾ سنغافورة 1974
 نفط 39 صندوؽ أالسكا الدائـ المتحدة الواليات 1976
 نفط AHSTF 17 كندا 1976
 نفط 875 أبو ظبي افستثمارىيئة  افمارات العربية 1976
الحكومية  ستثمارافشركة  سنغافورة 1981

 لسنغاغورة
 فائض ميزانية 300

 نفط 290 شركات قابضة عمومية العربية السعودية غير محدد
 نفط 35 لبروناي افستثماروكالة  بروناي 1983
صندوؽ المعاشات  النرويج 1990

 الحكومي
 نفط 322

احتياطات  SAFE 311 الصيف 1997
 الصرؼ

 Khazanah Nasional ماليزيا 1993
BHD 

 نفط 18

 2000الصناديق السيادية المستحدثة منذ
 نفط 50 القطرية افستثمارىيئة  قطر 2000
 نفط 12 النفطي افستثمارصندوؽ  إيراف 2000
 Khazanah Nasional كازخستاف 2000

KNF 
 نفط وغاز 18

 نفط 43 صندوؽ ضبط الموارد الجزائر 2000
صندوؽ االحتياط  فرنسا 2001

 لممعاشات
قتطاعات ا 35

 اجتماعية
الصندوؽ الوطني الحتياط  إيرلندا 2001

 المعاشات
 تجارة 29

الصندوؽ الوطني  تايواف 2001
 لالستقرار لتايواف

 عمالت أجنبية 15

شركة مبادلة لمتنمية  افمارات العربية 2002
 الدولية

 نفط 10

 نفط 157 صندوؽ االستقرار روسيا 2003



  العولمة المالية و القطاع المصرفي: الفصل األول  
 

 

03 

مي الصندوؽ الحكو  استراليا 2004
 المستقبمي ألستراليا

 غير محدد 54

 نفط 15 صندوؽ التنمية الوطني فنزويال 2005
 تجارة 30 الحكومية افستثمارشركة  كوريا الجنوبية 2005
 نفط 82 ىيئة استثمار دبي دبي 2006
صندوؽ االستقرار  الشيمي 2007

 واالجتماعي افقتصادي
 نحاس 10

 نفط 40 صندوؽ احتياط النفط ليبيا 2007
 عمالت أجنبية 200 شركة استثمار الصيف الصيف 2007

Source:SENAT ARTHUIS Jean, Rapport  d’information sur le rôle des fonds 

souverains, session  ordinaire de  2006-2007,P28. 

 .03ص ، ، مرجع سابؽالصناديق السيادية واألزمة المالية الراىنة قدي عبد المجيد،: نقال عف 

 : المضاربات اآلجمة: خامسا
الماؿ العالمية،  أسواؽت المضاربات اآلجمة مف العقود السائدة في العديد مف بورصات و أصبح

المعقدة، فضال عف  افقتصاديةوما ساعد عمى ذلؾ تطور التقنيات الحديثة وامكانية إجراء التحميالت 
نا الراىف مجموعة مف المنتجات المالية الجديدة  وقد ظيرت في وقت ،امكانية التداوؿ عمى مدار الساعة

ة، و تمثمت في األجنبيالمعقدة، غير تمؾ المعروفة مثؿ السندات واألسيـ التقميدية والسمع والعمالت 
 .المشتقات و الخيارات والمقايضة

في  بمغت التعامالت اآلجمة 2006نياية عاـ  فيلدولية لصكوؾ المقايضة فانو ووفقا لموكالة ا     
أضعاؼ الناتج المحمي  6حوالي ) دوالرتريميوف  286المقايضة ومبادلة العمالت وأسعار الفائدة 

 .1990في عاـ  دوالرتريميوف  3.45، مقابؿ (افجمالي لمعالـ
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 العولمة المالية تقييم : نيالمبحث الثا
ي الدوائر العممية و االكاديمية اف العولمة التي اجتاحت الدوؿ والحكومات وباتت محؿ نقاش ف     

واختمفت االراء حوليا بيف مؤيد ليا ومعارض، أو قابال بيا، أو محذرا منيا، ، وفي حقيقة األمر أف كؿ 
ظاىرة مف الظواىر ليا عدة تفاعالت، وتدور حوليا النقاشات، فمف كاف عمى وفاؽ معيا فإنو يكثر 

كاف ضدىا فيبحث ليا عف عيوب ومساوئ، لذا  مف مدحيا ويظير إيجابياتيا ومحاسنيا، أما مف
 .سنتحدث في ىذا المبحث عف ايجابيات و سمبيات العولمة

 
 ايجابيات العولمة المالية : المطمب االول

 :ترشيد القرار التمويمي  .1
تيح فرصا كبيرة  ومتنوعة مف تإضفاء الصبغة العالمية عمى عمميات التحرير المالي  اف

الميـ في ذلؾ انيا توفر خيارات و بدائؿ يمكف المفاضمة بينيا مف اجؿ ترشيد المعامالت المالية، و 
متنوعة و واسعة النطاؽ تحقؽ مزايا كبيرة لطالبي  أسواؽالقرار التمويمي كونو يتيح التعامؿ مع 

 .1التمويؿ
 :مصادر التمويل إلىسيولة الوصول   .2
لمالية بسيولة و يسر و الحصوؿ عمى امواؿ ا األسواؽ إلىتسمح العولمة المالية لمدوؿ الوصوؿ       

المالية و لغاية  األسواؽسيا ادى التدفؽ المالي الناتج عف آلسد فجوة الموارد المحمية ففي دوؿ شرؽ 
بتعويض نقص االدخار المحمي و الذي يقارب فييا المعدؿ المحمي  1997حدوث االزمة االسيوية 

 . 2%30لالدخار 
 :تقميل تكاليف التمويل .3

اؾ منفعة أخرى لمعولمة و ىي أف المقترضيف و المستثمريف الذيف تتاح ليـ فرص أكبر ىن
لالختيار يستطيعوف التسوؽ في أنحاء العالـ بيف مجموعة متنوعة و متنافسة مف المورديف لمحصوؿ 

 ة بشروطاألجنبية إذا كانت القروض بالعممة األجنبيعمى قروض بسعر فائدة أقؿ، و االقتراض بالعممة 
و االدخار مما ييسر النشاط  افستثمارأكثر جاذبية مف القروض بالعممة المحمية، و ىذا ما يشجع 

 .3افقتصاديالحقيقي و النمو و يحسف الرفاه  افقتصادي
 :الحد من المديونية .4

يسمح بالتنويع و توزيع المخاطر المباشر الذي  األجنبي افستثمارو ىذا باالعتماد عمى 
القتراض و عف مخاطر تقمبات االيرادات و زيادة أسعار الفائدة و االستفادة مف الموارد االبتعاد عف او 

                                                 
 .60ص   ،مرجع سابؽحمزة حسف كريـ،  1
 .60، ص نفس المرجع2
 .12 -10ص  2002، التمويؿ و التنمية ، واشنطف مارس  عولمة التمويلجيردىا وسمر ،  3
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التي كانت ستوجو لتسديد القرض و الفوائد، و بالتالي فالعولمة المالية تمعب دورا كبيرا في توفير 
 .ة لمدوؿ دوف االعتماد الكبير عمى االقتراضات الخارجيةاألجنبيالموارد المالية بالعممة 

 :زيادة االدخارات .5
الف حصر  افقتصاديتوفر العولمة المالية تعبئة عالية لالدخارات التي تؤثر في عممية النمو 

ت مف شأنو اف يؤدي دورا كبيرا في افستثمار  إلىالموارد المالية في قنوات الوساطة المالية و توجيييا 
 .افقتصاديالتخصيص الجيد لمموارد و زيادة النمو 

 :نظمة المالية الوطنيةتطوير األ   .6
إف عمميات التحرير المالي التي أقدمت عمييا الكثير مف الدوؿ النامية لعبت دور كبيرا في زيادة  

المالية المحمية مف خالؿ دخوؿ األجانب لالستثمار في ىذه الدوؿ، كما أف  األسواؽفعالية أداء 
، سمح بنقؿ افستثمارالخبرة في ميداف االحتكاؾ المباشر مع مستثمريف دولييف عمى درجة عالية مف 

الكثير مف التقنيات و الخبرات، مما ساعد في تطوير أداء األنظمة المالية الوطنية لمدوؿ النامية، 
 .1ت ال تبتعد كثيرا عف مستوى األداء الذي تعرفو األنظمة المالية في الدوؿ المتقدمةأصبحف

  :الحديثةاالستفادة من التكنولوجيا و االدوات المالية  .7
يا أسواقايجابية عمى العديد مف الدوؿ و ذلؾ بفضؿ ازالة الحواجز بيف  آثاركاف لمعولمة المالية     

زيادة المنافسة بيف ىذه الدوؿ االمر الذي ترتب عنو الرفع  إلىالمالية المحمية و العالمية مما ادى 
نخفاض اسعار ىذه المنتجات المحمي و ا افقتصادفي جودة الخدمات المالية المنتجة مف طرؼ 

ت سيمة االنتقاؿ مف دولة الخرى و ايضا االستفادة مف أصبحذلؾ باستخداـ التكنولجيا الحديثة التي و 
 .االدوات و االبتكارات المالية الحديثة 

 :اتاإلستثمار انتقال  .8
الحصوؿ عمى تنويع المالية العالمية امكانية  األسواؽتتيح العولمة المالية لممستثمريف الدولييف في    

أرباحيـ و الحد مف المخاطر التي يمكف اف ية و ذلؾ مف اجؿ تعظيـ افستثمار دولي لمحافظيـ 
تتعرض ليا مشاريعيـ في حالة ما اذا كانت في دولة واحدة فمو تعرضت ىذه الدولة إلى خطر معيف 

 .ع المشاريع ستفمسمثؿ الحروب أو تغير نظاـ الحكـ و القوانيف المنظمة لالستثمارات فاف جمي
 
 
 

                                                 
سياسات التمويؿ : في الممتقى الدولي حوؿ أداء األسواق المالية الناشئة، العولمة المالية و تأثيرىا عمىساعد مرابط، اسماء بممييوب،  1

 . 2006ات و المؤسسات، دراسة حالة الجزائر و الدوؿ النامية ، نوفمبر افقتصاديوأثرىا عمى 
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 سمبيات العولمة المالية: المطمب الثاني
عمى الرغـ مف ايجابيات العولمة وما قدمتو لنا كقفزة ىائمة قفزىا التطور افنساني في ارتقاء 

حياة التواصؿ بيف األمـ إال أنو سرعاف ما  إلىاألماـ مف حياة االنعزاؿ  إلىصاعد لمسيرة البشرية 
إفالسو عمى جميع المستويات خاصة عمى المستوى المالي إذ تسبب في مجموعة أعمف ىذا المشروع 

مف المخاطر فقبوؿ الفكرة عمى اطالقيا يشكؿ خطرا اقتصاديا عمى الدوؿ الفقيرة وعمى تمؾ التي تقع 
اضرار  إلىفالعولمة في تمؾ الدوؿ قد تؤدي  افقتصاديفي مكانة وسطى في منياج التطور و النمو 

ىذه المخاطر  أىـاطر عمى اقتصاديات ىذه الدوؿ يصعب التحكـ فييا و تفادييا و تتمثؿ سيئة و مخ
 :التي تتركيا العولمة المالية فيما يمي

 :عولمة المديونية الخارجية .1
 إلى، ة حيث ازدادت ديونيا و خدمات الديف لدوؿ الناميا التي عرفتيا أزمة المديونية الخارجية اف

يشتيا ت عاجزة عف تسديدىا ، ومع موجة افيداعات المالية التي عاأصبحؿ درجة أف العديد مف الدو 
المالية  األسواؽأوراؽ مالية تتداوؿ في  إلىؿ المتقدمة ، تحولت الديوف الخارجية لمدوؿ النامية الدو 

خر، ومف مؤسسة مالية ألخرى و حتى آ إلىت تمؾ الديوف تنتقؿ مف سوؽ مالي أصبحو  العالمية ،
سائؿ االتصاؿ عرفتو و خرى في ظرؼ قصير جدا ، وىذا بسبب التقدـ التكنولوجي الذي مف دولة أل

 .الحديثة 
 :تراجع دور الدولة .2
لقد ادت العولمة المالية إلى تراجع دور الدولة و سيادتيا في وضع سياستيا النقدية التي تيدؼ      

قتصادي لممجتمع ، و يتـ صياغة مف خالليا إلى تحقيؽ عدة اىداؼ،  مف بينيا تحقيؽ االستقرار اف
 .السياسة النقدية لمدولة بدوف تنسيؽ دولي 

 :الخارج مخاطر انتقال اإلستثمارات إلى .3
عمى الرغـ مف فوائد انتقاؿ افستثمارات بيف الدوؿ ، اال اف الحرية المطمقة لتنقالت افستثمارات      

يث اف صاحب افستثمار يتجو باستثماراتو قد تكوف عمى حساب االستقرار افقتصادي ليذه الدوؿ ، ح
إلى الدوؿ االكثر امنا و ىو ما يؤدي إلى حدوث اختالالت تؤثر عمى الدوؿ و مف بيف ىذه الدوؿ نجد 
دولنا العربية التي تعاني الكثير مف جراء ىروب االمواؿ إلى الخارج فمقد بمغ حجـ افستثمارات العربية 

والسبب  دوالرمميار   1400العربية  بػ افقتصاديةوحدة مجمس الحسب  2009في الخارج عاـ 
غياب قواعد المعمومات الدقيقة في حياتنا العربية بصفة عامة ىو طبيعة ىذه  إلىالجوىري إضافة 

 .ات نفسيا التي يحرص معظـ أصحابيا عمى إضفاء طابع السرية عميياافستثمار 
تتسابؽ في صياغة القوانيف المشجعة لالستثمارات أف الدوؿ العربية راحت  إلىوتجدر افشارة       

ة، وتركت لألمواؿ األجنبيات افستثمار ة وتقديـ الحوافز والمزايا وتوفير بيئة مالئمة الستقطاب األجنبي
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 ىذه األمواؿ المياجرة  إلىالخارج، بالرغـ مف أنيا تحتاج  إلىالمحمية حرية التنقؿ 
 .بعضيا إلىأو عمى أقؿ تقدير 

عمى الرغـ مف قدـ الظاىرة وتعدد أسبابيا  -ف الدوؿ العربية ا ساعد عمى خروج األمواؿ مومم    
إجراءات التحرير، المحمي والدولي التي نفذتيا ىذه الدوؿ في عقد التسعينات والذي  -وتنوع أشكاليا 

اىرة بغ نوعا مف المشروعية عمى حرية خروج ىذه األمواؿ، ومف ثـ أسيمت في استفحاؿ ىذه الظصأ
 .1افستثمارو  سمبية عمى ميزاف المدفوعات وعمى قدرة البمد عمى التراكـ  آثاروما ينجـ عنيا مف 

 
 :تزايد احتماالت حدوث األزمات المالية المدمرة .4

ىو التوازف واالستقرار، و أف االستثناء ىو األزمات، لكف الواقع العممي  افقتصاد األساس في اف
ت القاعدة ىي أصبحد ىناؾ دولة في العالـ اقتصادىا مستقر تماما، و يتعارض مع ذلؾ، حيث لـ تع

تحرير  إلىو صار االستثناء ىو االستقرار و يرجع السبب في ذلؾ  افقتصاديةاألزمات و المشاكؿ 
و بالتالي فالعولمة المالية ليا ، 2المعامالت المالية و تزايد حركة رؤوس األمواؿ عمى الصعيد الدولي

و التي يزداد تحققيا و يزداد يفة تؤدي إلى ازمات مالية وىزات عنيفة يمكف اف تحدث ، افرازات عن
في ظؿ عولمتو  افقتصادشراستيا النيا تتـ بيف عمالقة الماؿ و يا و مداىا نتيجة قوة المنافسة و حجم

نافسة و الذيف يمثموف قوة و قدرات بالغة الضخامة، وىو ما ينجـ عنو اف مف يخسر في مثؿ ىذه الم
الحادة و الشرسة و القاسية تكوف خسارتو كبيرة، وقد ينجـ عنيا تدميره ومف يفوز و ينتصر في ىذه 

األسواؽ، زيادة قوتو بدرجة كبيرة وقدرتو وسيطرتو عمى  إلىالمنافسة تكوف ارباحو ضخمة جدا، وتؤدي 
قؿ قوة بتدميره لصالح االكبر الشرس و البالغ القسوة يتـ القضاء عمى االوفي اطار ىذا التنافس الحاد و 

قدرة و قوة مع تنامي مقدرتو وقوتو، وما ينجـ عف مثؿ ىذا التدمير مف ىدر وضياع و تبديد لمموارد 
المالية و الموارد الحقيقية، وحتى اف تاثيراتيا السمبية ال تقتصر عمى شركة او شركات او جيات معينة 

 إلىاتيا ييا المالية و اقتصادأسواقتعرض عمالتيا و بؿ انيا يمكف اف تصيب مناطؽ ودوؿ بكامميا، و 
بالمكسيؾ و مرورا باالزمات التي تحققت  ااالنييار، كما حصؿ واقعيا مف ازمات مالية واقتصادية بدء

االزمة المالية العالمية  إلى والفي جنوب شرؽ اسيا و روسيا و غيرىا مف دوؿ مناطؽ العالـ وص
ة واقتصادية بالغة الخطورة لحقت بالدوؿ التي حصمت فييا مثؿ حيث نجـ عنيا اضرار مالي 2008

 األسواؽىذه االزمات و نتيجة لمعولمة المالية واالرتباط بالمضاربات الواسعة و الكبيرة في حجميا في 
فييا تحت تأثير االزمات المالية بتراجع  افقتصاديةالمالية و النقدية المعولمة، وتراجع النشاطات 

اقتصاديات  السمبية بالغة الضرر ال عمى ثاراالنتاج واالستخداـ فييا، و غير ذلؾ مف اآل و افستثمار

                                                 
 .47ص 2000الجزائر ، العدد الثاني ،ادية، دار الخمدونية مجمة  دراسات اقتص المخاطر الناجمة عن عولمة األسواق المالية،زكي رمزي،  1
 .23ص  مرجع سابؽ،سالـ عبد الرزاؽ،  2
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دوؿ عديدة اخرى بحكـ العولمة  إلىىا السمبية آثار لؾ، بؿ انيا امتدت و تمتد في الدوؿ ذات العالقة بذ
 . 1ياالمالية التي زادت مف ارتباط دوؿ العالـ بعضيا بالبعض و تأثرىا بما يحدث في أي من

 :و غسيل األموال مخاطر دخول االموال القذرة .5
ويقصد بغسيؿ األمواؿ كؿ افجراءات المتبعة لتغيير صفة األمواؿ التي تـ الحصوؿ عمييا بطريقة 

 . غير مشروعة حيث تظير وكأنيا نشأت مف مصدر مشروع وقانوني
 :2مصادر األمواؿ  القذرة في أىـوتتجمى  

 ؛يةالمؤثرات العقم و المخدرات -
 ؛التجارة الغير المشروعة في األسمحة النارية والذخائر -
 ؛الجرائـ المرتبطة بمخالفة قانوف أحكاـ البيئة -
 ؛الخطؼ والقرصنة وافرىاب -
 ؛جرائـ االحتياؿ وخيانة األمانة وتزوير النقود -
  ؛جرائـ الرشوة واالختالس واألضرار باألمواؿ العمومية -
 .بيما تجارة األعراؽ والدعارة وما يرتبط -
 : البيئة موثت .6

ة بأي األجنبيات افستثمار والمزاد العمني بيف الحكومات لجذب  األسواؽنشيد اليـو بفعؿ تحرير 
ديد كما تشيد تخريبا كثيؼ لمبيئة نتيجة جثمف، إفراطا في استغالؿ الثروات الطبيعية غير القابمة لمت
ثة في مستويات افنتاج واالستيالؾ، ارتفع كثرة النفايات وتنوعيا وخطورتيا، ونتيجة لمتطورات الحدي

األسمدة والمبيدات المستعممة لزيادة ، مستوى تموث البيئة، فالغازات والنفايات التي تطرحيا المصانع 
المردودية الفالحية، التموث الذي تسببو وسائػؿ النقؿ، القمامات المنػزلية وغيرىا مف مسببات التػموث 

اتساع  إلىر، تجمى في ارتفػاع مستويػات تموث اليػواء والمػاء، مما أدى جعػمت البيئة في وضع متدىو 
، و بالتالي فانو يتوجب عمى الدوؿ انفاؽ مبالغ مالية 3ثقب األوزوف وارتفاع درجػة الحرارة في األرض

 .كبيرة لمتقميؿ مف ىذه االضرار و المخاطر وىو ما يؤثر عمى ميزانية ىذه الدوؿ
 
 

                                                 
 .342-341، ص ص 2010، عالـ الكتاب الحديث، ةاإلقتصاديالعولمة فميح حسيف حمؼ،  1
 .48، مرجع سابؽ ص  المخاطر الناجمةزكي رمزي،  -:أنظر 2


 ؛1998ينافياتفاقية  -:أنظر كؿ مف 
 .1995انوف النموذجي لألمـ المتحدة الصادر في عاـ الق -

جامعة  ،ة وعمـو التسييرافقتصاديوالتسيير والتجارة، كمية العمـو  افقتصاد، مجمة عمـو  دور الجباية في محاربة التموثأحمد باشي،  3
 .130، ص2003، 09الجزائر، الجزائر، العدد 
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 و انعكاساتيا ولمة المصرفيةالع: ثالثالمبحث ال
لقد شممت التغيرات اليائمة التي شيدتيا الصناعة المصرفية، مختمؼ جوانب الصناعة المالية، 

ت المساحة التي دالعالمية و ازدا األسواؽفقد تزايدت المنتجات، وتحررت خدماتيا المالية، و انفتحت 
  .تبيع فييا المؤسسات المالية منتجاتيا محميا وعالميا

 و أسباب ظيورىا مفيوم العولمة المصرفية:ولالمطمب األ 
 مفيوم العولمة المصرفية: أوال 

المصاعب إلى تزايد مستمر في التحديات و لقد ادى االستمرار في سياسات االنفتاح و التحرر 
ية سوؽ رأس الماؿ االمر أىمالتي تواجو الصناعة المصرفية في الدوؿ المتقدمة، وقد كاف تنامي 

في الوساطة المالية، ولـ تنجح  ةثر بروزا، وذلؾ بسبب تيديده الجدي لدور المصارؼ التقميدياالك
رأس الماؿ في تطوير ادوات مالية بديمة فحسب وانما تكمفة اقؿ و كفاية اعمى، وىذا االمر  أسواؽ

مؤسسات وضع المصارؼ مرة اخرى اماـ الحاجة الف تكوف قادرة عمى المنافسة بفعالية بالموازنة مع 
  . 1ف تكوف قادرة عمى دخوؿ حدود كمييماأالرأسمالية، و  األسواؽالوساطة المالية وتجاه 

 
 اسباب ظيور العولمة المصرفية: اثاني

 :2ياأىمظيور العولمة المصرفية مف  إلىىناؾ مجموعة مف األسباب الرئيسية التي أدت 
 إلىآخر و مف دولة  إلى ضخامة حركة رؤوس األمواؿ الدولية و سرعة تدفقيا مف مكاف 

و االستفادة منيا و قد دعـ ىذا  افستثماريا الدولية و الزيادة في فرص أسواقأخرى و امتداد 
األمر ظيور الكتؿ النقدية و جعؿ قابميتيا لمتوطف و لالستثمار متوسط و طويؿ األجؿ عمى 

 :مواؿ بأنيا وتتصؼ ىذه األ،  خرآلشكؿ رؤوس األمواؿ  وعمى انتقاليا مف مركز نقدي 
  عف فرص و  آخر بحثا عف الربح السريع إلىسريعة الحركة و االنتقاؿ مف نشاط معيف

و عمميات المضاربة سريعة العائد و بالتالي فإنيا ال تستقر في مكاف واحد  افستثمار
المالية ومف ثـ فإنيا تسبب أزمات  األسواؽالتوظيفات في  إلىليذا فإنيا تتجو دائما 

 .وليا و خروجيالمبنوؾ بدخ
  متزايدة في الحجـ و القيمة بشكؿ مستمر، تحتاج إلى طاقات و كفاءات عالية

 .بسرعة و فاعمية اوالتعامؿ معي االستيعابي
  ال تخضع لجنسية معينة بؿ أشخاصيا و أصحابيا دولييف و عالمييف تحركيـ

ة مف المصالح  و المنافع افقتصادية وانتياز الفرص بأقؿ تكمفة و بأقؿ درج
 .المخاطر

                                                 
 .63، ص 2006المجتمع العربي، االردف،  ، مكتبةوجيات نظر مصرفيةالمفمح محمد عقؿ،  1
دارة عصر الالدولة: العولمة  ،محسف أحمد الخضيري  2 قتصاد وا   .208ص  ،افسكندرية  ،مجموعة النيؿ العربية  ، مقدمة في فكر وا 
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 مف سوؽ مالي إلى آخر بحثا عف المزيد مف  قائمة مف مركز مالي إلى آخر و
 .األماف

 
  المصرفية المحمية أضيؽ  األسواؽجعؿ  إلىالتطور الذي حدث في أداء و تشغيؿ البنوؾ أدى

لممصارؼ المحمية كما أنو في الوقت ذاتو  افنتاجيةمف أف تستوعب كؿ ما تسمح بو القدرات 
العولمة  إلىت ال توفر مجاال لمحماية و التقميؿ مف المخاطر ومف ثـ فإف اندفاع البنوؾ بحأص

لتوزيع المخاطر   و تنويعيا بحكـ التخصص و تقسيـ العمؿ الدولي في ظؿ آليات التفاعؿ 
لمنظاـ الرأسمالي الحر، فضال عف اعتبارات النمو السريع لمبنوؾ و المصارؼ العالمية و التي 

تيميش و تراجع المصارؼ المحمية و تناقص قدرتيا حتى عمى المستوى المحمي  ىإلأدت 
و مف األسباب التي أدت ، أصبح ييددىا خطر االبتالع و االختفاءبنوؾ شاممة و  إلىلتحوليا 

 1:إلى تراجع البنوؾ المحمية في األسواؽ المحمية و ظيور المصارؼ العالمية وزيادة سيطرتيا
 األسواؽ المحمية و استحواذىا عمى نصيب مفالمية الكبرى لمبنوؾ مزاحمة البنوؾ الع 

يا و انتياج سياسية التحرر أسواقفتح  إلىالمحمية خاصة بعد اتجاه الدوؿ النامية 
 ؛افقتصادي

  تبني البنوؾ المحمية سياسات متحفظة أماـ ازدياد حجـ المخاطر المنتظمة و غير
بؿ في سوقيا المحمي و ىو ما يجعميا في  المنتظمة ليس فقط في األسواؽ العالمية

موقؼ دفاعي انكماشي أكثر مف ىجومي توسيعي و مف ثـ فإنو قد تحجـ عف تمويؿ 
أنشطة معينة أو عمالء معينيف أو تغيير سياستيما التوظيفية  مف وقت آلخر مما 
 يجعؿ البنوؾ المحمية غير مستقرة أماـ عمالئيا الراغبيف في التعامؿ معيا ومف ثـ
 ؛تضطر مرغمة لمتخمي عف خططيا التوسعية المستقبمية و تغيير إستراتجيتيا الدائمة

  خضوع البنوؾ المحمية إلى القواعد، الضوابط، الرقابة و افشراؼ التي تضعيا
مؤسسات الرقابة و افشراؼ العالمية و ما تطمبو مف البنوؾ المحمية مف إجراءات 

واقعيا المعاش و بصفة خاصة ما يقرره صندوؽ إعادة الييكمة و بنيتيا لمتوافؽ مع 
النقد الدولي و البنؾ العالمي و ىو ما قد يتطمب وقتا و استعدادا لو، خاصة في 

 ؛الوقت الذي تكوف فيو البنوؾ العالمية مستعدة و متوافقة معو
 ءات رؤوس اات ذات كفجنسيت العابرة القوميات و متعددة التضخـ و تنامي الشركا

، حجـ األصوؿ و األمواؿ المتدفقة إلييا كبيرة و التي أصبحت تحتاج إلى أمواؿ عالية
وجود بنوؾ عالمية تتيح ليا الخدمات المصرفية حيث ترغب و حيث تود أف تكوف 

يا تستمـز منيا أف يكوف نشاطيا خاصة و أف العالقات مابيف ىذه الشركات و بنوك
                                                 

1
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ؤولية و أمانة مستقبؿ ىذه معامالتيا المصرفية محصورا في بنؾ ضخـ يتولى مسو 
الشركات ومف ثـ فإف ىذه الشركات تحتاج إلى بنؾ وحيد قادر عمى خدمتيا و رعاية 

 .مصالحيا
 

     التطور اليائؿ في نظـ االتصاؿ و نظـ الدفع و نظـ التعامؿ و التداوؿ عمى المستوى الدولي
لحدود في جميع جوانب تخفيض تكاليؼ العمميات عبر ا إلىو العالمي بحيث أدت ىذه النظـ 

 :بشكؿ عاـ  والنشاط المصرفي بشكؿ خاص ممثمة في  افقتصاديالنشاط 
انخفاض ممموس في تكاليؼ النقؿ، االتصاؿ، زيادة جودتيا، و تنوعيا و تنوع  -

 ؛مجاالت استخداميا
ازدياد ممموس في السيولة و افتاحة الفورية لمعمميات بعد استخداـ الكمبيوتر وكذلؾ  -

 ؛الذي حدث في الشبكات الدولية لممعموماتيةالتطور 
المحمية عف بعضيا البعض و بصفة  األسواؽتالشي الحواجز التي كانت تفصؿ  -

 .النقدية و المالية األسواؽخاصة ما يتصؿ ب
 

الدولية لمتوحد و االندماج في سوؽ عالمي واحد  األسواؽاتجاه  إلىو قد أدت ىذه األسباب 
نات مصرفية ضخمة مترابطة و متكاممة لتؤدي و تقدـ الخدمات المصرفية كيا إلىيحتاج العمؿ فيو 

بالسرعة الفائقة، الدقة الكاممة و الفاعمية غير المحدودة، زيادة عمى ىذا انتشارىا الجغرافي في كافة 
 .الدوؿ حتى تستطيع أف تستوعب مخاطر ىذه العمميات  و تحقؽ توازنيا و أدائيا المتميز

جاه تناقص دور الدولة و انخفاض قدرة الحكومات عمى التحكـ في النشاط فقد عزز ىذا االت
خاصة و أف كثافة حركة رؤوس األمواؿ و حريتيا و سرعتيا عبر الحدود و ما تطرحو مف  افقتصادي

 .تحديات و مخاطر جميعيا كانت دافعا مف أجؿ نشوء العولمة المصرفية
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 رفية عمى المصارفالعولمة المص آثار: نيالمطمب الثا
اف  إلىلقد توصمت الكثير مف الدراسات و البحوث االكاديمية التي اىتمت بموضوع العولمة 

 آثاراف  إلىية و واسع النطاؽ عمى القطاع المصرفي، و جدير بالذكر االشارة ىمليا تاثير بالغ األ
ي يتوجب عمى رؤساء البنوؾ العولمة عمى المصارؼ قد تكوف ايجابية و قد تكوف سمبية اذا فالعمؿ الذ

 ثارو القائميف عمى اعماؿ المصارؼ ىو تعظيـ االيجابيات و محاولة التقميؿ و التخفيض مف اآل
 .1انعكاسات العولمة عمى الجياز المصرفي أىـ إلىالسمبية، وعميو يمكف االشارة 

 المصرفية اعادة ىيكمة صناعة الخدمات: أوال
و توسعت مساحة و دائرة و نطاؽ أعماليا المصرفية سواء حدث تغير كبير في أعماؿ البنوؾ 

  أداء خدمات مصرفية إلىوأخذت البنوؾ تتجو ، ى المحمي أو عمى المستوى الدولي عمى المستو 
ومالية لـ تكف تقـو بيا مف قبؿ، وينعكس ذلؾ بوضوح عمى ىيكؿ ميزانيات البنوؾ حيث انخفض 

بالبنوؾ، واف الخصوـ القابمة لممتاجرة زاد نصيبيا النسبي  النصيب النسبي لمودائع في اجمالي الخصـو
اجمالي خصـو البنوؾ نتيجة لتزايد نشاط البنوؾ في االنشطة االخرى غير االقراضية وبما ادى  إلى
انخفاض نصيب القروض و ارتفاع النصيب النسبي لالصوؿ االخرى خاصة اصدار السندات،   إلى

ة عمى الجياز المصرفي لـ يقؼ عمى اعادة ىيكمة صناعة الخدمات ومف الممفت لمنظر أف أثر العولم
دخوؿ المؤسسات المالية غير المصرفية مثؿ شركات   إلىالمصرفية فقد امتد بشكؿ غير مباشر 

 إلى ىمية مما أدكمنافس قوي لمبنوؾ التجارية في مجاؿ الخدمات التموي افستثمارالتأميف وصناديؽ 
ت البنوؾ التجارية أصبحى وجو الخصوص في مجاؿ الوساطة المالية بحيث تراجع البنوؾ التجارية عم

 .تواجو تحديات قوية مف المؤسسات المالية غير المصرفية
  التعامل في المشتقات المالية الى تنويع النشاط المصرفي و االتجاه: ثانيا

ع قابمة يشمؿ تنويع الخدمات المصرفية عمى مستوى مصادر التمويؿ، اصدار شيدات ايدا
لىلمتداوؿ و  مصرفي، وعمى مستوى االستخدامات االقتراض طويؿ االجؿ مف خارج الجياز ال ا 

التوريؽ، نشاء الشركات القابضة المصرفية و تنويع القروض الممنوحة و ا إلىالتوظيفات المصرفية، ثـ و 
جاالت استثمار ات في شكؿ اوراؽ مالية و االقداـ عمى مىمامس إلىأي تحويؿ المديونيات المصرفية 

ية و تمويؿ عمميات الخصخصة عمى افستثمار جديدة واقتحاميا مثؿ االسناد وأداء اعماؿ الصيرفة 
التأجير التمويمي و االتجار بالعممة،  إلىمستوى الدخوؿ في مجاالت غير مصرفية، ثـ االتجاه 
اميف مف خالؿ شركات و نشاط الت افستثماروتعميؽ نشاط اصدار االوراؽ المالية و انشاء صناديؽ 

 .ات لصالح العمالءافستثمار التأميف الشقيقة التي تضميا الشركة القابضة المصرفية و ادارة 
 

                                                 
 .35 -34ص ص  2009دارات القانونية، بدوف بمد نشر، ، المركز القومي لالصالدولي اإلقتصادالعولمة و يوسؼ حسف يوسؼ،  1



  العولمة المالية و القطاع المصرفي: الفصل األول  
 

 

03 

 ضرورة االلتزام بمقررات لجنة بازل: ثالثا
العمؿ المصرفي يتعرض لممخاطر المصرفية سواء بسبب عوامؿ  أصبحمع تزايد العولمة 

يا أىملبنوؾ اف تحتاط لممخاطرة باستعماؿ وسائؿ متعددة مف لزاما عمى ا أصبحداخمية او خارجية و 
منذ اف اقرتو لجنة ية متزايدة أىمتدعيـ رأس الماؿ و االحتياطات، وقد اتخذ معيار كفاية رأس الماؿ 

لزاما عمى البنوؾ االلتزاـ بو كمعيار عالمي ومف ثـ تأثرت البنوؾ العاممة  أصبحو  ، 1988بازؿ سنة 
مجموع اصوليا الخطرة بعد  إلىعمييا االلتزاـ باف تصؿ نسبة رأسماليا  أصبح بيذا المعيار حيث

  .كحد ادنى %8 إلىترجيحيا باوزاف المخاطر االئتمانية 
 اتفاقية تحرير الخدمات المصرفية احتدام المنافسة في السوق المصرفية بعد: رابعا

لقيود التي جاءت بيا اتفاقية مع تزايد العولمة المالية تحررت اتفاقية تحرير الخدمات مف ا
، وقد اتخذت المنافسة في اطار اتفاقية الخدمات المصرفية ثالث  1994الجات في جولة اورغواي 
 .مظاىر واتجاىات رئيسية

المنافسة بيف البنوؾ التجارية فيما بينيا سواء في السوؽ المصرفية المحمية او السوؽ  :االتجاه االول
 ؛ العالمية

 ؛المنافسة فيما بيف البنوؾ و المؤسسات المالية االخرى :ياالتجاه الثان
المنافسة فيما بيف البنوؾ و المؤسسات غير المالية االخرى عمى تقديـ الخدمات  :االتجاه الثالث

 .المالية
 االلكترونية لمصارفظيور ونمو ا:خامسا

ولوجيا افعالـ أدى االنفجار الذي حدث في التسعينيات، بفعؿ التطور اليائؿ في مجاؿ تكن
فمقد ظير في منتصؼ التسعينيات مف القرف  ، والت عميقة في مجاؿ الصيرفةاتح إلىواالتصاؿ، 

يات المتحدة األمريكية، ليتالحؽ بروز مصارؼ مف نفس النمط، والالعشريف أوؿ بنؾ افتراضي في ال
اضي أقؿ تكمفة مف وبصورة متسارعة، في مناطؽ أخرى مف العالـ، خاصة وأف تسيير الزبوف االفتر 

 تسيير الزبوف التقميدي 
ؾ البنؾ الذي يقـو عمى ركائز الكترونية وتوظيؼ لافلكتروني بأنو ذ مصرؼويعتبر ال

ويصبح بموجب ذلؾ المتعامؿ مع ،  تكنولوجيا افعالـ واالتصاؿ لتقديـ كافة الخدمات المصرفية بأماف
ى المنتجات المصرفية المختمفة التي يقدميا البنؾ قادرا عمى االستفادة مف الخدمات والحصوؿ عم

المصرؼ مف خالؿ استخداـ شبكة افنترنت، ىذا ويقدـ البنؾ افلكتروني جميع الخدمات المصرفية 
 .التي تقـو بيا المصارؼ أو المؤسسات غير المصرفية

  ولقد تطورت الصناعة المصرفية  االلكترونية وانتشرت عمى نطاؽ واسع  بحيث ارتفع عدد  
 1200المصارؼ واتحادات االئتماف التي تقدـ خدماتيا عمى الخط، عمى المستوى العالمي، مف 

في سنة  12000 إلىمف السوؽ، % 6، وىو ما كاف  يمثؿ نحو 1998مؤسسة وبنؾ في سنة 
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لىو ( مرات 10) 2000 وارتفع بالتوازي عدد  ، مف السوؽ% 75، أي نحو  2003في سنة  15845 ا 
 إلى 1999في سنة % 18مف  (les internautes bancaires)افنترنت المصرفي   المتعامميف مع 

االلكترونية  لمصارؼ، ىذا وسوؼ يؤدي بروز ا(Longuépée-Guyot)   2004في سنة %  51.3
ولما تتميز بو  ،إعادة تشكيؿ المشيد المصرفي بصفة جذرية بعد نجاح الكثير مف التجارب إلى

 .رعة وانخفاض في التكمفةالمعامالت عمى الخط مف س
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  العولمة المالية و القطاع المصرفي: الفصل األول  
 

 

09 

 :خالصة الفصل
الجديدة كاف ليا تاثير واضح  افقتصاديةالعولمة و باعتبارىا نظاـ جديد افرزتو المعطيات 

ال تعرقميا الحدود الجغرافية   سوؽ واحدة إلى األسواؽعمى البيئة المصرفية و المالية  فتحولت 
ت المالية  خاصة مع ظيور العولمة والاؿ اكثر تحريرا و مسايرة لمتحصارت حركة رؤوس االمو و 

المالية التي تعتبر الناتج االساسي لعمميات التحرير المالي و ماينجـ عنيا مف فروؽ و تيديدات كثيرة 
   المالية حيث تضافرت عوامؿ عديدة في توفير المناخ المالئـ لظيور أدوات مالية جديدة   لألسواؽ
تجذب ليا العديد مف المستثمريف مف خالؿ الغاء القيود عمى حركة رؤوس االمواؿ االمر الذي و التي 

المالية و عزز ترابطيا مع العالـ الخارجي و االنفتاح المالي فيما بيف  األسواؽعولمة  إلىدفع بقوة 
حديات الدوؿ ، لكف ىذا التطور اوجب عمى المصارؼ اف تكوف قادرة عمى مواجية المخاطر و الت

توزيع المخاطر و تنويعيا بحكـ التخصص و تقسيـ العمؿ فكؿ ىذا كاف دافعا  إلىالمستقبمية فدفع بيا 
كيانات مصرفية ضخمة مترابطة و متكاممة  إلىيحتاج العمؿ فيو النشاء العولمة المصرفية التي  

، زيادة عمى س الوقت لتؤدي و تقدـ الخدمات المصرفية بالسرعة الفائقة و  الدقة و الفاعمية في نف
العمؿ عمى انتشارىا في كافة الدوؿ حتى تستطيع أف تستوعب مخاطر ىذه العمميات  و تحقؽ ، ىذا

 .توازنيا و أدائيا المتميز
 

ليات لمواجية المخاطر آو المالية  المتكررة  أوجب وجود  افقتصاديةو لكف وقوع  االزمات 
المة المالية ليا و ىذا ما سنتطرؽ اليو في الفصؿ التي تتعرض ليا المصارؼ  مف اجؿ ضماف الس

 . التحديات المصرفية في ظؿ العولمةالثاني مف خالؿ ابراز 
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 :تمييد الفصل
لقد شيد العالـ مع مطمع التسعينات مف القرف العشريف مجموعة مف المتغيرات طرأت عمى 

ت المنتجات وتحررت الخدمات الصناعة المصرفية، مست مختمؼ جوانب الصناعة المالية، فقد تزايد
المالية و انفتحت االسواؽ العالمية وازدادت المساحة التي تبيع فييا المؤسسات المالية منتجتاتيا محميا 

الى حدوث مخاطر عمى  ىوعالميا، وىذا كمو بفضؿ اتفاقية تحرير الخدمات المالية، مما اد
ة مما ادى بمجنة بازؿ الى اصدار معايير اقتصاديات الدوؿ ، و الى أزمات و ىزات اقتصادية ومالي

 .  مف اجؿ ضماف السالمة المالية لممصارؼ و حتى تكوف بمنأى عف ىذه الصدمات المالية
 

 :الى  فصؿو سنحاوؿ التطرؽ في ىذا ال
 تحرير تجارة الخدمات المصرفية و اثرىا عمى المصارؼ: المبحث االوؿ
 كترونيةانتشار وتوسع الصيرفة االل: المبحث الثاني
 االزمات المالية و آثارىا عمى اعماؿ المصارؼ: المبحث الثالث
 الكفاءة المصرفية و تطور اتفاقية بازؿ : المبحث الرابع
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 تحرير تجارة الخدمات المصرفية و أثرىا عمى المصارف: ول المبحث األ 
1لمتجارة في الخدمات  إف مف أبرز التغيرات افقتصادية المعاصرة االتفاقية العامة

GATS 
 و تيدؼ WTOوالتي انبثقت عف جولة االورغواي و التي تقـو بتنفيذىا منظمة التجارة العالمية 

االتفاقية الى إزالة القيود التي تعيؽ انسياب تجارة الخدمات بيف الدوؿ االعضاء، وقد احتوت االتفاقية 
أبرزىا الخدمات المالية، و بالطبع فاف ىذا العامة لتجارة الخدمات عمى مجموعة مف الخدمات مف 

التحرير لمخدمات المالية سيؤثر عمى القطاع المصرفي لمدوؿ و خاصة الدوؿ النامية، و بالتالي أصبح 
لزاما عمى البنوؾ الدخوؿ في العولمة المالية بكؿ متطمباتيا في أي دولة ومف ثـ أصبح مف الضروري 

ات لمتكيؼ مع مستجدات اتفاقية تحرير الخدمات المالية خاصة عمى القطاع المصرفي اف يستحدث آلي
في الدوؿ النامية الف القطاع المصرفي في معظـ ىذه الدوؿ تحكمو العديد مف القوانيف والموائح التي 

 .تضع قيودا عمى التواجد االجنبي بالسوؽ المصرفي
 

 و الجوانب المختمفة لياتعريف تجارة الخدمات: ولالمطمب األ 
 تعريف تجارة الخدمات: أوال

يعني تحرير الخدمات التحرر مف القيود و الموائح و القوانيف التي تنظـ مباشرة الخدمة أو 
تقديميا عمى خالؼ تحرير تجارة السمع التي تعني إلغاء مشاكؿ عبور الحدود و إلغاء التعريفة 

 .الجمركية
وحيدة التي تغطي التجارة الدولية في وتعتبر االتفاقية العامة لتجارة الخدمات ، االتفاقية ال
فيما سمي بإعالف  1986سبتمبر  20الخدمات، وقد بدأ الحديث عنيا مع افتتاح جولة األورغواي في 

 15بونتاديميستي وقد ظيرت الوثيقة الختامية التي تشمؿ االتفاقية العامة لمتجارة في الخدمات في 
 .2زاءوالتي انطوت عمى مقدمة و ستة أج 1993ديسمبر 
وجاءت اتفاقية تحرير الخدمات رغبة مف االعضاء في إنشاء إطار متعدد االطراؼ مف المبادئ      

والقواعد لمتجارة في الخدمات بيدؼ توسيع ىذه التجارة في ظروؼ مف الشفافية و التحرير التدريجي 
وؿ النامية و زيادة كوسيمة مف وسائؿ تعزيز النمو افقتصادي لجميع الشركاء التجارييف وتنمية الد

                                                 
1 GATS:The General Agreement of Trade in Services. 

  يشمؿ مصطمح الخدمات جميع الخدمات في كؿ القطاعات باستثناء الخدمات التي تورد في اطار ممارسة السمطة الحكومية، و يقصد
ومية أية خدمة تورد عمى أساس غير تجاري أو بدوف تنافس مع واحد أو أكثر مف موردي بالخدمة الموردة في اطار ممارسة السمطة الحك

 .الخدمة
، الدار الجامعية، االسكندرية، الجات و آلية منظمة التجارة العالمية من جولة أورغواي لسياتل و حتى الدوحةعبد المطمب عبد الحميد،  2

 .128،ص 2003
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مشاركتيا في التجارة والخدمات و توسيع صادراتيا مف الخدمات مف خالؿ تعزيز قدراتيا في مجاؿ 
  1.الخدمات المحمية و كفاءتيا و تنافسيتيا

وتجدر االشارة الى أف دخوؿ الخدمات في نطاؽ المفاوضات متعددة االطراؼ تعتبر نقطة تحوؿ ىامة 
ة الدولية لما لقطاع الخدمات مف اىمية خاصة، حيث يمعب دورا كبيرا في في العالقات افقتصادي

افقتصاد العالمي، فمف ناحية يعتبر ىذا القطاع اسرع القطاعات افقتصادية نموا، وأكثرىا استيعابا 
مف اجمالي  %70الى  %60لمعنصر البشري حيث تشير االحصاءات الى أف ناتج ىذا القطاع يمثؿ 

في افقتصاديات النامية و تصؿ  %50االجمالي في افقتصاديات المتقدمة و حوالي الناتج المحمي 
 .%20نسبتو في التجارة العالمية حوالي 

 الجوانب المختمفة التفاقية تحرير الخدمات: ثانيا
 : مبادئ إتفاقية تحرير الخدمات .1

 :ؿ عمى أساسيا أىميابما أف االتفاقية قانونية فاف ليا عددا مف المبادئ و  القواعد التي تعم
وىو أىـ مبدأ في االتفاقية و ينص ىذا المبدأ عمى انو عند قياـ أية : 2مبدأ الدولة االولى بالرعاية - أ

دولة بمنح معاممة تفضيمية لدولة أخرى عضو في االتفاقية فيجب تعميـ ىذه المعاممة عمى باقي 
انتظار المعاممة بالمثؿ، اذا فيذا  الدوؿ االعضاء تمقائيا و دوف استثناء و دوف التشاور معيـ و

المبدأ ينطوي عمى عدـ التمييز بيف الدوؿ االعضاء او منح معاممة خاصة الحدى الدوؿ عمى 
 .حساب الدوؿ االخرى، حيث تتساوى كؿ الدوؿ االعضاء في ظروؼ المنافسة في االسواؽ الدولية

 : مبدأ الشفافية - ب
يصاحب ذلؾ توفير المعمومات الخاصة بالقوانيف  ال يمكف تحرير تجارة الخدمات عمميا دوف اف

والقرارات و الموائح السارية و المتعمقة بتجارة الخدمات لممستورديف و المصدريف بيدؼ خمؽ نوع 
مف القدرة عمى التنبؤ و التخطيط لممستقبؿ مف ىنا تنص اتفاقية تحرير الخدمات عمى ضرورة 

 :القياـ بمايمي
قة بالسياسات واالجراءت واالنظمة والقوانيف افقتصادية وتوفيرىا نشر جميع المعمومات المتعم -

 لجميع مف يحتاجيا  خاصة سكريتارية الجات ؛
 إنشاء مركز استعالـ خالؿ عاميف مف تنفيذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية و ذلؾ بالنسبة لمدوؿ -

حددة النشاء ىذه المراكز التي المتقدمة أما بالنسبة لمدوؿ النامية فيمكف اف تستثنى مف المدة الم
تعمؿ عمى االجابة عف استفسارات جميع المستورديف والمصدريف لمخدمات و المستثمريف حوؿ 

 القوانيف و السياسات و االجراءات افقتصادية المختمفة؛
                                                 

، دار الكتاب و الوثائؽ المصرية،مصر، بدوف سنة ربية التفاقيات الجات و منظمة التجارة العالميةشرح النصوص الععبد الفتاح مراد،  1
 .342نشر، ص 

 .14، جمعية رجاؿ االعماؿ االردنييف، االردف  ص أضواء عمى االتفاقية العامة لمتجارة و التعريفةعبد الحميـ محيسف،  2
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 .ابالغ الجات باية تعديالت تطرأ عمى ىذه القوانيف و السياسات و االجراءات -
 :مبدأ المعاممة الوطنية - ت

ينص ىذا المبدأ عمى انو ال يحؽ ألية دولة عضو اف تميز، سواء مف حيث فرض الضرائب 
المحمية او مف حيث غيرىا مف االجراءات المحمية بيف الخدمات المستوردة و تمؾ المنتجة محميا، 
أو اف تحدد طريقة معينة لتوزيع الخدمات المستوردة في السوؽ المحمي دوف تحديدىا لمخدمات 

ة محميا، او اف تقـو بفرض اجراءات و قوانيف عمى الخدمات المستوردة تختمؼ عف تمؾ المنتج
 .  المطبقة عمى الخدمات المحمية المشابية

 :مبدأ التحرير التدريجي - ث
لقد راعى االتفاؽ عممية النمو و التنمية في الدوؿ النامية لذلؾ تـ اعطاء ىذه الدوؿ بعض المزايا 

ؽ التحرر التدريجي السواؽ الخدمات المالية و زيادة حصتيا مف مف اجؿ مساعدتيا عمى تحقي
الصادرات العالمية في الخدمات و تعزيز قدرتيا عمى استيعاب التكنولوجيا الحديثة و رفع كفاءة 

 .1أسواقيا المالية
 :الخدمات التي تشمميا االتفاقية و طرق انتقاليا .2

الخدمات المصرفية و سوؽ الماؿ و التأميف،  :تشمؿ االتفاقية مجموعة مف الخدمات مف اىميا    
والنقؿ البري و البحري و السياحة ، المقاوالت و االتصاالت السمكية و الالسمكية ، الخدمات المينية 
مثؿ مكاتب االستشارات الفنية، الخدمات التربوية و الخدمات الصحية و الخدمات البيئية ، الخدمات 

طباعة و النشر ، خدمات المطاعـ و خدمات التشييد و البناء ، الترفييية و خدمات التوزيع و ال
 .خدمات البحث و التطوير و غيرىا مف الخدمات المساعدة

 :ويتـ انتقاؿ الخدمة عبر اربعة و سائط ىي
 الخدمات عبر الحدود التي يتـ تصديرىا الى المستيمؾ دوف انتقاؿ المورد مثؿ  :الوسيط االول

 الخ؛...ج، االقتراض مف بنؾ اجنبي مقيـ في الخارجتحويؿ االمواؿ الى الخار 
 انتقاؿ مستيمؾ الخدمة الى بمد المورد مثؿ انتقاؿ مواطنيف الى الخارج اليداع  :الوسيط الثاني

 أمواؿ في بنؾ أجنبي و غيرىا؛
 التواجد التجاري في بمد المستيمؾ مثؿ فتح بنوؾ تجارية و شركات تأميف :الوسيط الثالث

 و غيرىا؛وشركات وساطة 
 انتقاؿ مؤقت لالشخاص الطبيعييف الى بمد المستيمؾ لمخدمة مثؿ انتقاؿ  :الوسيط الرابع

سواء كانت بنؾ او شركة تاميف او ( الشركة االـ ) اشخاص منسوبيف لمشركة الموردة لمخدمة 
  . غيرىا

                                                 
 .116-115، مرجع سابؽ، ص ص ت البنوكالعولمة و اقتصادياعبد المطمب عبد الحميد،  1
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ات و كاف ىذا وقد اثارت الدوؿ النامية موضوع انتقاؿ العماؿ باعتباره يدخؿ في باب الخدم 
ىدفيا مف ذلؾ ازالة العوائؽ التي تضعيا الدوؿ الصناعية في مواجية العمالة المياجرة و قد اعترضت 
الدوؿ الصناعية عمى اف تتناوؿ المفاوضات قضايا الحؽ في التشغيؿ او االقامة الدائمة ولكنيا وافقت 

 .قبمة لمعمالةعمى الحؽ في مراقبة تنفيذ االلتزامات التي ترتبط بيا الدوؿ المست
 اتفاقية الخدمات المالية و المصرفية : المطمب الثاني

في منظمة التجارة العالمية،  1997ديسمبر  12أختتمت مفاوضات الخدمات المالية في 
جدوال مف االلتزامات الخاصة التي تمثؿ التزامات سبعيف دولة  56وأسفرت ىذه المفاوضات عف 

قائمة استثنائية تمثؿ التعديالت التي ادخمت  16كما أسفرت عف  عضوا في منظمة التجارة العالمية،
 .1عضوا بشأف الدولة االولى بالرعاية 16عمييا مف 

وتـ الحاؽ ىذه الجداوؿ و قوائـ االستثناءات بالبروتوكوؿ الخامس لالتفاقية العامة بشأف تجارة 
اتفاقية الخدمات المالية و ذلؾ حتى الخدمات، وفتح الباب أماـ منظمة التجارة العالمية لالنضماـ الى 

 . 19992، ليبدأ سرياف االتفاقية اعتبارا مف أوؿ مارس 1999يناير 
ىذا وقد حاز قطاع الخدمات المالية أثناء جولة األورغواي عمى عناية واىتماـ الوفود المشاركة 

حكـ عمى نمو في المفاوضات بعدما اضحت الصناعة المالية و تقدميا مف المحددات الرئيسية لم
فتح " اقتصاديات الدوؿ و تطورىا، وقد أشارت دراسة لخبراء منظمة التجارة العالمية معنونة ب 

الى تنامي الخدمات المالية باطراد خالؿ الربع االخير " االسواؽ في الخدمات المالية و دور الجاتس 
في الدوؿ  %50الى  %25ف مف القرف العشريف، حيث زاد عدد العامميف في مجاالتيا بما يتراوح بي

مف اجمالي عدد العامميف في القطاعات افقتصادية  %5و  %3الصناعية وىو ما مثؿ ما يتراوح بيف 
المختمفة، و خالؿ الفترة نفسيا سجمت القيمة المضافة في قطاع الخدمات المالية زيادة تراوحت مابيف 

ىونج كونج، سنغفورة، سويسرا، : مف الناتج المحمي االجمالي لدوؿ عدة مف بينيا %13و  7%
 . 3الواليات المتحدة األمريكية

و أشارت احدى دراسات األنكتاد الى اف خدمات البنوؾ وىي مف اىـ قطاعات الخدمات 
المالية قد شيدت تسارعا في معدالت نموىا، فمثال بمغ المتوسط السنوي لنمو االصوؿ الخارجية في 

 %23ـ، و 1970الى  1960خالؿ الفترة  %22مانسبتو  OCEDالدوالرات في ايداعات بنوؾ بمداف 
ـ، و ارتفع عدد الفروع الخارجية لمصارؼ الدوؿ المتقدمة فمثال ارتفع 1980ـ الى 1970خالؿ الفترة 

                                                 
 .251، ص2008، الدار الجامعية ، االسكندرية، منظمة التجارة العالمية و تحرير التجارة الدوليةمحمد صفوت قابؿ،  1
 .251نفس المرجع، ص  2

3
 WTO Focus: World Trade Organization, Newsletter, September. 1997, p 2. 
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بنكا عاـ  67الى  1960بنكا عاـ  37عدد البنوؾ المراسمة و الفروع االجنبية لممصارؼ اليابانية مف 
 .  1 1980عاـ  بنكا 346، ثـ الى  1970

بيف اجزاء رأس الماؿ المصرفي الدولي عمى  -اباف المفاوضات  –لذا فقد احتدمت المنافسة 
اقتساـ االسواؽ، سواء تعمؽ االمر بنفاذ كؿ منيا الى اسواؽ االخر، او التنافس عمى اسواؽ دوؿ العالـ 

طؽ النفوذ التقميدية لالخر، الثالث و الدوؿ االشتراكية السابقة، او محاوالت كؿ طرؼ الختراؽ منا
وتمثمت االطراؼ الرئيسية لمصراع في كؿ مف رأس الماؿ المصرفي االمريكي و االوروبي و الياباني، 
اال اف المفاوضات قد أظيرت بشكؿ خاص، ضغوط الواليات المتحدة االمريكية لمنفاذ الى أسواؽ 

 .2 عف بعض دوؿ امريكا الالتينيةالياباف ودوؿ جنوب شرؽ آسيا، السيما كوريا الجنوبية، فضال
باالنسحاب، بدعوى أف  1995فقد ىددت الواليات المتحدة االمريكية اثناء مفاوضات يونيو   

االلتزامات التي قدميا العديد مف الدوؿ ال توفر انفتاحا حقيقيا لالسواؽ، وأضطر مجمس التجارة في 
المفاوضات لمدة شير حيث تـ التوصؿ الى اتفاؽ الخدمات التابع لمنظمة التجارة العالمية الى تمديد 

الى  –، وذلؾ بعد أف أعمنت كؿ مف الياباف و كوريا الجنوبية 1997مؤقت يخضع لممراجعة في نياية 
 .    التزاميا بتحسيف نفاذ األجانب إلى أسواقيا –جانب ثالثيف دولة أخرى 

متقدمة منيا اف تسعى في اطار وىكذا حؽ لألطراؼ المتعاقدة في نظاـ الجات خاصة الدوؿ ال
مفاوضات األورجواي الى ضماف تدعيـ قدراتيا عمى اتخاذ ما يمـز مف االجراءات الوقائية لحماية 
أصحاب ودائع و بواليص التأميف و الحفاظ عمى مغانميا مف سالمة المعامالت المالية داخميا وخارجيا 

 .توريد الخدمات المصرفيىة مف خالؿ تضميف ممحؽ الخدمات المالية ما يحكـ مسائؿ
ويشير ممحؽ الخدمات المالية المرفؽ باتفاقية تحرير تجارة الخدمات انو بعد استبعاد االنشطة      

التي ال تدخؿ في مفيـو الخدمات التي يتضمنيا اطار االتفاقية، ومع اقرار احقية العضو في وضع 
الكفيمة بضماف العالقة المصرفية و كفاية رأس  التنظيمات المحمية التي تكفؿ تطبيؽ المعايير و النظـ

الماؿ و آليات العمؿ المصرفي السميـ دوف االخالؿ بالتزماتو في اطار االتفاقية، باالضافة الى وضع 
الضوابط الالزمة لضماف استقرار تماسؾ النظاـ المصرفي و مع الحفاظ عمى سرية الحسابات وانشطة 

كيا المؤسسات المصرفية و فيما عدا الخدمات المالية الخاصة بجميع العمالء او اية بيانات سرية تمتم
انواع التاميف و الخدمات المرتبطة بو والتي ال ييمنا االشارة الييا في ىذه النقطة، فاف الخدمات المالية 

 :و المصرفية التي تشمميا االتفاقية تتمخص فيما يمي
 قبوؿ الودائع و االمواؿ بيف االفراد و الجيات؛ -1

                                                 
1
 Andrew J.Cornford, Notes on A Possible Multilateral Framework For International Trade in Banking 

Services, UNCTAD, p p 162,163. 
، معيد آثار تحرير التجارة الدولية في الخدمات المالية في اطار اتفاقيات جولة اورغواي عمى البنوك المصريةحسف حجازي، : انظر  2

 .  46 -43، ص ص 1995التخطيط القومي، 
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االقراض بكافة اشكالو بما فييا القروض االستيالكية و االئتماف العقاري و المساىمات وتمويؿ  -2
 العمميات التجارية؛

 التاجير التمويمي؛ -3
خدمات المدفوعات و التحويالت، بما فييا بطاقات االئتماف و الخصـ عمى الحسابات  -4

 والشيكات السياحية و الشيكات المصرفية؛
 عتمادات المستندية؛خطابات الضماف و اال -5
التجارة لحساب المؤسسة المالية او لمغير في السوؽ االولية او غيرىا و ذلؾ في االدوات  -6

النقد االجنبي، المشتقات المصرفية و المالية بأنواعيا، المبادالت و االتفاقات االجمة، : التالية
 االوراؽ المالية، االصوؿ المالية االخرى؛

كافة انواع االوراؽ المالية بما في ذلؾ الترويج و االصدار الخاص االشتراؾ في االصدارات ل -7
 كوكيؿ، وتقديـ الخدمات المختمفة باالصدارات؛

 اعماؿ السمسرة في النقد؛ -8
 ادارة االمواؿ مثؿ ادارة النقدية، ومحافظ االوراؽ المالية، وخدمات االيداع وحفظ االمانات؛ -9

البيانات المالية و خدمة البرامج الجاىزة المرتبطة تقديـ و ارساؿ المعمومات المالية و ميكنة  -10
 بيا بواسطة مقدمي الخدمات المالية االخرى؛

تقديـ االستثمارات و الوساطة المالية و الخدمات المالية المساعدة االخرى وذلؾ لكافة  -11
االنشطة سالفة الذكر، وبما يشمؿ الخدمات المرجعية لممعمومات عف العمالء ألغراض 

تحميؿ االئتماف و اجراء البحوث و تقديـ المشورة لالستثمار و ادارة المحافظ لالوراؽ افقراض و 
المالية و كذلؾ تقديـ الخدمات االستشارية في مجاؿ التممؾ و اعادة الييكمة و وضع 

 . االستراتيجيات لمشركات و المؤسسات
 

 :جداول االلتزامات و االرتباطات
نوعيف مف االلتزامات و االرتباطات لمدوؿ االعضاء  تنشئ اتفاقية تحرير تجارة الخدمات

ينطوي النوع االوؿ عمى التزامات عامة و ىي التي تتضمف احكاـ ومبادئ االتفاقية و الضوابط التي 
تضعيا و التي يتساوى في االلتزاـ بيا كافة الدوؿ االعضاء بال استثناء أما النوع الثاني فيو عبارة عف 

ف تنص عمى القيود التي تراىا فيما يتعمؽ بعدد موردي الخدمات و عدد التزامات محددة يمكف ا
العامميف االجانب في المؤسسات التي يسمح بتواجدىا في السوؽ المحمية، وقيمة معامالت تمؾ 

 .المؤسسات، وشكميا القانوني، و الحد االقصى لنسبة الممكية االجنبية في رؤوس أمواليا
ـو بتعديؿ أي التزاـ مدرج عمى جداولو قبؿ انقضاء ثالث سنوات إال انو ال يجوز لمعضو أف يق

عمى تاريخ بدء سرياف االلتزاـ، كما يتعيف عميو الدخوؿ في مفاوضات لالتفاؽ عمى التعويضات التي 
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يطمبيا أي عضو آخر يرى أف مصالحو قد تأثرت بموجب ىذا التعديؿ، وعمى أف تجري ترتيبات 
الولى بالرعاية ، وفي حالة عدـ التوصؿ الى اتفاؽ بيف العضو الذي التعويض وفقا لمبدأ الدولة ا

يرغب في إجراء التعديؿ و العضو المتضرر فإنو يمكف المجوء الى التحكيـ، و ال يجوز لمعضو األوؿ 
 .1اف يقـو بتعديؿ التزامو او االنسحاب منو قبؿ تنفيذ الترتيبات التعويضية التي يقضي بيا التحكيـ

 :وؿ االلتزامات ألي دولة قسميف ىما و تتضمف جدا
ويحتوي عمى تعاريؼ القوانيف والتشريعات والموائح السارية، والتي تتعمؽ بكافة  :القسم األفقي-

 .قطاعات الخدمات مثؿ قانوف الشركات، والقانوف التجاري وغيرىا
التفاقية الذي يحدد القطاعات الخدمية التي ترغب الدولة الدخوؿ بيا في ا :القسم الرأسي -

 .واالرتباطات المحددة لكؿ قطاع
ويتـ ذكر البنود المحددة لكؿ قطاع في مالحؽ االتفاقية العامة لمتجارة في الخدمات، فمثال في 

ما عدا )قطاع الخدمات المصرفية والمالية، يتـ بياف أنواع الخدمات المصرفية والمالية االخرى 
ة األخرى، ويذكر أماـ كؿ بند القيود التي تضعيا الدولة تحت بند الخدمات المصرفية والمالي( التأميف

مف حيث النفاذ إلى األسواؽ والمعاممة الوطنية في الحدود الخاصة بكؿ منيما كأف يذكر الحد االقصى 
لمساىمة االجانب في رؤوس االمواؿ المالية مثال، وقد يقسـ قطاع الخدمات المالية الى قطاع لمتأميف 

و ثالث لسوؽ الماؿ او قد يدمج اثنيف معا او يدمج الثالثة معا في جدوؿ وحده وآخر لممصارؼ 
 .2واحد

 واقع تحرير تجارة الخدمات المصرفية في الدول العربية: المطمب الثالث
عرفت بعض الدوؿ العربية تحررا في قطاعيا المصرفي تزامف مع التوجو العالمي نحو تحرير 

ية و ازالة التمييز بيف موردي تمؾ الخدمات، كما تضمف ذلؾ التجارة في الخدمات المالية و المصرف
ايضا إزالة الحواجز التي تعيؽ نفاذ المصارؼ االجنبية الى االسواؽ المصرفية المحمية حيث سعت 
الدوؿ العربية الى تحرير قطاعيا المصرفي، سواء مف خالؿ التعيدات الموقعة في ظؿ االنضماـ الى 

WTO  التجارة الحرة مع الشركاء التجارييف و التي يسمح بموجبيا لموردي تمؾ أو في إطار اتفاقيات
ينطوي  WTO الخدمات مف الدوؿ الموقعة عمى االتفاقية بالتواجد عمى الساحة المحمية، فالعضوية في

 .3عمييا االلتزاـ بتطبيؽ اتفاقية الجاتس أماـ المنافسة االجنبية
بذؿ جيود مستقمة لتحرير قطاعيا المصرفي و السيما مف أما عف تجارب الدوؿ العربية فيي ت      

خالؿ منح تراخيص لممصارؼ و المؤسسات االجنبية لمتواجد التجاري و ممارسة االنشطة المصرفية 
                                                 

، اعماؿ ندوة منظمة التجارة العالمية و مصالح شعوب االتفاقية الدولية متعددة االطراف لتحرير الخدمات الماليةسموى العنتري، : انظر  1
 . 232، ص 2001الجنوب، القاىرة، اكتوبر 

، مؤتمر قسـ افقتصاد، كمية في الدول العربية االتفاقية العامة لمخدمات المالية و انعكاساتيا عمى الجياز المصرفيفائقة الرفاعي،  2
 .12، ص 1997افقتصاد و العمـو السياسية،جامعة القاىرة، 

 .224حمزة حسف كريـ، مرجع سابؽ، ص  3



                                                                                                                                           التحديات المصرفية في ظل العولمة: الفصل الثاني

 

06 

في السوؽ المحمية إيمانا منيا بضرورة تعزيز المنافسة مع السوؽ المحمية، فضال عمى اف التواجد 
التمويؿ الحديثة و الميارات في ادارة الماؿ، و تخفيض تكاليؼ االجنبي يؤدي الى استخداـ ادوات 

 . التشعيؿ و تحفيز تدفؽ االستثمارات االجنبية
األعضاء في  ومف ىذا المنطمؽ فقد قدمت ثماني دوؿ مف بيف الدوؿ العربية افثني عشر      

تجارية و المؤسسات المالية منظمة التجارة العالمية التزامات محددة بفتح اسواقيا المحمية لممصارؼ ال
 :1األجنبية مف خالؿ منح حؽ التواجد التجاري ، و قد تضمنت ىذه االلتزامات قيودا صريحة ابرزىا

 تقييد عدد المصارؼ و المؤسسات المالية االجنبية المتواجدة في السوؽ المحمية؛ -1
سسات المالية تقييد قيمة المعامالت او الموجودات التي يسمح لممصارؼ التجارية و المؤ  -2

 االجنبية التعامؿ بيا في السوؽ المحمية؛
إلزاـ المصارؼ و المؤسسات المالية االجنبية بسقوؼ محددة لقيمة و حجـ افئتماف المسموح ليا  -3

 بمنحو و تقييد االنشطة المصرفية المسموح بممارستيا؛
ؽ المحمية بصفة قانونية إلزاـ المصارؼ التجارية و المؤسسات المالية االجنبية بالتواجد في السو  -4

 محددة عمى سبيؿ المثاؿ إلزاميا بفتح مكاتب تمثيؿ عوضا عف فروع؛
 تقييد عدد الموظفيف االجانب و المنتسبيف لممصارؼ االجنبية المتواجدة في السوؽ المحمية؛ -5
تقييد تواجد المصرؼ االجنبي مف خالؿ تحديد مساىمتو في رأس ماؿ المصرؼ الوطني بنسبة  -6

 .وى او بقيمة محددةمئوية قص
 و الجدوؿ الموالي يوضح التزامات الدوؿ العربية االعضاء في منظمة التجارة العالمية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 مصر ، البحريف ، االردف، الكويت، جيبوتي، موريتانيا، المغرب: تجدر االشارة الى اف الدوؿ االعضاء في منظمة التجارة العالمية ىي ،

 .الجزائر ، لبناف، السوداف، اليمف: عماف،قطر، تونس، االمارات، السعودية، كما اف ىناؾ دوؿ في وضع مراقب ىي
، صندوؽ النقد العربي، سبتمبر أوضاع القطاع المصرفي في الدول العربية و تحديات االزمة المالية العالميةجماؿ الديف زروؽ وآخروف،  1

 .40، ص 2009
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بتحرير تجارة  منظمة التجارة العالمية التزامات الدول الخميجية االعضاء في(: 1-2)الجدول رقم 
   الخدمات المصرفية و المالية االخرى 

 يد الخدماتوسائؿ تور  الدولة العضو
الخدمات عبر  

 الحدود
 

استيالؾ الخدمة 
 في الخارج

تواجد االشخاص  التواجد التجاري
 الطبيعييف

  * * * االردف
   * * االمارات
  * * * البحريف
  *   تونس

  * * * السعودية
  * * * عماف
   * * قطر

     الكويت
 * * *  مصر
  *   المغرب
     موريتانيا
 1 7 7 6 لتزامات عدد اال

تفيد باف الدولة التزمت بفتح القطاع لممنافسة االجنبية في مجاؿ النفاذ الى السوؽ او )*( العالمة  -
المعاممة الوطنية، وال يشير االلتزاـ المبيف في الجدوؿ الى االجراءات التقييدية التي اضافتيا الدوؿ في 

 .فاقية الجاتسجداوؿ التزاماتيا لتحرير تجارة الخدمات في ات
 .39مرجع سابؽ، ص ، جماؿ الديف زروؽ وآخروف عف نقال WTO: المصدر

 
ومف خالؿ ما سبؽ يتضح اف االثار المرتقبة عمى المصارؼ العربية تبدو محدودة  و ىذا 

 .لكوف االلتزامات غير مكمفة وتضمنيا لقيود صريحة مف اجؿ حماية المصارؼ في ىذه الدوؿ
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 آلثار المتوقعة لتحرير الخدمات المالية والمصرفية عمى الدول الناميةا: المطمب الرابع
إف تحديد األثر المتوقع لمتحرير التجاري المصرفي الدولي، يختمؼ تبعا لمجية التي يمكف اف      

ينظر منيا، وىو منظور ذو رأييف أحدىما ايجابي و االخر سمبي، ومف ىذا المنطمؽ انقسـ 
 و معارض ليذا التحرير و سنتعرض الى ىذيف الرأييف وأدلتيما افقتصاديوف الى مؤيد

 يجابية افاآلثار : والأ
دولة حتى االف لـ تنضـ التفاقية تحرير التجارة في الخدمات   50رغـ أف حوالي ما يزيد عف 

دولة  135المالية و المصرفية مف اجمالي الدوؿ االعضاء في منظمة التجارة العالمية البالغ عددىـ 
، فاف كثيرا مف 1999حسب بيانات المؤتمر الوزاري الثالث لممنظمة الذي عقد في سياتؿ في ديسمبر 

الدراسات و التحميالت أشارت الى اف ىناؾ العديد مف المزايا التي يمكف أف تتحقؽ مف تطبيؽ اتفاقية 
 :1ف اىمياتحرير التجارة في الخدمات و تحديدا في مجاؿ الخدمات المالية و المصرفية لعؿ م

اف السماح لمبنوؾ االجنبية بممارسة نشاطيا في أسواؽ الدوؿ االخرى، اليعني بالضرورة غزو  -1
االجانب ليذه االسواؽ و االضرار بيا، الف البنوؾ الوطنية في مجاؿ تقديـ الخدمات المالية 

وعية البنوؾ والمصرفية تتمتع عادة بميزة نسبية ميمة وىي معرفة السوؽ واحتياجات المستيمكيف لن
التي يقبموف عمييا و يحتاجونيا، كما توجد لدييا قدرة عمى تشغيؿ العمالة باجور غير باىضة، مما 
يجعميا تستطيع ممارسة ىذه الخدمات ومنافسة البنوؾ االجنبية وذلؾ في ظؿ وجود مبدأ المنافسة 

 ة؛و الذي سيدفع البنوؾ الوطنية الى عرض الخدمات في احسف مستوى مف الكفاء
اف اتساع السوؽ المصرفية نتيجة لتحرير الخدمات المصرفية يمكف اف يؤدي الى تعاظـ  -2

االستفادة مف اقتصاديات الحجـ مف خالؿ تزايد عمميات االندماج المصرفي و كذلؾ تعميؽ 
 المنافسة مف عمميات الخصخصة؛ 

يع احتياجاتيـ توفير المزيد مف الخدمات المصرفية لمعمالء حتى يستطيعوف الحصوؿ عمى جم -3
 مف الخدمات المصرفية؛

اف المنافسة تدفع البنوؾ الى تخفيض الفائدة و تحسيف االدارة وزيادة كفاءة تقديـ الخدمات  -4
 .المصرفية وتخفيض العموالت و تخفيض فروؽ اسعار الفائدة ما بيف القروض و الودائع

ة لمعمالء، فمع تزايد يمكف لتحرير التجارة في الخدمات اف يؤدي الى تحسيف جودة الخدم -5
المنافسة تتجو البنوؾ الى تمبية احتياجاتيـ الخاصة و التمويمية فمف المحتمؿ مثال اف يستفيد 

 المقترضوف مف النصائح الخاصة باستراتيجيات االستثمار؛

                                                 
، دار الفكر GATSتحرير التجارة الدولية و فقا التفاقية الجات في مجال الخدمات رانيا محمود عبد العزيز عمارة،   -: راجع كؿ مف 1

 ؛286،283، ص ص 2007الجامعي، مصر، 
 .148-145، مرجع سابؽ ،ص صالجات و آليات منظمة التجارة العالميةعبد المطمب عبد الحميد،   -
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يتيح تحرير التجارة في الخدمات لمعمالء و الشركات اختيار المزيج المناسب لمتمويؿ و زيادة  -6
 يؿ و طرؽ تجديده؛حجـ التمو 

ارغاـ المصارؼ في الدوؿ النامية عمى القياـ باعماؿ مالية شاممة و تعزيز دور الوساطة  -7
المالية، وصوال النجاز أىدافيا في المنافسة البناءة مرغمة عمى محاكاة النمط الجديد لمتنظيمات 

" باالساس عمى   المستحدثة في عالـ المصارؼ و الخدمات المالية االخرى و التي تعتمد اآلف
الموظؼ لتقديـ الخدمات المصرفية و خدمات التمويؿ وخدمات االستثمار و " المصرؼ الشامؿ 

 خدمات العمالء مجتمعة في آف واحد؛
نقؿ التكنولوجيا المصرفية الى الدوؿ النامية و ىذا يتيح ليا مواكبة التطورات العالمية في ىذا  -8

مف التقدـ الفني و التكنولوجي في تسييؿ تقديـ الخدمات  المجاؿ، و التي تخضع كؿ يـو الى مزيد
المالية و المصرفية، و نجد ىذا و اضحا في نصوص االتفاقية وىو زيادة مشاركة الدوؿ النامية 
في التجارة الدولية لمخدمات و مساعدة الدوؿ المتقدمة ليا، مع امكانية حصوليا عمى التكنولوجيا 

صوؿ الدوؿ النامية الى قنوات التوزيع وشبكات المعمومات، بؿ عمى اسس تجارية وزيادة فرص و 
ويقع عمى عاتؽ الدوؿ المتقدمة التزاما بانشاء نقاط اتصاؿ في غضوف سنتيف مف انشاء منظمة 
التجارة العالمية، و التي تيدؼ الى تمكيف مقدمي الخدمات في الدوؿ النامية الى الوصوؿ الى ىذه 

 المعمومات؛ 
زاد تحرير تجارة الخدمات المالية المصرفية كمما زاد تدفؽ رأس الماؿ مف  اتضح انو كمما -9

الدوؿ ذات الفائض الى الدوؿ ذات العجز، وال يخفى اف تسييؿ تدفؽ رأس الماؿ بيذه الصورة 
يعمؿ عمى تخفيض تكمفة االستثمار مف خالؿ انخفاض سعر الفائدة لمدوؿ التي تعاني مف العجز 

ؿ، أما بالنسبة لمدوؿ التي لدييا فائض و مدخرات كبيرة وعوائد لالستثمار أو النقص في رأس الما
منخفضة نسبيا فانيا يمكف اف تقـو بتصدير رأس الماؿ ومف ثـ تستطيع اف ترفع مف عوائد 
استثمار رأس الماؿ، ويصبح اليدؼ الطموح لتحرير تجارة الخدمات المصرفية ىو الوصوؿ الى 

 لدوؿ و زيادة عوائد االستثمار؛تساوي أسعار الفائدة بيف ا
انشاء نقاط تجارة كوحدات معموماتية ترتبط بنقاط التجارة العالمية مف شأنو اف يؤدي الى  -10

استفادة مراكز و اسواؽ الماؿ المحمية مف متابعة التطورات النقدية و المالية و حركات رؤوس 
الحادة التي قد تتعرض ليا االصوؿ االمواؿ العالمية لتجنب االىتزازات المالية و تجنب الخسائر 

 .1المالية في اسواؽ الماؿ العالمية
يحتمؿ اف تتحسف السياسة النقدية فالسوؽ االئتمانية و أدوات التحكـ في االئتماف بطريقة  -11

مباشرة يمكف اف تستبدؿ بأدوات عممية غير مباشرة مثؿ عمميات السوؽ المفتوحة التي تساعد عمى 
                                                 

، 2007، دار الكتاب القانونية ، مصر ، لتجارة العالمية ودورىا في تنمية اقتصاديات البمدان االسالميةمنظمة امحمد عبيد محمد محمود،  1
 .959-958ص ص 
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الماؿ ومف ناحية اخرى فاف تحرير القطاع المصرفي وضع ضغطا  عمى تطوير و تنمية أسواؽ 
الحكومات لتبني سياسات نقدية مقبولة و مناسبة وىناؾ مف الدالئؿ التي تشير الى وجود عالقة 
ارتباط قوية بيف االسواؽ المالية المفتوحة و االستقرار افقتصادي وبخاصة مع وجود أسواؽ مالية 

غالبا ما تشكؿ اجيزة رقابة فعالة عمى سعر الفائدة والسقوؼ االئتمانية منظمة و جيدة و التي 
وغيرىا وقد ثبت مثال اف تدخؿ الحكومة في االقراض بتوجيو الموارد إلى قطاعات معينة بالذات او 
لتمويؿ عجز الموازنة العامة لمدولة قد يؤدي الى االنحراؼ عف تحقيؽ األىداؼ افقتصادية الكمية 

 .لقوميلالقتصاد ا
 اآلثار السمبية : ثانيا
بالرغـ مف اآلثار االيجابية التفاقية تحرير الخدمات المالية اال اف ليا آثارا سمبية تتجمى اىـ ىذه     

 :1اآلثار فيما يمي
اف االتفاؽ يؤدي الى فتح أسواؽ الدوؿ النامية اماـ تواجد الشركات عابرة القارات بقدرتيا   -1

لمدوؿ المضيفة مجاراتيا لفارؽ الكفاءة و الخبرة والقدرات المالية والتكنولوجيا التنافسية التي لف يتاح 
وكنتيجة لذلؾ فمف المحتمؿ اف يزداد اخفاؽ ىذه الدوؿ في السيطرة عمى اسواقيا المصرفية المحمية 
خاصة في ظؿ تميز البنوؾ و الشركات االجنبية في استحداث وتقديـ الخدمات المالية التي تفقد 

واؽ المحمية مزاياىا التنافسية، مما قد يؤدي الى خروج بعض الوحدات المصرفية مف السوؽ االس
 المصرفي؛

اف التجربة العممية، في العديد مف الدوؿ النامية ، قد اسفرت عف ارتفاع اسعار الفائدة الشكاؿ  -2
والتي  –يالكي السيما في مجاؿ االئتماف االست –التمويؿ المتطورة التي تطرحيا البنوؾ االجنبية 

تتمتع فييا بوضع شبو احتكاري، كما اسفرت عف تزايد مخاطر التمويؿ نتيجة استئثار البنوؾ 
االجنبية بالعمالء الممتازيف، و ترؾ العمالء االقؿ جودة لمبنوؾ المحمية، التي تضطر في ظؿ 

 احتداـ المنافسة و الرغبة في تحقيؽ ربحية عالية الى قبوؿ مخاطر اعمى؛
تفاؽ يحد مف قدرات الدوؿ النامية في اتخاذ االجراءات التقييدية في اطار سعيو الى اتاحة اف اال -3

أقصى درجات االنفتاح و التحرير لتجارة الخدمات المالية عمى النطاؽ الدولي، ومف ثـ فاف 
ـ المؤسسات االجنبية العاممة عمى اراضي ىذه الدوؿ النامية ستحاوؿ جاىدة انقاذ اىداؼ الدولة اال

في تحصيؿ اعمى االرباح، و تحقيؽ اكبر المكاسب ولو عمى حساب السياسات الوطنية التي يمكف 
 اف تختمؼ رؤاىا عف رؤى المؤسسات الدولية؛

                                                 
الييئة المصرية العامة  –اىم التحديات في مواجية اإلقتصاد العربي  – الجات و منظمة التجارة العالميةنبيؿ حشاد، : انظر كال مف 1

، مرجع سابؽ، ص الجات و آليات منظمة التجارة العالميةعبد المطمب عبد الحميد،  وكذا. 344-341ص ، ص 2001لمكتاب، القاىرة، 
 .959محمد عبيد محمد محمود، مرجع سابؽ، ص  و كذا.166
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انو و وفقا العتبارات المصمحة العامة، فاف تواجد البنوؾ االجنبية في الدوؿ النامية سوؼ يييئ  -4
نية و فقا لمصمحتيا، و ال يصؿ االمر الى ىذا الحد ليا امكانية تحريؾ االمواؿ و المدخرات الوط

فقط، بؿ يتعداه الى خروج النقد االجنبي المتاح في الدوؿ النامية الى الدوؿ االـ ليذه البنوؾ، ثـ 
تقـو بعد ذلؾ في استخدامو في اشكاؿ اخرى غير تمويؿ االستثمار، مما يؤدي الى االضرار 

 بالمصمحة العامة لمدولة المضيفة؛
تحرير اسواؽ النقد، و أسواؽ رأس الماؿ، يؤدي بذاتو الى اضعاؼ فاعمية االدوات التقميدية  اف -5

لمسياسة النقدية، فال شؾ اف المجوء الى ضبط االئتماف المحمي، بفرض قيود عمى التوسع 
االئتماني، او رفع اسعار الفائدة يفقد الكثير مف فاعميتو، اذا كاف بوسع قطاع االعماؿ اف يحصؿ 

مى ما يحتاجو مف تمويؿ عف طريؽ االقتراض مف الخارج، بؿ اف المجوء الى رفع نسبتي ع
االحتياطي و السيولة لمحد مف قدرة البنوؾ عمى منح االئتماف يمكف اف يفقد بعض فاعميتو اذا اتيح 
لمبنوؾ حرية االقتراض مف الخارج، او اذا لجأت فروع البنوؾ االجنبية الى مراكزىا الرئيسية 

 ؛1حصوؿ عمى ما تحتاجو مف موارد اضافيةلم
ثـ اف تحرير أسواؽ النقد و رأس الماؿ و تزايد انشطة اجيزة االستثمار المؤسسي، عمى الصعيد  -6

الدولي، قد اقترف بزيادة نصيب رؤس االمواؿ قصيرة االجؿ ضمف تدفقات رأس الماؿ االجنبي، 
ؤسسات مالية عمالقة، تنشغؿ بتكويف السيما بعد اف تحولت صناديؽ االستثمار الدولية الى م

وادارة محافظ االوراؽ المالية و تقـو بتوزيعيا بيف اسواؽ الماؿ المختمفة وفقا لمعدالت الربحية 
المتوقعة، كما تقوـ بالخروج منيا و التحوؿ عنيا لدى اوؿ بادرة خطر، وىو ما يعني تحرؾ كتؿ 

جراءات المالئمة لتعقيـ آثارىا التضخمية عند نقدية ضخمة يتعيف عمى السمطات النقدية اتخاذ اال
تدفقيا لمخارج، بؿ اف محاولة فرض ضوابط عمى معامالت النقد االجنبي يمكف اف تفقد الكثير مف 
فاعميتيا مع التوسع في استخداـ بطاقات االئتماف المرتبطة اليكترونيا بالشبكات المالية العالمية، 

رج بما يوفر آليا خدمات الصرؼ االجنبي، و يتجاوز القيود واتاحة استخداميا في الداخؿ و الخا
 ؛2التي يمكف فرضيا عمى استبداؿ العممة داخؿ الدولة

تؤدي الى احداث ضغوط كبيرة عمى البنؾ المركزي في الدوؿ النامية تتطمب تدعيـ سمطاتيا عمى  -7
بيانات الواردة مف البنوؾ، الصعيد التشريعي، و توفير الكوادر الفنية الالزمة كما و كيفا لتحميؿ ال

والوفاء باحتياجات التفتيش الميداني الدقيؽ و المتواتر عمى كافة و حدات الجياز المصرفي، 
وتدعيـ آليات االنذار المبكر الكتشاؼ و مواجية الممارسات التي تيدد سالمة العمؿ المصرفي، 

البنوؾ الدولية الكبرى، وقد السيما واف نفاذ رأس الماؿ االجنبي عادة ما يكوف في أجزاء مف 
                                                 

 .236سموى العنتري، مرجع سابؽ، ص  1
 .237 -236سموى العنتري، مرجع سابؽ، ص ص  2
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أسفرت التجربة العممية في العديد مف الدوؿ النامية عف امكانية استخداـ تمؾ البنوؾ لبعض 
 المنتجات الجديدة مثؿ المشتقات لاللتفاؼ حوؿ ما تضعو البنوؾ المركزية مف ضوابط؛

تي تقوـ بدعميا عرقمة نمو الصناعات الوطنية الوليدة و المؤسسات الصغيرة و المصغرة و ال -8
 البنوؾ الوطنية؛

احتكار سوؽ االدوات الحديثة في العمؿ المصرفي لفترة مف الزمف في ضوء خبرة البنوؾ االجنبية  -9
 نسبيا في ىذه االنشطة ، و ضعؼ القدرة التنافسية لمبنوؾ المحمية في ىذا المجاؿ؛

يقمؿ مف االستفادة  ضعؼ قدرة البنوؾ في الدوؿ النامية في فتح بنوؾ ليا في الخارج مما -10
 المتبادلة مف تحرير التجارة في الخدمات؛

سوؼ يؤدي التحرير الدولي لمخدمات المالية و المصرفية الى عجز ميزاف المدفوعات، نظرا  -11
الف الدوؿ التي ال تتمتع بميزة نسبية كبيرة في قطاع الخدمات سوؼ تمجأ الى استيراد ىذه 

لدولي ليا و فتح اسواؽ الخدمات المحمية الستيرادىا، مما الخدمات و يساعدىا في ذلؾ التحرير ا
تصدير ) يؤدي الى زيادة أعباء اضافية في الجانب المديف مف ميزاف التجارة غير المنظورة 

، وينتج عنو ازدياد المشاكؿ التي يمكف اف يواجييا ميزاف المدفوعات التي مف اىميا (الخدمات
 العجز الدائـ في اجمالي بنوده؛

 .امكانية توفير الحماية لموحدات المصرفية الوليدة ضعؼ -12
 

ولكف كؿ ىذه السمبيات التي تنجـ مف تحرير التجارة في الخدمات المالية يمكف التقميؿ منيا 
 .والتحكـ فييا اذا قامت الدوؿ النامية بتعزيز اجيزتيا الرقابية و تطوير انظمتيا المصرفية
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 توسع الصيرفة االلكترونية انتشار و: المبحث الثاني
عمى الرغـ مف االىمية الكبيرة لالتصاؿ المباشر مابيف العميؿ و البنؾ فاف الثورة التقنية وظيور 
وانشاء االنترنت بشكؿ واسع و سريع ساعد عمى ابتكار و سائؿ و اساليب جديدة في تقديـ الخدمات 

ممة في مجاؿ البرمجيات و التقنية ، و في ظؿ الطفرة الشاOnline Bankingالمصرفية عف بعد 
وااللكترونيات التي شممت المجاالت افقتصادية و المالية خصوصا و بقية المجاالت االخرى عموما، 
كاف البد مف قياـ المصارؼ و المؤسسات المالية بتطوير النشاط و الخدمات المصرفية المختمفة، ومما 

احد اىـ القضايا االستراتيجية في العمؿ المصرفي،  الشؾ فيو اف تكنولوجيا المعمومات اصبحت االف
 .وىذا الواقع سيفرض عمى المصارؼ تحديات كبيرة

 
اف المؤسسات المصرفية تعيش في جو مف التنافس الشديد فيما بينيا و لضماف قدرة المصرؼ 

رات عمى البقاء و االستمرار في السوؽ فاف ىذا يعتمد عمى قدرتو عمى االستجابة لجميع المتغي
التكنولوجيا و افقتصادية و االجتماعية و التفاعؿ معيا بغرض زيادة حصتيا السوقية باعتبار اف 
العالقة بيف المصرؼ و العميؿ عالقة و ثيقة و اف قدرة المصرؼ عمى البقاء و االستمرار تعتمد عمى 

 . 1تقديـ خدمات مصرفية تتالئـ و احتياجات العمالء
 

الء في التعامؿ مع المصرؼ يعتمد عمى قدرة المصرؼ عمى تمبية اف اقباؿ و استمرار العم
متطمباتيـ و احتياجاتيـ بشكؿ كامؿ و بأقؿ تكمفة و جيد و وقت ممكف، و لضماف تحقيؽ ىذه الغاية 
مف قبؿ المصارؼ و الوصوؿ الى االىداؼ المنشودة البد مف توفير بعض المزايا مف خالؿ الخدمات 

 . المصرفية االلكترونية
انتشارا واسعا في تقديـ الخدمات المصرفية  –حديثا  -و لقد شيدت الصناعة المصرفية 

االلكترونية حيث اصبحت نوعية وكمية و سرعة تقديـ ىذه الخدمات مف العناصر االساسية في مجاؿ 
 .المنافسة بيف المصارؼ التجارية لجمب العمالء الييا

 
 
 
 
 
 

                                                 
ترونية في المصارف التجارية االردنية دراسة تطبيقية لدور الخصائص الشخصية، المعوقات ومقومات الصيرفة االلكالمجمة العربية لالدارة،  1
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 ونيةمفيوم الصيرفة االلكتر : المطمب االول
 تعريف البنوك االلكترونية: اوال

1البنوؾ االلكترونية 
Electronic Banking   « ىي البنوؾ او المؤسسات المالية التي تقـو عمى

الركائز االلكترونية و توظيؼ جميع التطورات الحديثة في مجاؿ تكنولوجيا االتصاؿ و المعمومات 
 .2«لتقديـ الخدمات المصرفية باماف مطمؽ

اتجاه المصارؼ نحو التوسع في انشاء مقرات ليا عبر االنترنت بدال مف انشاء مقرات » او ىي 
ومباني جديدة، و تقديـ الخدمات المصرفية التقميدية، او المبتكرة مف خالؿ شبكات اتصاؿ الكترونية 
تقتصر صالحية الدخوؿ الييا عمى المشاركيف فييا و فقا لشروط العضوية التي تصدرىا المصارؼ 

 .«لؾ مف خالؿ احد المنافذ عمى الشبكة كوسيمة التصاؿ العمالء بياوذ
تقديـ المنتجات و الخدمات الخاصة بالمعامالت المصرفية عف » و يمكف تعريفيا ايضا عمى انيا     

أو الياتؼ، ( االنترنت، االنترانت)طريؽ قنوات توصيؿ الكترونية مثؿ الشبكات المرتبطة بالحواسب 
 .، والشكؿ التالي يوضح كيؼ تتـ المعامالت المصرفية االلكترونية «الخ ...الفاكس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 Web، بنوؾ الويب  Internet Bankingبنوؾ االنترنت : مف اىميا لمبنوؾ االلكترونية عدة تسميات و جميعيا يعطي نفس المعنى 1

Banking البنؾ المنزلي ،Home Banking  و الخدمات المالية االتية ،Self Service Banking .   
 .  93، ص 2003، اتحاد المصارؼ العربية، بيروت، محاور التحديث الفعال في المصارف العربية، فكر مابعد الحداثةالغندور حافظ كامؿ،  2
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 المعامالت المصرفية االلكترونية(: 1-2)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

، التمويؿ و التنمية، واشنطف تحديات المعامالت المصرفية االلكترونيةنصولي صالح و اندريا شايختر،  :المصدر
 .48،ص 2002،سبتمبر ، 

 
في السابؽ كانت المصارؼ تستخدـ وسائؿ عديدة لالتصاؿ بعمالئيا مثؿ الياتؼ ، و لكف مع 

، ثـ تطور استخدامو بشكؿ سريع في جميع 1957انتشار االنترنت الذي كانت بدايات استخدامو عاـ 
ؿ مثؿ تسديد فمف خالؿ االنترنت يمكف لمبنؾ تقديـ خدمات مصرفية في المنز  1969انحاء العالـ عاـ 

ساعة يوميا، كما يمكف الحصوؿ عمى  24الفواتير و االستعالـ عف الرصيد والتحويؿ عمى مدار 
وذلؾ عف طريؽ جياز الكمبيوتر  الخدمات المصرفية االلكترونية مف أي مكاف و في أي وقت،

ية و البطاقات باستخداـ و سائؿ الدفع الحديثة التي مف أىميا النقود االلكترون 1المرتبط باالنترنت
 .الذكية

                                                 
، كتاب الجديد في اعماؿ المصارؼ مف الوجيتيف القانونية وافقتصادية، بيروت ، رونيةالمعامالت المصرفية االلكتحسيف شحادة حسيف  1

 192، ص  2002منشورات الحمبى الحقوقية 

 التجارة االلكترونية

 ماؿ عف طريؽ شبكات الكترونيةالربط بيف منشآت األع

 التمويؿ االلكتروني                    

 توفير خدمات التمويؿ عف طريؽ قنوات الكترونية

 النقود االلكترونية

قيمة مشتركة أو آليات 
 (0)لممدفوعات مقدما

 المعامالت المصرفية االلكترونية        

جات و الخدمات الخاصة بالمعامالت المصرفية عف تقديـ المنت
 طريؽ قنوات توصيؿ الكترونية

 خدمات و منتجات تمويمية أخرى

االتصاؿ المباشر ألداء ،التاميف
  .الخ....المعامالت المصرفية 

 معامالت مصرفية عف طريؽ شبكة االنترنت

 معامالت مصرفية عف طريؽ التميفوف

 عف طريؽ قنوات أخرى لمتوصيؿ االلكتروني

 أف الفرؽ بيف النقود االلكترونية(0) 

 والمعامالت المصرفية االلكترونية ىو
 أنو في حالة النقود االلكترونية ال يتـ 
 االحتفاظ باألرصدة في حسابات مالية

 .لبنوؾلدى ا
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ولذلؾ فاف أىـ مالمح ىذه المنظومة المصرفية الحديثة ىو االنتقاؿ التدريجي مف البنوؾ 
أو ما يطمؽ عمييا  E-Bankingإلى البنوؾ االفتراضية « المشيدة مف الطوب والبالط » التقميدية   

 Brick and click   »1»بنوؾ الطوب و أجيزة االتصاؿ 
 

ة الى اف ىناؾ نموذجيف تستخدـ فييا البنوؾ والمؤسسات المالية االنترنت في و تجدر االشار 
تقديـ خدماتيا المصرفية لمعمالء، االوؿ يسمى بالنموذج المتكامؿ و الذي تقدـ فيو البنوؾ خدماتيا 
عبر االنترنت كامتداد العماليا، أي كخدمة اضافية ، أما النموذج الثاني فيسمى النموذج االحادي 

 "Virtualذي ىو عبارة عف بنوؾ او مؤسسات تعمؿ فقط عمى شبكة االنترنت و ليس ليا أي فروع وال

Bank "  و يمتاز ىذا النوع مف البنوؾ بانخفاض تكاليفو التشغيمية، وذلؾ لعدـ و جود أي فروع و قمة ،
  .عدـ العامميف فييا

 :2ويمكف تقسيـ المواقع االلكترونية لممصارؼ الى ثالثة فئات
، يمثؿ المستوى األساسي والحد األدنى لمنشاط افلكتروني المصرفي: لموقع المعموماتي ا -1

حيث يقدـ معمومات تفصيمية حوؿ عروض المصرؼ و برامجو و خدماتو و منتجاتو المصرفية، و قد 
 أنشأت أغمبية المصارؼ ىذا النوع مف المواقع بيدؼ التعريؼ و الدعاية و التسويؽ

يتيح ىذا الموقع عممية التبادؿ االتصالي بيف المصرؼ : و التفاعميأالموقع االتصالي  -2
والعمالء كارساؿ بريد افلكتروني لمحصوؿ عمى بعض المعمومات المصرفية، واالطالع عمى حسابو 
المصرفي، تعبئة طمبات بعض المعامالت، او طمب دفتر الشيكات او طمب تبديؿ بطاقة مصرفية او 

 .غيرىا، االستفسارات
ويمكف مف خاللو أف يمارس المصرؼ نشاطاتو في بيئة إلكترونية، كما  :وقع التبادليالم -3

جراء  دارة التدفقات النقدية، وا  يمكف لمعميؿ القياـ بمعظـ معامالتو إلكترونيا مف سداد قيمة الفواتير، وا 
 .كافة الخدمات االستعالمية سواء داخؿ المصرؼ أو خارجو 

 
النترنت مف احدث الموضوعات المصرفية التي تمقى اىتماما و يعتبر العمؿ المصرفي عبر ا

رغـ اف المصارؼ التقميدية تبقى االكثر استخداما لتنفيذ الخدمات  -كبيرا مف قبؿ المصرفييف 
نظرا لتطور النظـ االلكترونية و تكنولوجيا المعمومات و وسائؿ االتصاؿ عبر العالـ   -المصرفية

 .3وانتشار االنترنت

                                                 
 . 48نصولي صالح و اندريا شايختر، مرجع سابؽ ، ص 1
 .40، ص 2006، اتحاد المصارؼ العربية، بيروت،العمميات المالية و المصرفية االلكترونيةزىير بشنؽ، : انظر 2
 .120المجمة العربية لالدارة، مرجع سابؽ، ص  3
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 Systemsاالنترنت و سيمة االتصاؿ بيف المصرؼ و العميؿ و بمساعدة نظـ حيث تكوف 
اخرى، يصبح عميؿ المصرؼ قادر عمى االستفادة مف الخدمات و الحصوؿ عمى المنتجات المصرفية 
المختمفة التي يقدميا المصرؼ مف خالؿ استخداـ جياز كمبيوتر شخصي موجود لديو، و يسمى 

ؿ استخداـ أي مضيؼ اخر، وكؿ ذلؾ عف بعد و بدوف الحاجة ، او مف خال(Host) بالمضيؼ 
 .لالتصاؿ المباشر بموظؼ المصرؼ

 :1و جديرا بالذكر اف الخدمة المصرفية االلكترونية تمتاز بمجموعة مف الخصائص اىميا
 انيا خدمات تتـ عف بعد و بدوف اتصاؿ مباشر بيف اطراؼ الخدمة؛ -
 دا جغرافية؛انيا خدمات عبر الحدود و ال تعرؼ قيو  -
انيا خدمات تقـو عمى التعاقد بدوف مستندات ورقية و ىذا يطرح عددا مف المسائؿ القانونية  -

 .المتعمقة بأدلة االثبات
 خدمات الصيرفة االلكترونية: ثانيا
اصبحت المصارؼ االلكترونية تقدـ خدمات لـ تكف معروفة مف قبؿ عبر قنوات جديدة و مف بيف    

 :2ذكر ما يمياىـ ىذه الخدمات ن
 االستفسار عف رصيد الحساب؛ -
 تقديـ االرشادات و المعمومات حوؿ كيفية اجراء العمميات المصرفية االلكترونية؛ -
 الحصوؿ عمى معمومات عف الخدمات التي يقدميا البنؾ؛ -
 تحويؿ االمواؿ الى حسابات اخرى داخؿ البالد او خارجيا؛ -
 الحصوؿ عمى كشؼ حساب تفصيمي بالمعامالت؛ -
 سويؽ الخدمات المصرفية عبر االنترنت ؛ت -
 الحصوؿ عمى معمومات عف اسعار الفائدة عمى الودائع و القروض و اسعار صرؼ العمالت؛ -
 .اجيزة الصراؼ اآللي -
 قنوات الصيرفة االلكترونية: ثالثا

 :تتمثؿ قنوات الصيرفة االلكترونية فيما يمي
 :الصيرفة عبر شبكة االنترنت -1

لشبكة االنترنت ادارة المصارؼ مف تبني تقديـ خدمات مصرفية لمنخفضة لقد ساعدت التكمفة ا
و ىو مة و التاقمـ معيا دعبر ىذه الشبكة و قد ساعد ىذا االمر العمالء مف تقبؿ الخدمات المق

ما ادى الى نموىا السريع خاصة في الدوؿ المتقدمة حيث نالحظ تضاعفيا في فترة لـ تتجاوز 
، االمر الذي ساعد عمى رؼامف دخؿ المص% 13بية بعائد يتمثؿ في اشير في اوروبا الغر  06

                                                 
 .193، مرجع سابؽ، ص 2002حسف شحادة حسيف،  1
 .69-86، ص 2007لبناف،  –، المؤسسة الحديثة لمكتاب، طرابمس المصارف و النقود االلكترونيةنادر عبد العزيز شافي،  2
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تطور فكرة اقامة مصرؼ كامؿ يقدـ خدماتو عبر شبكة االنترنت بما يعرؼ باسـ المصرؼ 
  Bank Virtual0 الصوري او المصرؼ االعتباري 

الخدمة و باالضافة الى ىذا فقد امتازت الخدمة المصرفية بعامميف اساسييف يعمالف عمى نشر 
ساعة،  24و تتوفر عمى مدار  االوؿ انيا خدمة في متناوؿ كؿ العمالء و ايضا مربحة ليـ: ىما

 .اما العامؿ االخر فيو يتمثؿ في تدني تكمفتيا لممصارؼ
 Wide Area Network عريضةداخمية إلى توفر شبكات  اتيحتاج تقديـ ىذا النوع مف الخدمو 

(WAN)  كما أنيا تتطمب مف العميؿ معرفة " افنترنت"العالمية  عمى األقؿ وربطيا بالشبكة
ويمثؿ األمف الياجس األكبر لمعمالء ويعمؿ  Browser باستخداـ برنامج التصفح عمى الشبكة

 .كحاجز نفسي النتشار الخدمة
الرغـ مف ذكر المعوقات إال أف التوسع مستمر في استخداـ شبكة افنترنت، واستخداـ الخدمات ب و

تاحتيا الفرصة لتوسيع العمؿ المصرفي ة عمى الشبكة، وسيستمر الحاؿ كذلؾ بصورة متسارعة، وا 
 .المصرفي دوف حواجز جغرافية، ليصبح العمؿ عمى نطاؽ العالـ ككؿ

 :الصيرفة عبر التمفزيون -2
اصبحت المصارؼ تستخدـ التمفزيوف او شبكة التمفزيوف التخاطبي لتقديـ خدمات مصرفية 

و احتؿ مكانتو في المنازؿ، و باعتباره اكثر الوسائؿ الناجحة لالعالـ الجماىيري، لعمالئيا، خاصة وان
و بدأ يحتؿ موقعو في الدوؿ المتقدمة و بدأت العديد مف الشركات في التحوؿ لتقديـ ىذه الخدمة 
بمشاركة مؤسسات مالية لتوصيؿ الخدمة لممشاركيف و اصبح جاذبا، حيث اف السمعة التي يقدميا 

ا التمفزيوف لنقؿ المعمومات عبر الصورة تفوؽ تمؾ التي يمكف نقميا عبر تراسؿ البيانات ويتيحي
 .1التقميدية بحوالي ستة أضعاؼ

 :الصيرفة عبر الياتف -3
تعتمد ىذه الخدمة كذلؾ عمى وجود شبكة تربط فروع البنؾ الواحد ككؿ وتمكف الموظؼ 

 العميؿ مباشرة مف أي فرع مف فروع البنؾ، المنوط بو تقديـ الخدمة الياتفية مف الوصوؿ لبيانات
 حيث يقـو العميؿ بافتصاؿ برقـ موحد لمحصوؿ عمى خدمة محددة مف مصرفو،
يستطيع الموظؼ الذي يقـو بالرد عمى العميؿ مف الوصوؿ إلى بيانات العميؿ ويبدأ بتوجيو اسئمة 

 .إلخ....لمبمغ الذي قاـ بإيداعو، محددة لتأكد مف ىويتو، كالسؤاؿ عف آخر معاممة قاـ بيا، أو حجـ ا
وجدت المصارؼ الكبرى أف تكويف مراكز لإلتصاؿ لخدمة العمالء، أمر يوفر عمييا الكثير مف      

الخدمات التي تستغرؽ منيا ومف العميؿ وقتًا مقدرًا، و بالتالي ذلؾ لو مردود في توفير التكمفة والوقت، 
فمثاًل يمكف تسجيؿ أرقاـ اليواتؼ التي يتصؿ عف  وطورت مف عمميا لتشعر الزبوف بخصوصيتو،

                                                 
، شركة م، التجارب، الخدمات، االبعاد التكنولوجيا و المالية و التسويقية و القانونيةالمفاىي: التجارة االلكترونيةطارؽ عبد العاؿ حمادة،  1

 .140، ص 2003جالؿ لمطباعة، االسكندرية، 
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طريقيا عميؿ ما، وبالتالي يمكف التعرؼ عمى شخصيتو بمجرد إستالـ المحادثة، فيستطيع الموظؼ أف 
  .يطمع عمى بيانات العميؿ والتي يكوف الحاسوب قاـ بعرضيا لو

ح العميؿ يشعر بخصوصيتو و أدى تطور عمؿ مراكز افتصاؿ في الدوؿ المتقدمة الى اف أصب      
 مع البنؾ الذي يتعامؿ معو، وساعدت ىذه المراكز عمى نمو عالقة خاصة بيف العميؿ والبنؾ،
و تطور استخداـ الياتؼ في تقديـ الخدمات المصرفية بإدخاؿ أجيزة الرد التمقائي عمى مكالمات 

ة، خدمات تحويؿ لمبالغ لجيات خدمات إستعالمي: العمالء، وتقديـ خيارات ليـ فجراء عمميات متعددة
  .إلخ... معمومة، طمب خدمات كدفتر شيكات، أو كشؼ حساب، 

أما فيما يخص التطورات الحاصمة ىو استخداـ مراكز االتصاؿ كمراكز لالجابة عمى الرسائؿ     
ع اصبحت اداة فعالة و ناجحة في التخاطب بيف العميؿ و المصرؼ اي يستطيااللكترونية ، و بالتالي 

اليـو و بعد نياية ساعات العمؿ يتمقى العميؿ سالة المصرؼ اف يجيب عف اي استفسار يصمو في 
، ىذا و قد لجأت العديد تمقائية تفيد باف رسالتو وصمت لممركز ليتـ الرد عميو في صباح اليـو الموالي

ى الى تقميؿ مف المصارؼ الى المشاركة في مراكز الخدمات الياتفية المصرفية ، االمر الذي اد
 .التكاليؼ الكمية ، و توحيد الجيد المشترؾ

 :الصيرفة عبر الياتف الجوال -4
إف افتجاه العاـ في العالـ ىو اآلف نحو إنتشار إستخداـ الياتؼ الجواؿ، حيث مف المنتظر أف 

بميوف جياز بينما سيصؿ عدد  1.2يصؿ عدد خطوط الياتؼ الجواؿ المستخدـ في نقؿ البيانات 
مميوف لنفس الفترة، وىو ما يدؿ عمى  750إلى  Fixed Internet افنترنت عبر الشبكة الثابتةمشتركي 

 .أف استخدامات الياتؼ الجواؿ في إزدياد مطرد
يتبع ىذا افتجاه تطوير استخدامات الياتؼ الجواؿ ألغراض متعددة، فقد بدأ استخدامو لمولوج 

بيقات المتعمقة بيا، كقراءة البريد افلكتروني، تصفح واستخدامو في التط" إنترنت"لمشبكة العالمية 
 .إلخ.... المنتجات المعروضة عمى الشبكة، الشروع في شراء بعض ىذه المنتجات، 

يمكف تقديـ العديد مف الخدمات لمعميؿ عبر ىاتفو، وتشبو ىذه الخدمات الخدمات التي تقدـ عبر 
عبر بيانات ونص مكتوب، فيمكف افستعالـ مف الياتؼ، ولكنيا تمتاز منيا بأنيا يمكف أف تكوف 

 .المصرؼ عف الرصيد أو معرفة الوضع لتسوية شيؾ أو خالؼ
 :الصيرفة عبر الصراف االلي -5

يسمح الصراؼ االلي لمعميؿ باستخداـ بطاقة مصرفية الكترونية لمحصوؿ عمى مبالغ نقدية او 
 .كشؼ حساب مف آلة الصراؼ االلي المرتبط بالمصرؼ

راؼ اآللي ىي ماكنة مبرمجة تحفظ فييا النقود بطريقة معينة، تستطيع التعرؼ عمى وآلة الص
بطاقة العميؿ مف خالؿ ادخاليا في مكاف مخصص ليا ثـ الضغط عمى الرقـ السري المحدد مف ادارة 

 .المصرؼ الخاص بكؿ بطاقة، و تحديد العممية التي يريدىا العميؿ
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ات شبكة السويفت لمتحويل اآللي لممدفوع -6
SWIFT: 

ىي عبارة عف شبكة عالمية تربط المصارؼ العالمية ببعضيا البعض، واستقباؿ الرسائؿ المالية 
و غير المالية، تسييال الجراء العمميات المصرفية بيف تمؾ المصارؼ في اطار نظاـ الكتروني 

 .متطور
وكندا ويقع  بنكا مف اوربا وامريكا 239بواسطة مجموعة مف  1973وتأسست الشبكة في ماي 

مركزىا في بروكسؿ وتخضع لمقانوف البمجيكي وىي مؤسسة ال تيدؼ الى الربح بوصفيا مؤسسة 
بنؾ ومؤسسة  4000تعاونية تقتصر عضويتيا عمى البنوؾ وحدىا ويبمغ عدد البنوؾ االعضاء حولي 

 .دولة 90مالية تنتمي الى اكثر مف 
ئيا مف البنوؾ والمؤسسات المالية بشبكة وتستيدؼ شبكة سويفت في المقاـ االوؿ تزويد اعضا

 . دولية لالتصاالت لتحقيؽ السرعة المطموبة لمتحويالت النقدية الدولية بيف البنوؾ 
وشبكة سويفت ليست نظاما لممدفوعات في حد ذاتيا بمعنى انيا ال تقـو بعمؿ تسويات بيف      

 .ؿ التعميمات مف بنؾ الخر بسرعة فائقةحسابات البنوؾ ومراسمييا وانما تقتصر ميمتيا عمى مجرد نق
 

 وسائل الدفع االلكترونية :المطمب الثاني
لقد سمح التطور التكنولوجي بخمؽ وسائؿ دفع الكترونية، غير مكمفة و مجردة مف المادة، 
وتتميز بالسرعة و الفاعمية و ومالئمة لمعالجة المعامالت و الصفقات التي تتطمب السرعة و الدقة في 

ء، ومف بيف اىـ ىذه الوسائؿ نجد البطاقات المصرفية، النقود االلكترونية، المحفظة االلكترونية ، االدا
 و الشيكات االلكترونية 

 :البطاقات المصرفية: اوال
عبارة عف بطاقة بالستيكية و مغناطيسية يصدرىا البنؾ "تعرؼ البطاقة المصرفية عمى أنيا 

فيي بطاقة بالستيكية مستطيمة الشكؿ تحمؿ اسـ المؤسسة ، "لصالح عمالئو بدال مف حمؿ النقود
المصدرة ليا، و شعارىا و توقيع حامميا، و بشكؿ بارز عمى وجو الخصوص رقميا، و اسـ حامميا 

فيي وسيمة دفع حديثة تقدـ مميزات أفضؿ مف تمؾ التي  ،1ورقـ حسابو و تاريخ انتياء صالحيتيا
 .ؾ انتشر استعماليا عبر مختمؼ دوؿ العالـتقدميا وسائؿ الدفع التقميدية، ولذل

كأدة  1941و كاف اوؿ ظيور لمبطاقات المصرفية في الواليات المتحدة االمريكية خالؿ عاـ 
وفاء عندما اصدرت شركات البتروؿ االمريكية بطاقات معدنية لعمالئيا لشراء ما يحتاجوف اليو مف 

ات في نياية كؿ مدة محددة، تـ توسع استعماؿ ىذه منافذ التوزيع التابعة ليا و تسوية ىذه المشتري
البطاقات بحيث يجوز استخداـ الشراء بالبطاقة عمى مستوى جغرافي واسع دوف التقيد بمنافذ التوزيع 

                                                 

 SWIFT:Sociey for World wide Interbank Financial Telecommuncation. 

 .130، ص 2004دار المطبوعات الجامعية، افسكندرية،  الطبعة األولى، التعاقد االلكتروني عبر االنترنت،الرومي محمد أميف،   1
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التابعة لمجية التي اصدرتيا، و اتسع االستخداـ الحقيقي لمبطاقات المصرفية عمى يد المصارؼ 
تسييؿ شراء احتياجاتيـ اليومية، و كاف ذالؾ خالؿ عاـ باصدارىا بطاقات مصرفية لعمالئيا ل

 NATIONAL CREDITباصدار بطاقة " ناشيوناؿ فرونكميف" أ بقياـ مصرؼ .ـ.بالو 1958-1959

CARD CLUB  دينارز " مف خالؿ بطاقة  1967، اما في فرنسا فكاف ظيورىا و انتشارىا سنة
الوربية وانجمترا، و لـ يقتصر اصدار ىذه البطاقات ثـ انتشرت ىذه البطاقات الى باقي الدوؿ ا" كموب

عمى المصارؼ بؿ اصبحت تصدرىا كبرى المحالت التجارية و الصناعية، ثـ اصبحت ىذه البطاقات 
 . 1أداة دفع و ائتماف بعدما كانت أداة دفع

و تعطي  ، ATMكما تستخدـ ىذه البطاقات في السحب النقدي مف آالت الصراؼ اآللي     
يا قدرا كبيرا مف المرونة في السداد، و قدر أكبر مف األماف و تكمفة أقؿ في إتماـ العمميات، لحامم

 .وسرعة أكبر في إتماـ التسويات المالية
بطاقة  ،CACH CARDبطاقة السحب اآللي : 2ومف بيف ابرز انواع ىذه البطاقات نذكر

طاقة الصرؼ البنكي ب، DEBIT CARDبطاقة الدفع  ،CHEQUE GUARANTEE CARD الشيكات
 CHARGE CARD ، بطاقة االنترنتINTERNET CARD ، بطاقة االئتمافCREDIT CARD ، 

 Smart Card.البطاقات الذكية 

 النقود االلكترونية و المحافظ االلكترونية: ثانيا
 :النقود االلكترونية -1

يمة تقنية يستخدـ مخزوف إلكتروني لقيمة نقدية عمى وس"عرفيا البنؾ المركزي األوروبي بأنيا 
بصورة شائعة لمقياـ بمدفوعات لمتعيديف غير مف أصدرىا، دوف الحاجة إلى وجود حساب بنكي عند 

 " .إجراء الصفقة وتستخدـ كأداة محمولة مدفوعة مقدماً 
قيمة نقدية في شكؿ وحدات ائتمانية مخزنة في شكؿ "و يعرفيا صندوؽ النقد الدولي عمى أنيا 

 .3"رة الكترونية لصالح المستيمؾالكتروني أو في ذاك
يكوف نظاـ النقود افلكترونية المعتمد بالكامؿ عمى البرمجيات فعاال وناجحا، ال بد مف  ولكي

الزبوف أو العميؿ، والمتجر البائع، والبنؾ الذي يعمؿ إلكترونيا عبر : وجود ثالثة أطراؼ فيو ىي
لى جانب ذلؾ، ال بد مف أ (online-bank) افنترنت ف يتوفر لدى كؿ طرؼ مف ىذه األطراؼ برنامج وا 

النقود افلكترونية نفسو، ومنفذ إلى افنترنت، كما يجب أف يكوف لدى كؿ مف المتجر والعميؿ حساب 

                                                 
، أعماؿ المؤتمر السنوي لكمية الحقوؽ حوؿ الجديد في اعماؿ المصارؼ مف  (البطاقات الكالسيكية ) ، وسائل الدفع الحديثة سمية القيموني 1

 .59، ص 2002،  1، منشورات الحمبي الحقوقية، ط3ج الوجيتيف القانونية و افقتصادية، جامعة بيروت، الجرائـ المتعمقة بأعماؿ المصارؼ 
احالل وسائل الدفع المصرفية التقميدية بااللكترونية دراسة حالة لالطالع اكثر عمى انواع البطاقات المصرفية، انظر عبد الرحيـ وىيبة ،  2

 .30-26ص ص   ،2006، مذكرة ماجستير غير منشورة، كمية العمـو افقتصادية، جامعة الجزائر، الجزائر 
3
  Hashem Moustafa shérif et Srhouchi Ahmed, La Monnaie Electronique, Edition Eyrolles, Paris, 1999, P 

46. 
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عف طريؽ  -بنكي لدى البنؾ افلكتروني الذي يعمؿ عبر افنترنت، وبالفعؿ فقد أصبح مف الممكف
 استخداـ النقود افلكترونية فتماـ عمميات الشراء  E-Chash استخداـ برمجيات معينة مف أشيرىا برنامج

 والدفع عبر افنترنت
 : خصائص النقود افلكترونية بناء عمى ما تقدـويمكننا أف نحدد 

بطاقات لالتصاؿ الياتفي مف قبيؿ عمى انيا ال تعتبر  تعني ىذه الخاصية  و :قيمة نقدية - أ
ى دات نقدية ليا قيمة مالية حيث اف القيمة المخزنة عمالنقود االلكترونية بؿ ىي تشتمؿ عمى وح

البطاقات الياتفية عبارة عف وحدات لالتصاؿ الياتفي و ال تستعمؿ لغرض شراء السمع و الخدمات ، و 
ال تعد نقودا الكترونية الف القيمة المسجمة عمييا  فيي( البطاقات الغذائية)ايضا فيما يخص الكوبونات 

 . ىي قيمة عينية ليست قيمة نقدية بؿ
يتـ  ، حيثخاصية تتميز بيا النقود االلكترونية  ىي اىـ و :مخزنة عمى وسيمة إلكترونية - ب

بطاقة  أو عمى لمعميؿ شحف القيمة النقدية بطريقة إلكترونية عمى القرص الصمب لمكمبيوتر الشخصي
 . بالستيكية

مؾ إلى التاجر دوف الحاجة إلى وجود إذ يتـ نقميا مف المستي :النقود اإللكترونية ثنائية األبعاد - ت
 .طرؼ ثالث بينيما كمصدر ىذه النقود

صدار نقود إلكترونية  :النقود اإللكترونية ليست متجانسة - ث حيث أف كؿ مصدر يقـو بخمؽ وا 
مختمفة، فقد تختمؼ ىذه النقود مف ناحية القيمة وقد تختمؼ أيضا حسب عدد السمع والخدمات التي 

 .ص بواسطة ىذه النقوديمكف أف يشترييا الشخ
تتميز النقود افلكترونية بسيولة حمميا نظرا لخفة وزنيا وصغر حجميا، وليذا  :سيمة الحمل - ج

 .فيي أكثر عممية مف النقود العادية
عمى عكس النقود القانونية التي يتـ إصدارىا مف قبؿ  :النقود اإللكترونية ىي نقود خاصة - ح

ية يتـ إصدارىا في غالبية الدوؿ عف طريؽ شركات أو مؤسسات البنؾ المركزي، فإف النقود افلكترون
 .ائتمانية خاصة

 :المحافظ االلكترونية -2
 :مفيوم المحفظة االلكترونية - أ

المحفظة االلكترونية عبارة عف تطبيؽ الكتروني يقـو عمى أساس ترتيب وتنظيـ آلية لجميع 
تخدـ لتمؾ البطاقة بصيغة مشفرة الحركات المالية، وتحتوي تمؾ المحفظة عمى جميع بيانات المس

Encrypted  ويتـ تثبيتيا عمى الكمبيوتر الشخصي أو تخزينيا عمى أحد األقراص المرنة أو أي أداة
يمكف عف طريقيا حفظ تمؾ البيانات واستخداميا لمدفع عف طريؽ شبكة االنترنت في جميع حاالت 

 .الشراء
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ر قدرا مف الوقت خاصة محافظ مستر كارد و المحفظة االلكترونية مفيدة كوسيمة دفع و توف
 " .أمازوف و غيرىا" لما تعرفو مف تبسيط لعممية انياء التسوؽ، اضافة الى حافظة شركة 

معمومات الشحف والتوفير، : فالمحفظة االلكترونية تخزف العديد مف المعمومات كحد أدنى منيا
، و معظـ المحافظ االلكترونية (ZIP)لكتروني وعنواف الشارع والمدينة و الوالية و الدولة و الكود اال

يمكنيا اف تحمؿ أرقاـ بطاقات االئتماف و كذا نقدا الكترونيا، و بعض المحافظ تحتوي عمى شيادات 
رقمية مشفرة، و يتـ تحديد رقـ سري لممحفظة ال يعرفو سوى صاحب المحفظة، و يتـ تحديد مفتاح عاـ 

 .1ع كؿ المعامالت التي تتـ مف خالؿ المحفظةو خاص بيذه المحفظة ليكوف متداوال م
وفي ظؿ االستخداـ اليومي لعمميات الشراء المحمية والعالمية أصبحت الحاجة ممحة جدا الستخداـ     

تمؾ التقنية لما ليا مف سيولة التواصؿ في االنترنت وما يترتب عمييا مف تسييؿ لعمميات الشراء التي 
ية صغيرة كانت أـ كبيرة وسرعة وصوليا لمطرؼ اآلخر في ظؿ تحتوي في مضمونيا تحويالت نقد

 .التكنولوجيا المتقدمة
  :درجة األمان في استخدام المحافظ االلكترونية  - ب

تقـو العديد مف الشركات الكبرى والبنوؾ المحمية والعالمية في استخداـ تقنية المحافظ 
وادـ مدعمة بالعديد مف البرامج األمنية، االلكترونية عف طريؽ صفحات االنترنت باستخداميا أجيزة خ

 Secure Socketاضافة الى برتوكوؿ يسمى بروتوكوؿ الحركات المالية اآلمنة والذي يطمؽ عميو 

Layers أو باختصارLSS  وعمى أساسيا تصبح جميع العمميات والحركات المالية منيا والييا في ،
  .ز اختراقيادائرة األماف التي يصعب عمى المتطفميف مف الياكر 

  :(عند نقاط البيع)خطوات الدفع باستخدام المحفظة االلكترونية  - ت
يقـو حامؿ المحفظة االلكترونية عند الوصوؿ الى النقطة الخاصة بالشراء باظيار السمع المراد  -

 شراؤىا، وتبدأ عممية الجمع المتتالية لقيمة البضاعة؛
عادة تكوف مخزنة في أجيزة الموبايؿ أو )قراءتيا وتمريرىا عمى الجياز المعد ل e-Walletاظيار اؿ  -

 ؛( بطاقات ذكية
عند نقطة الشراء يقـو الجياز بطمب تأكيد اليوية مف صاحب المحفظة االلكترونية وذلؾ بتمرير  -

، وىنا توجد امكانية تمرير ثالث محاوالت فقط  PIN Codeبصمة االصبع أو ادخاؿ رقـ سري 
وفي حالة تعدي الثالث محاوالت، فاف البطاقة ) الخاص بو مف بصمة االصبع أو وضع الكود 

وىذا أمر جيد في حاؿ تمت سرقة البطاقة وعمؿ عدة محاوالت مف طرؼ ( سوؼ يتـ تجميدىا 
؛   آخر غير صاحب البطاقة المزعـو

 بعد التأكد مف اليوية يقـو الجياز باظيار رسالة خاصة الختيار نوع الدفعة المراد البدء بيا؛ -

                                                 
 .75، ص 1999، المنظمة العربية لمتنمية االدارية، القاىرة، عالم التجارة االلكترونيةرأفت رضواف،  1
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باالختيار مف احد األمريف اما عف طريؽ استخداـ القيمة المخزنة بالمحفظة االلكترونية أو يقـو  -
استقطاع مف القيمة )االختيار الثاني وىو عف طريؽ بطاقة االئتماف، ففي حالة االختيار األوؿ 

اف لـ تحتوي عمى رصيد كاؼ فانو يقـو باظيار رسالة بذلؾ وعميو أف يقـو باختيار ( المخزنة
  لطريقة الثانية في الدفع؛ا
تظير رسالة تأكيد مف صحة العممية التي تمت والقيمة المراد دفعيا وتحويميا الى حساب الطرؼ   -

  الثاني؛
 بأف القيمة تـ خصميا مف حسابؾ؛( تمت العممية بنجاح)ظيور رسالة تأكيد  -
 (.المشتري)يتـ استخراج وطبع االيصاؿ لمطرؼ األوؿ  -
 :1الشيكات االلكترونية -4
  :مفيوم الشيكات االلكترونية - أ

عندما نبدأ بالحديث عف الشيكات فانو يتبادر الى أذىاننا الشيكات الورقية المتعارؼ عمييا، ولكف 
بعبارة أخرى فاف الشيكات االلكترونية ىي نفسيا الشيكات الورقية التقميدية ولكنيا رقمية غير 

قات المحفظة االلكترونية، كيؼ ذلؾ ؟ ممموسة، وتعتبر مف احدى طرؽ الدفع باستخداـ تطبي
الشيكات االلكترونية ىي عبارة عف رسالة الكترونية مشفرة، تجيز مف قبؿ صاحبيا وبشكؿ مؤمف 
وتكوف موثقة الكترونيا، ومف ىنا تنتقؿ األمواؿ مف صاحبيا عف طريؽ المحفظة االلكترونية الى 

 .خطوات سمسةالطرؼ اآلخر المراد تحويؿ األمواؿ لو وذلؾ مف خالؿ 
 :صرف الشيك االلكتروني  - ب

 :يتـ صرؼ الشيؾ االلكتروني عبر الخطوات التالية
حيث يتـ فتح حساب ( مصرفا غالبا) لدى جية التخميص ( المصدر لمشيؾ) اشتراؾ المشتري  -1

جاري بالرصيد و يتـ تحديد التوقيع االلكتروني لممشتري و تسجيمو في قاعدة بيانات جية 
 التخميص؛

لدى جية التخميص نفسيا حيث يتـ ايضا فتح الحساب الجاري، ( حامؿ الشيؾ) البائع  اشتراؾ -2
 ويتـ تحديد التوقيع االلكتروني لمبائع و تسجيمو في قاعدة بيانات جية التخميص؛

 ؛(حاممو)يقـو المصدر لمشيؾ بتجييزه وارسالو عبر شبكة االنترنت الى الشخص المراد التسميـ لو   -3
 .باعتماده وتقديمو لمبنؾ عبر شبكة االنترنت( حاممو)تمـ لمشيؾ يقـو الشخص المس -4
الى الحساب الخاص بحامؿ ( قيمة مالية)يأتي دور البنؾ ىنا بتحويؿ القيمة المحولة مف الشيؾ  -5

 الشيؾ؛
 ثـ يقـو البنؾ بعد تحويؿ القيمة بالغاء الشيؾ؛ -6
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وىنا تعتبر عممية اعادة ( مؿ الشيؾحا)وأخيرا يقـو البنؾ باعادة الشيؾ نفسو الى المستمـ الفعمي  -7
الشيؾ المصروؼ ميمة لدى البنؾ حيث يعني بيا أنو الدليؿ القاطع لدى البنؾ أنو تـ صرؼ 

 الشيؾ لحاممو؛
كؿ ىذه العمميات التي تتـ ىي عمميات وحركات مالية يتـ اجراؤىا عف طريؽ صفحات االنترنت  -8

أف القيمة المالية قد تـ استالميا فعميو ( موحام)وحتى يتأكد الشخص الذي تـ تحويؿ المبمغ لو 
الدخوؿ الى صفحة االنترنت وعمى صفحة الحساب الخاص بو اف كاف عف طريؽ صفحة البنؾ 

 . االلكترونية أو أي جية أخرى والتأكد مف أف المبمغ قد تـ تحويمو الى حسابو الخاص
 

 تطور ودرجة نفاذ الصيرفة االلكترونية: المطمب الثالث
العقود القميمة السابقة شيدت الصناعة المصرفية تغيرا كبيرا لكف في الوقت الحالي خالؿ 

وبسبب التطور التكنولوجي و انتشار االنترنت، فاف التغيرات كانت جوىرية و أكثر اىمية مف التغيرات 
عامالت بؿ السابقة، حيث اف االنترنت ليس اداة تسويقية فقط، بؿ اداة اعالنية، و ليست اداة لتسريع الت

يعتبر األساس لكؿ جديد في الصناعة المصرفية، اف التطور السريع في و سائؿ االتصاؿ دفع الكثير 
مف شركات الخدمات بما فييا المؤسسات المالية لمبحث عف وسائؿ جديدة اليصاؿ الخدمة لعمالئيا 

د الخدمة وتطوير فالتكنولوجيا تعمؿ عمى تخفيض التكاليؼ و تحسيف العالقة بيف المستخدـ ومور 
 .1قدرات المستخدـ  عمى استخداـ الخدمات المختمفة

 
إف المعامالت عف طريؽ االنترنت منتشرة عمى نطاؽ واسع بشكؿ خاص في النمسا و كوريا 

مف كافة البنوؾ %  75و البمداف االسكندينافية، وسنغافورة و اسبانيا، وسويسرا حيث يقدـ ما يزيد عمى 
دى البمداف االسكندينافية أكبر عدد مف مستخدمي شبكة االنترنت حتى أف نحو عمى ىذه الخدمات، ول

 .2ثمث عمالء البنوؾ في فنمندا أو السويد يستفيدوف مف ميزة المعامالت المصرفية االلكترونية
وفي الواليات المتحدة ال تزاؿ المعامالت المصرفية عف طريؽ االنترنت مركزة في البنوؾ 

مف البنوؾ األمريكية لدييا موقع لمعمميات المصرفية % 44كاف  2001اـ الكبرى وفي منتصؼ ع
، وتمثؿ ىذه البنوؾ 1999عمى شبكة االنترنت وىو تقريبا ضعؼ العدد في الربع الثالث مف عاـ 

مف أصوؿ النظاـ المصرفي األمريكي، وتتجو البنوؾ الكبرى إلى تقديـ طائفة أكثر اتساعا مف % 90
اللكترونية بما في ذلؾ تقديـ طمبات لمحصوؿ عمى العروض وخدمات السمسرة الخدمات المصرفية ا

                                                 
 .121المجمة العربية لالدارة، مرجع سابؽ، ص  1
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بينما يحتفظ معظـ عمالء البنوؾ في الواليات المتحدة بحسابات في البنوؾ التي تقدـ خدمات 
 .1فقط منيـ يستخدموف ىذه الخدمات  % 6االنترنت، فإف نحو

مف  1981السوؽ عاـ  الى Debit Cardأما السوؽ العربية فقد ادخمت البطاقة الممغنطة 
خالؿ البنؾ العربي االفريقي في مصر ثـ انتشرت بعد ذلؾ في معظـ الدوؿ العربية ومف بينيا االردف 

 .1982مف خالؿ بنؾ البتراء عاـ 
و تعتبر البنوؾ العربية متأخرة كثيرا عف البنوؾ االمريكية و االوروبية في تقديـ الخدمات  

و السبب الرئيسي في ذلؾ يعود الى عدـ انتشار االنترنت في دوؿ المنطقة،  المصرفية عبر االنترنت،
مف السكاف في  %50مف السكاف العرب يستخدموف االنترنت مقارنة مع  %1حيث أف أقؿ مف 

امريكا، كما أف اىـ عنصر لنجاح الخدمات المصرفية عبر االنترنت ىو ارتفاع عدد الذيف يزوروف 
العربية أف تمتمؾ االسـ التجاري المعروؼ الذي سيجذب العمالء الحالييف  الموقع، لذا عمى البنوؾ

والجدد، واف تعمؿ عمى زيادة استثماراتيا في ميداف التكنولوجيا المتطورة لكي تتمكف مف التوسع محميا 
وعالميا، والصمود في وجو المنافسة المحمية واالجنبية، وتقديـ خدمات ومنتجات مالية ومصرفية ترتكز 

 .2عمى التقنيات االلية والذاتية
موقع بنوؾ الكترونية و الغالبية العظمى ليذه  11250و عمى مستوى العالـ يوجد ما يقارب 

المصارؼ مقرىا الواليات المتحدة االمريكية، اما اوروبا فاكثر المواقع عمى الشبكة العنكبوتية لبنوؾ 
 . 3انيا، ايطاليا، فرنساالكترونية موجودة في كؿ مف اسبانيا، المانيا، بريط

ثـ اف غالبية المصارؼ في العالـ قد أنشأت بشكؿ او بآخر مواقع معموماتية لمدعاية و اتجيت 
غالبية المواقع الى استخداـ بعض وسائؿ االتصاؿ التفاعمي مع الزبوف، عمى عكس المواقع التبادلية 

فيذه المواقع تزيد مف قدرة الزبوف  التي ال تزاؿ اتجاىات المصارؼ نحوىا تخضع العتبارات عديدة 
 .4عمى التعامؿ مع الخدمة المصرفية عف بعد ومف خالؿ االنترنت

شيرا  18و في بريطانيا قامت احدى شركات التأميف بتأسيس بنؾ عمى االنترنت تمكف خالؿ 
مف السوؽ المصرفي البريطاني، وفي فمندا  %1مميار دوالر أي ما يعادؿ  13مف جذب ما يقارب 
مميار دوالر  1.8الذي يعتبر مف البنوؾ الرائدة في الصيرفة االلكترونية مف  Nordeaزادت أرباح  بنؾ 

 400الى  800وقاـ البنؾ بتقميص عدد الفروع مف  2000مميار دوالر عاـ  2.2الى  1999عاـ 
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يع وتقديـ ، و الجدوؿ التالي يبيف عدد ماكينات الصرؼ االلي عمى مستوى العالـ كقنوات لمتوز 1فرع
 .الخدمات المصرفية المختمفة

 
 2005عدد ماكينات الصراف اآللي عمى مستوى العالم في عام (:2-2)الجدول رقم 

عدد آالت الصراؼ اآللي 
ATM 

دوؿ مف حيث كثافة  10اكبر 
 ATMآالت 

دوؿ مف حيث النمو في  10اكبر 
خالؿ الفترة  ATMتجييزات 

1999 -2005 
الواليات 
 المتحدة

 اليند 1132 الياباف 197500

 بمغاريا 968 اسبانيا 142500 الياباف
 مصر 792 كوريا الجنوبية 46500 البرازيؿ
 بوليفيا 766 كندا 45500 المانيا
كوريا 

 الجنوبية
 الصيف 731 المممكة المتحدة 41500

 بولندا 719 البرتغاؿ 38000 اسبانيا
 بيرو 641 النمسا 29500 فرنسا
 روسيا 631 يسراسو  29000 ايطاليا
الممكة 
 المتحدة

 اندونيسيا 589 تايواف 25300

 الفمبيف 573 بمجيكا 23500 كندا
 

Source :American chamber of commerce in Egypt information technology in Egypt, April. 

2005. 
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 ايجابيات و سمبيات الصيرفة االلكترونية: المطمب الرابع
 1لصيرفة االلكترونيةايجابيات ا: اوال

 :  أدى انتشار الصيرفة االلكترونية إلى اكتساب البنوؾ مجموعة مف الفوائد نذكر منيا
 :تخفيض التكمفة حيث تخفض تكمفة كؿ مف  .1

 انخفاض تكمفة االتصاؿ حيث أف تكمفة المعاممة العادية لمعميؿ تبمغ دوالر واحد في البنؾ -
لمة الياتفية، أما عف طريؽ شبكة االنترنت فإنيا سنتا عف طريؽ المكا 80التقميدي وتكمؼ 

 .سنتا 20تكمؼ 
إف بناء مواقع الصيرفة االلكترونية عمى شبكة االنترنت أكثر اقتصادية مف بناء المصارؼ  -

 . التقميدية
 .انخفاض تكمفة إنشاء و معالجة وتوزيع و حفظ و استرجاع المعمومات الورقية -
شغيؿ البيانات، نتيجة االعتماد عمى عدد اقؿ مف العامميف انخفاض تكمفة العمالة المتعمقة بت -

 . مقارنة بالعدد المطموب في حالة التشغيؿ اليدوي
 فرق التكمفة بين القنوات التقميدية واالنترنت  (: 3-2)الجدول رقم 

توزيع   دفع الفواتير   
 البرمجيات 

المعامالت  
 البنكية 

 تذكرة الطيراف  

  9،10 1،08 15،00  3،32 -2،22 القنوات التقميدية 
 1،18 0،13  0،10 -0،20  1،10 -0،65 عبر االنترنت  
 %87 %89 %99 -%97 %71-%67 نسبة التوفير  

: ، مقاؿ منشور عمى االنترنت عمى الموقعسياسات التجارة االلكترونية والمسائل القانونيةتبوؿ الطيب، : المصدر
businers-www.ityarabic.org/e ،  2010-02-01: تاريخ االطالع.    

       
، %70مف تحميؿ الجدوؿ يتضح أف فرؽ التكمفة في دفع الفواتير عبر االنترنت تصؿ إلى نسبة   
،في  %89 في توزيع البرمجيات، أما بالنسبة لممعامالت البنكية فرؽ التكمفة يمثؿ نسبة توفير  %98و

 . كنسبة توفير لفرؽ التكمفة  %87حيف فرؽ التكمفة لتذكرة الطيراف تصؿ إلى 
وىو ما يستدؿ بوضوح أف تكمفة العمؿ المصرفي عمى االنترنت منخفضة بنسبة كبيرة مقارنة        

والصيرفة بالقنوات التقميدية الحديثة، وألكثر توضيح ندرج الجدوؿ التالي الذي يوضح أىمية التكنولوجيا 
 .االلكترونية في تحسيف الخدمات المصرفية 

 

                                                 
 .36 -35سالـ عبد الرزاؽ، مرجع سابؽ، ص :ظر ان 1

http://www.ityarabic.org/e-businers
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 تقدير تكمفة الخدمات عبر قنوات مختمفة  (: 4-2)جدول رقم 
 تقدير التكمفة  قناة تقديم الخدمة       

 وحدة 295+ خدمة عبر فرع البنؾ 
 وحدة  56+ خدمة مف خالؿ مراكز االتصاؿ الياتفي  
  وحدة 4+ خدمة مف خالؿ االنترنت  
 وحدة  1+ خدمة مف خالؿ الصرافات اآللية  
:   ، مقاؿ منشور عمى األنترنت عمى الموقع"الصيرفة اإللكترونية " عز الديف كامؿ أميف مصطفى،  : المصدر   

www.bank.org/arabic/period     2010-02-01: تاريخ االطالع.  
  

إف دخوؿ البنوؾ شبكة االنترنت تساعد المستثمريف عمى اقتحاـ األسواؽ األجنبية وتوفير المزيد      
 مف فرص العمؿ واالستثمار واختصار الحواجز الجغرافية وتحسيف خدمة العمالء؛ 

إف استخداـ االنترنت في المصارؼ يشكؿ نافذة إعالمية لتعزيز الشفافية وذلؾ مف خالؿ التعريؼ  .2
البنوؾ و ترويج خدماتيا وافعالـ بنشأة المصارؼ و تطوره و مؤشراتو المالية، لوضعيا  بيذه

 بتصرؼ الباحثيف و الدارسيف و سائر األطراؼ األخرى المعنية باألمر؛ 
إف زيادة عدد الشركات التي تسوؽ منتجاتيا الكترونيا عبر الشبكات يؤدي إلى زيادة المنافسة  .3

عمى المستيمؾ فيتمكف مف القياـ بالمقارنة بيف البدائؿ العديدة لمخدمات بينيا مما ينعكس ايجابيا 
 المصرفية التي تقدميا ىذه البنوؾ و الشروط الخاصة بعممية الشراء فيختار الخدمات المالية األقؿ 

 و األحسف شروطا مع توفير الوقت و الجيد؛
ري و التموث البيئي وذلؾ ألف يمكف لمصيرفة االلكترونية أف تخفؼ مف مشكمتي االزدحاـ المرو  .4

 .المتعامميف يقوموف بإجراء صفقاتيـ مف بيوتيـ دوف الحاجة إلى التنقؿ إلى المصارؼ
 سمبيات الصيرفة االلكترونية: ثانيا

 بالرغـ مف فوائد الصيرفة االلكترونية إال أف النمو الكبير في أنشطتيا خمؽ تحديات أماـ البنوؾ 
فتقار افدارة والعامميف بالبنوؾ إلى الخبرة الكافية لمالحظة التطورات و الجيات الرقابية في ظؿ ا

 :المتسارعة في تكنولوجيا االتصاؿ ومف أىـ ىذه المخاطر
 : المخاطر العممية . أ

يمكف أف تتعرض البنوؾ إلى أخطاء أثناء ممارسة أعماليا في حالة ما إذا كانت أنظمة الصيرفة 
 :المطموب وذلؾ كما يميااللكترونية غير  متكاممة بالشكؿ 

 
 

 

http://www.bank.org/arabic/period
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 : خطر عدم كفاية حماية النظم االلكترونية -
 إف خرؽ نظاـ الحماية االلكترونية قد يكوف مف قبؿ العمالء أو المؤسسات المصرفية نفسيا  

و كذلؾ في شبكة االتصاالت كما يمكف أف تكوف المؤسسات الوسيطة في عممية توزيع األمواؿ مصدر 
 .ديدة خطأ يؤدي إلى مخاطر ع

 :ضمف نطاؽ عمالء المصرؼ يمكف أف نميز بيف  -
  مخاطر احتيالية تقـو عمى إنشاء وقبوؿ أمواؿ الكترونية وىمية سواء مف قبؿ مصدر األمواؿ أو

مف قبؿ مشترؾ أخر في النظاـ االلكتروني وىذا يكوف عف طريؽ سرقة وسائؿ أو معمومات 
 . مشترؾ آخر

  االلكتروني، و وقوعو في أخطاء ناتجة عف  سوء عمؿ مخاطر ناتجة عف عدـ كفاية النظاـ
النظاـ أو عف مستخدـ النظاـ، أو عف انقطاع أو تغير في الوسائؿ المنقولة عبره، كما أف ىذا 

 .النوع مف المخاطر قد يكوف سببو سوء مراقبة برنامج الكمبيوتر
يؿ النظاـ كأف يتـ إدخاؿ أما خارج نطاؽ العمالء فقد تحدث ىذه المخاطر نتيجة قياـ الغير بتعط -

 .فيروسات في النظاـ
 : مخاطر السمعة . ب

وتنشأ مخاطر السمعة في حالة توفر رأي عاـ سمبي  تجاه البنؾ نتيجة عدـ قدرتو عمى تقديـ 
 خدماتو المصرفية عبر االنترنت وفؽ معايير األماف والسرية واالستجابة الفورية الحتياجات 

 .ومتطمبات العمالء
  :نونيةالمخاطر القا - ث
تحدث المخاطر القانونية عندما ال يحتـر البنؾ القواعد القانونية والتشريعات المنصوص عمييا،   

 وتبرز أىـأو عندما ال تكوف ىناؾ نظـ قانونية واضحة ودقيقة بخصوص عمميات مصرفية جديدة، 
يا في افثبات، أمف التحديات القانونية متمثمة في تحدي قبوؿ القانوف لمتعاقدات افلكترونية، حجيت

المعمومات، وسائؿ الدفع، التحديات الضريبية، إثبات الشخصية، التواقيع افلكترونية، أنظمة الدفع 
النقدي، الماؿ الرقمي أو افلكتروني، سرية المعمومات، أمف المعمومات مف مخاطر إجراـ التقنية 

جية المراسالت افلكترونية، العالية، خصوصية العميؿ، المسؤولية عف األخطاء والمخاطر، ح
التعاقدات المصرفية افلكترونية، مسائؿ الممكية الفكرية لبرمجيات وقواعد معمومات البنؾ أوالمستخدمة 
مف موقع البنؾ أو المرتبطة بيا،عالقات وتعاقدات البنؾ مع الجيات المزودة لمتقنية أو الموردة 

 .   1ماج والمشاركة والتعاوف المعموماتيةلخدماتيا أو مع المواقع الحميفة لمشاريع االند
                                                 

: ، مداخمة مقدمة إلى المنظومة المصرفية في األلفية الثالثةحمايتيا -مخاطرىا -ماىيتيا: الصيرفة االلكترونية شوؿ شيرة،مدوخ ماجدة،  1
 .15، ص2005جواف 06/07الجزائر، يومي -منافسة،مخاطر، تقنيات، جامعة جيجؿ
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 :المخاطر الفجائية - ج

مثؿ ىذه المخاطر تؤدي الى مشاكؿ في السيولة و في سياسة القروض المصرفية، حيث أف فشؿ 
ىؤالء المشاركيف في نظاـ نقؿ االمواؿ االلكترونية او في سوؽ االوراؽ المالية بشكؿ عاـ في التنفيذ، 

في تنفيذ  –الدفع و التسديد  –رة مشارؾ او مشاركيف آخريف لمقياـ بدورىـ يؤدي غالبا الى توتر قد
    . التزاماتيـ في موعدىا، و ىذا ما يؤدي الى توتر العالقات و زعزعت االستقرار المالي في السوؽ

واحدة مف االبتكارات التي  اف الصيرفة االلكترونية تمثؿ طفرة حقيقية في العمميات المصرفية و    
لما ليا  رزىا التقدـ التكنولوجي، و التي عرفت انتشارا واسعا في دوؿ العالـ خاصة الدوؿ المتقدمة،أف

األمر  مف المميزات التي تسيؿ عمى الطرفيف التعامؿ معيا مف ناحية السرعة واألماف ودقة المعمومات
حية ويحقؽ لمبنؾ نموا الذي يتواءـ مع المتطمبات المعاصرة والمتزايدة لمختمؼ شرائح العمالء مف نا

لكف ىذه الطفرة ال تخمو مف المحاذير والمطبات  مطردا في حجـ عممياتو وأرباحو مف ناحية أخرى،
 .التي قد تؤدي الى الوقوع في ازمات و ىو ما سنتطرؽ اليو في المبحث الموالي 
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 االزمات المالية  وآثارىا عمى اعمال المصارف: المبحث الثالث
لقد تعرضت الكثير مف دوؿ العالـ المتقدـ و الدوؿ الناشئة الى مجموعة مف االزمات 
افقتصادية والمالية و المصرفية منذ مطمع القرف العشريف أطمؽ عمى ىذه االزمات أزمات العولمة، لذا 
ت فقد اصبحت االزمات السمة المميزة القتصاديات ىذه الدوؿ و اصبحت محال لمعديد مف المناقشا

 .والدراسات النظرية و التطبيقية مف أجؿ وضع مفيـو ليا و تحديد أسبابيا وآثارىا و آلية إنتقاليا
 : وسنتطرؽ في ىذا المبحث الى

 تعريف االزمات المالية والمصرفية : المطمب االول
 1تعريف االزمة بصفة عامة: اوال
او افقتصاد االزمة بانيا نقطة  تعرؼ القواميس العربية المتخصصة في السياسة او االجتماع    

تحوؿ وحالة متوترة لالنتقاؿ او وضع و فترة حرجة و خطرة و ىي حالة عممية تطورية يحدث فييا 
 .انفصاـ توازف يعمف االنتقاؿ الحتمي تقريبا الى حالة اخرى

 :فتعني Crisisاما ترجمة االزمة بالمغة االنجميزية 
 وؿ؛حالة خطرة او حالة حاسمة او نقطة تح - أ
 .اوضاع غير مستقرة في الشؤوف السياسية او افقتصادية او العالمية - ب

أما اصطالحا فبالرغـ مف تعدد تعريفات االزمة مف قبؿ العديد مف الكتاب و الباحثيف وذلؾ لتعدد 
خمفياتيـ و ايديولوجياتيـ و الزاوية التي ينظروف منيا الى كممة االزمة، إال أف ىناؾ تشابيا كبيرا بيف 

 .ه التعريفات ومدلوؿ االزمة وما يعنيو ىذا المفظ، ونورد فيما يمي بعضا مف ىذه التعاريؼ ىذ
االزمة ىي خمؿ مفاجئ نتيجة الوضاع غير مستقرة يترتب عمييا تطورات غير متوقعة نتيجة عدـ  - أ

 .القدرة عمى احتوائيا مف قبؿ االطراؼ المعنية و غالبا ما تكوف بفعؿ االنساف 
رة عف خمؿ يؤثر تأثيرا ماديا عمى النظاـ كمو، كما انو ييدد االفتراضات الرئيسية االزمة ىي عبا - ب

 . التي يقـو عمييا ىذا النظاـ
اف أحد أىـ خصائص االزمة ىو عدـ امكانية التنبؤ بيا، الف االزمة في : المفاجأة العنيفة - ت

ميف مما يضعؼ بدايتيا تسبب صدمة و درجة عالية مف التوتر و تستقطب اىتماـ كافة العام
 .قدرات الفعؿ المؤثر و السريع لمجابيتيا

 : نقص المعمومات -1
عدـ وضوح الرؤيا لدى متخذي القرار و أي االتجاىات يسمؾ و ماذا يخفيو ىذا االتجاه مف      

 .اخطار مجيولة سواء في حجمييا او في كنييا او في درجة تحمؿ الكياف االداري ليا
                                                 

، ورقة مقدمة الى المؤتمر العممي الثالث، االزمة المالية العالمية خطط الطوارئ و دورىا في ادارة االزمات الماليةؼ، السكارنة بالؿ خم 1
، كمية العمـو االدارية و المالية، جامعة االسراء، 29/04/2009-28وانعكاساتيا عمى اقتصاديات الدوؿ التحديات و االفاؽ المستقبمية، 

 .9-8االردف، ص ص 
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 :سرعة تصاعد االحداث -2
ف مصدر االزمة ينتج احداث متتابعة و متسارعة بشكؿ كبير يضيؽ الخناؽ عمى صاحب القرار ا     

ويجعؿ السيطرة عمى االزمة و التحكـ فييا امر بالغ الصعوبة السيما في ظؿ عدـ توافر المعمومات 
 .وندرتيا فضال عف الشؾ في البدائؿ المقترحة لحؿ االزمة

 : فقدان السيطرة -3
اث االزمات تقع خارج نطاؽ قدرة صاحب القرار و توقعاتو مف االمور العادية اف جميع احد      

لالعماؿ وبذلؾ تستوجب المجابية خروجا عف االنماط التنظيمية المألوفة، ومف ثـ ضرورة احداث 
 . استثناءات ومبتكرات جديدة لمواجية التغيرات الفجائية

 : حالة تيديد -4
سيا الىداؼ الكياف االداري و مصالحو العميا و يخمؽ حالة مف اف ضغط االزمة يشكؿ تيديدا رئي     

مف قبؿ جميع ( متعارضة، متداخمة و متشابكة ) عدـ التوازف التنظيمي، اذ تصدر ردود افعاؿ شديدة 
 .الجيات المتعمقة باالزمة

 :غياب الحل الجذري السريع -5
ف غياب ىذا الحؿ اصال، بؿ فاألزمات ال تنتظر االدارة حتى تتوصؿ الى حؿ جذري، فضال ع    

تيدد االزمات احيانا بتدمير سمعة المؤسسة واف االمر يتطمب المفاضمة بيف عدد محدود مف الحموؿ 
المكمفة و اختيار اقميا ضررا، اف ىذا االمر يتطمب حسف استخداـ الطاقات البشرية و المادية و الفنية 

ر مف التنسيؽ و التعاوف الجماعي المشترؾ بيف المتاحة بأعمى درجة مف الكفاءة و الفعالية في اطا
 .كافة االطراؼ ضمف منيجية عمؿ الفريؽ الواحد

 :حالة تحول جوىرية -6
تمثؿ االزمة نقطة تحوؿ جوىري ينطوي عمى درجة مف الغموض و عدـ التأكد و المخاطرة وىي    

 .بذلؾ تتطمب قرارات مصيرية لمواجيتيا و حسميا
 :ضيق الوقت -7
زمة بشكؿ مفاجئ ال يتيح وقتا كافيا لمرد عمييا و االستجابة ليا، واف الرد عمييا يجب اف حدوث اال   

 .اف يكوف سريعا لمغاية لما تمثمو مف تيديد لمصالح المنظمة
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 مفيوم االزمة المالية و المصرفية: ثانيا
ف االزمة المالية كوف اف االزمة المصرفية تختمؼ عف االزمة المالية اذ تعتبر االزمة المصرفية جزء م

 :االزمة المالية تنقسـ الى ثالثة اجزاء رئيسية وىي
 :ازمات العممة - أ

تحدث األزمة في النقد األجنبي أو العممة عندما تؤدي إحدى ىجمات المضاربة عمى عممة  
بمد ما إلى تخفيض قيمتيا، أو ترغـ البنؾ المركزي عمى الدفاع عف العممة ببيع مقادير ضخمة مف 

 " ذات الطابع القديـ"اطاتو، أو رفع سعر الفائدة بنسبة كبيرة و يميز بعض المحمميف بيف األزمات احتي
إذ أف األولى تبمغ ذروتيا بعد فترة مف اففراط في " أزمات الطابع الحديث"وبيف " الحركة البطيئة"أو 

لجاري، غالبا في سياؽ افنفاؽ و االرتفاع الحقيقي في قيمة العممة التي تؤدي إلى اضعاؼ الحساب ا
مما يؤثر بشكؿ  مف الضوابط المتزايدة عمى رأس الماؿ بما يؤدي في النياية إلى تخفيض قيمة العممة

كبير عمى قدرة العممة عمى أداء ميمتيا كوسيط لمتبادؿ أو كمخزوف لمقيمة، ويكوف ىذا التدىور أكثر 
الطابع "، أما في الحالة الثانية %25ؽ مف الحدود المعقولة التي يتـ اعتبارىا في الغالب ما فو 

سواء عاما ) فاف القمؽ الذي ينتاب المستثمريف بشأف جدارة ميزانيات جزء ميـ مف افقتصاد " الحديث
 بالثقة يمكف أف يؤدي في مناخ األسواؽ المالية و الرأسمالية األكثر تحررا ( أو خاصا 

 .و تكامال إلى الضغط سريعا عمى سعر الصرؼ
 
 ":حالة الفقاعات"أسواق المال  أزمات - ب

، "الفقاعة"يحدث ىذا النوع مف األزمات في أسواؽ الماؿ بسبب ما يعرؼ اقتصاديًا بظاىرة  
أي عندما ترتفع أسعار األصوؿ بحيث تتجاوز قيمتيا العادلة، عمى نحو ارتفاع غير مبرر، وىو ما 

ه وليس شراء مف أجؿ االستثمار يحدث عندما يكوف اليدؼ مف شراء األصؿ ىو المضاربة عمى سعر 
لتوليد الدخؿ، وىنا يصبح انييار أسعار ىذه األصوؿ مسألة وقت فقط، حيث لما يكوف ىناؾ اتجاىا 
قويا لبيع تمؾ األصوؿ تبدأ أسعارىا في اليبوط، ومف ثـ تبدأ حاالت الذعر في الظيور فتنيار األسعار 

 .1ت القطاع أو في القطاعات األخرىويمتد ىذا األثر نحو أسعار األصوؿ األخرى في ذا
دورا ىاما في  Collapse In Asset Price  ويمعب تدىور اسعار االصوؿ في االسواؽ المالية

 بانييار سوؽ االسيـ االنخفاض الحاد في اسعار االسيـ،  ويقصد، تصعيد االزمات المصرفية و المالية

                                                 
 -حالة الجزائر -وتداعياتيا عمى األداء المتوقع لالستثمارات األجنبية المباشرة الراىنة  األزمة المالية ي عبد المجيد، الجوزي جميمة،قد 1

الممتقى الدولي الرابع حوؿ االزمة المالية العالمية الراىنة و انعكاساتيا عمى اقتصاديات دوؿ منطقة الشرؽ االوسط وشماؿ افريقيا، 
 .91، جامعة الجزائر ص 09/12/2009
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و المخاطر المعنوية في    Adverse Selectionومع زيادة مشكالت االختيار المعاكس
االسواؽ المالية، فانيا تتسبب في انخفاض اكبر في صافي القيمة السوقية الصوؿ المؤسسات، و 
بالتالي فاف ىذا االنخفاض يقمؿ مف رغبة المقرضيف في منح االئتماف و يؤدي الى زيادة المخاطر 

رات مما يترتب عميو انخفاض االئتماف، المعنوية لممؤسسات التي تسعى الى االقتراض لتمويؿ االستثما
 .1و مف ثـ قد يترتب عميو انخفاض االستثمار و انخفاض النشاط افقتصادي

 
 :األزمات المصرفية - ت

تميؿ األزمات المصرفية إلى االستمرار وقتا أطوؿ مف أزمات العممة وليا أثارا أقسى عمى النشاط 
 :تأخذ االزمات المصرفية شكالفو  افقتصادي، و تحدث بالترادؼ مع أزمات العممة

 (:أزمة االئتمان)أزمة الديون  -1
و تحدث أزمة الديوف عندما يتوقؼ المقترض عف السداد أو عندما يعتقد المقرضوف أف التوقؼ 
عف السداد ممكف الحدوث، و مف ثـ يتوقفوف عف تقديـ قروض جديدة، و يحاولوف تصفية القروض 

، كما أف المخاطر (عاـ )أو ديف سيادي  ( خاص ) ديف تجاري القائمة، وقد ترتبط أزمة الديوف ب
المتوقعة بأف يتوقؼ القطاع العاـ عف سداد التزاماتو قد تؤدي إلى ىبوط حاد في تدفقات رأس الماؿ 
الخاص إلى الداخؿ و إلى أزمة في الصرؼ األجنبي،  وتتميز ىذه األزمات بسرعة انتقاليا مف سوؽ 

ف أساليب االتصاؿ و أكثرىا تطورا، وكذلؾ راجع لتحرير عمميات انتقاؿ آلخر نتيجة استخداـ أحس
رؤوس األمواؿ بيف األسواؽ المالية الدولية مف مختمؼ أنواع القيود حتى ساعد عمى إضعاؼ صفتيا 

 . 2الوطنية و إكسابيا الصفة الدولية
 :أزمة السيولة -2

و محتمؿ عمى سحب الودائع وىي عكس ازمة االئتماف اذ تحدث عندما يؤدي اندفاع فعمي أ
مف أحد البنوؾ مف قبؿ االفراد أو المؤسسات وبما  أف البنؾ يقـو بإقراض او تشغيؿ معظـ الودائع 
لديو و يحتفظ بنسبة بسيطة لمواجية طمبات السحب اليومي، فمف يستطيع بطبيعة الحاؿ االستجابة 

ذا لطمبات المودعيف إذا ما تخطت تمؾ النسبة، و بالتالي يحدث  ما يسمى بازمة سيولة لدى البنؾ، وا 
 .حدثت مشكمة مف ىذا النوع  و امتدت الى بنوؾ اخرى، فتسمى في تمؾ الحالة أزمة مصرفية

                                                 
  تمؾ المشكالت التي تنتج عف تقديـ المؤسسات المالية إئتماف الى عمالء ذو جدارة إئتمانية منخفضة مما  االختيار المعاكسيقصد بمشكالت

نتيجة اتجاه المقترض  (البنؾ ) تمؾ المخاطر التي قد تواجو المقرض  بالمخاطر المعنويةيؤدي الى عدـ قدرتيـ عمى السداد، بينما يقصد 
الى االستثمار في مشروعات ذات درجة خطر مرتفعة و يعتبرىا المقرض غير مقبولة النيا قد تتسبب في الخسارة في حالة عدـ ( العميؿ)

 .استرداده ألموالو
ي في الدول النامية مع اشارة اآلثار اإلقتصادية الكمية ألزمات القطاع المصرفي في ظل اتباع سياسات التحرير المالمكاوي ىبة اهلل،  1

 .13، ص 2006، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التجارة و ادارة االعماؿ، جامعة حمواف، مصر، خاصة لالقتصاد المصري
 . 6ص  2002، التمويؿ والتنمية ، ديسمبر  عين العاصفةمجيوؿ صاحب المقاؿ ،  2
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و بالتالي فاف االزمة المصرفية تؤدي الى حدوث اعسار او افالس في جزء مف القطاع المصرفي ناتج 
االصوؿ يغطي مجموع الخصـو وىذا عف عجز المصرؼ عف دفع التزاماتو بالرغـ مف أف مجموع 

راجع الى نقص في السيولة وقد يؤدي ذلؾ الى زيادة سحب الودائع ومف ثـ توقؼ المصرؼ عف الدفع 
وتعثره ، او اف تكوف اصوؿ المصرؼ اقؿ مف خصومو وذلؾ اذا  انخفضت الودائع عف القروض 

 .الممنوحة و بالتالي يدخؿ المصرؼ في حالة اعسار
 

االشارة الى انو يجب توفر أربعة شروط لحدوث االزمة المصرفية المكتممة وىي أف  وتجدر       
البنوؾ  و تجاوز تكمفة عممية إنقاذ %10ترتفع نسية الديوف الغير قابمة لإليفاء الى اجمالي األصوؿ 

مف الناتج المحمي االجمالي وحدوث تدافع المودعيف عمى سحب الودائع و حدوث تأميـ  %2نسبة 
ادر المالية لمبنوؾ وتتخذ السمطات النقدية إجراءات الطوارئ، متمثمة في تجميد الودائع، تمديد المص

  1.اجازات البنوؾ ، تعميـ نظاـ ضمانات الودائع و وضع خطط لرسممة البنوؾ
 

وجديرا بالذكر ايضا الى اف أزمة البنؾ قد تكوف ذاتية النمو مف خالؿ آلية الدورة افقتصادية،       
الؿ فترة االنتعاش افقتصادي ال تواجو البنوؾ أيا مف المشكالت المرتبطة بالمعمومات غير فخ

المتماثمة، ولذا فاف البنوؾ قد تقدـ عمى منح االئتماف بشكؿ مفرط و عادة ما يحدث ذلؾ في أثناء او 
نتيجة  بعد انتياج السمطات لسياسة التحرير المالي، وقد يترتب عمى زيادة االقراض حدوث أزمة

الختالؿ المراكز المالية لممقترضيف في حالة انخفاض قيمة االصوؿ التي قدمت الى البنؾ كضماف 
 .لمقرض

 :يمكف تمخيص تعريفات االزمات في الجدوؿ التالي ومف خالؿ ما سبؽ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
  Asli Demirguc-Kunt and Enrica Detragiach, The Determination Of Banking Crisis In Developing and 

Developed Countries, IMF Staff Paper, March, 1998, p 91. 



                                                                                                                                           التحديات المصرفية في ظل العولمة: الفصل الثاني

 

69 

 ممخص التعريفات النظرية و التطبيقية لألزمات( : 5-2) الجدول رقم 
 تطبيقي نظري نوع االزمة

نقص السيولة ) أزمة مصرفية 
) 

العجز عف توفير السيولة لسداد 
 االلتزامات

ارتفاع نسبة الودائع تحت الطمب 
 الى مجموع االصوؿ

تجاوز حجـ الخصـو حجـ  (اعسار ) أزمة مصرفية 
 االصوؿ بزيادة كبيرة

زيادة حساب رأس الماؿ الى 
 نسبة مجموع االصوؿ

متوقعة مف خسارة غير  أزمة ميزاف المدفوعات
 االحتياطات الدولية

انخفاض معدالت النمو السنوية 
 الجمالي االحتياطات الدولية

عدـ قدرة المدينيف عمى دفع  أزمة الديف الخارجي
قيمة اصؿ القرض و الفائدة 
المستحقة عميو في الوقت 

 المحدد

ارتفاع نسبة الديف الخارجي الى 
 الصادرات

في حالة فقد  خسارة غير متوقعة االزمة المالية
 الثقة لمقطاع المالي في الدولة

 ىروب رؤوس االمواؿ

Source: Yoichiro Ishihara, Quantitative Analysis Of  Crisis: Crisis Mentification and 

Causality, World Bank Policy Research Working Paper, World Bank, May 2005, p 8. 

 
 ت المالية و المصرفيةنماذج لالزما: المطمب الثاني

سوؼ نتعرض لبعض األزمات فقط ألف االزمات عديدة و ال يمكف التطرؽ ليا كميا، و تختمؼ 
أسبابيا و نتائجيا و سوؼ نتعرض عمى سبيؿ الذكر وليس الحصر الى ابرز االزمات وأىميا تاريخيا 

نقطة  1973حيث تعتبر سنة  1973و أزمات تمت سنة   1973حيث قسمناىا الى ازمات قبؿ 
انعطاؼ و تغيير في النظاـ المالي العالمي بعد تغيير نظاـ الصرؼ في الواليات المتحدة األمريكية، 

 .2008وسوؼ نركز عمى االزمة المالية العالمية 
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 1973االزمات قبل (: 6-2)الجدول رقم 
األسواق المالية  األزمة

 المعنية
 الميكانيزمات

، بعد عدة سنوات مف المضاربة 1637فبراير  السندات ألجؿ 1637أزمة 
باوروبا، انخفضت األسعار فجأة مسببة إفالس 
المضاربيف واعتبرىا المؤرخوف أولى األزمات 

 .المالية الناتجة عف المضاربة
أزمتيف متتاليتيف تفرؽ بينيما بضعة أشير بفرنسا  األسيـ 1720انييار 

وانجمترا بخصوص أسيـ الشركات التي تستغؿ 
 .وارد العالـ الجديدم

األزمة النقدية 
1797 

، بنؾ انجمترا يعرؼ انحصارا 1797فبراير  26 البنوؾ
في االحتياطي ويقرر تعميؽ التخميص نقدا مما 
خمؽ الذعر بيف المواطنيف والشركات الذيف 
سارعوا إلى سحب مدخراتيـ وأرباحيـ مف البنوؾ 
والتسبب بإفالس جماعي وىي أوؿ أزمة ناتجة 

 .الذعر الجماعيعف 
بعد حصار انجمترا مف طرؼ نابميوف، سقط نظاـ  البنوؾ 1810أزمة 

االئتماف بيا خاصة وأنيا لـ تستطع تحصيؿ 
حقوقيا عمى شركات جنوب أمريكا مما سبب 
أزمة سيولة وموجة بطالة تبعتيا ميالد حركات 

 .نبذ التألية في المصانع
واليات المتحدة األمريكية، ىي أوؿ أزمة مالية بال البنوؾ 1819أزمة 

 1812نتجت عف صرؼ األمواؿ في حرب 
وسياسة التقشؼ التي فرضيا البنؾ المركزي 

 .األمريكي
بعد المضاربة الشديدة عمى االستثمارات  األسيـ 1825أزمة 

البنوؾ، التأمينات، ) المتواجدة بأمريكا الالتينية
، انحدرت قيـ ...(تسميح السفف، بناء القنوات

يا انحدارا شديدا في بورصة لندف فأفمست أسيم
مؤسسة، رغـ أف  3300بنوؾ عديدة وأكثر مف 
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ىذه األزمة تركزت في بريطانيا العظمى إال أنيا 
 .تعتبر أولى األزمات التي مست البورصة

شيدت انجمترا انييارا آخر لمبورصة بعد قرار  األسيـ و البنوؾ 1836انييار 
اشتراط بيع " سوفآندرو جاك"الرئيس األمريكي 

األراضي مقابؿ معادف ثمينة، وىو ما شكؿ 
ضربة قاضية لممضاربة في سوؽ العقار بأمريكا، 
وبما أف البنوؾ األمريكية كانت تقترض مف 
بريطانيا فقد تمقت ىذه األخيرة الجزء األصعب 
مف الصدمة قبؿ أف تنتقؿ األزمة إلى أمريكا في 

 1837حد ذاتيا سنة 
، بورصتي فينا والنمسا بدأتا ما 1873ماي  9 سيـاأل 1873انييار 

يسمى بفترة الكساد الكبير لالقتصاد العالمي 
بسبب المضاربات الضخمة التي لـ تقابميا سوى 
ضمانات متدنية بافضافة إلى أنيا لـ تكف 
مغطاة بإنتاج اقتصادي حقيقي مما سبب انييارا 
كميا انتشر عمى ألمانيا، أوروبا و الواليات 

 . متحدة األمريكيةال
 أقوى أزمة اقتصادية عالمية في القرف الماضي األسيـ 1929انييار 

Source: Le groupe wikipedia, Crise financière ,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                           التحديات المصرفية في ظل العولمة: الفصل الثاني

 

92 

 1973األزمات بعد (: 7-2)الجدول رقم 
األسواق المالية  األزمة

 المعنية
 الميكانيزمات

بسبب " ىيرستات"ي إفالس البنؾ األلمان البنوؾ 1974أزمة 
التفاوت في التوقيت بيف ألمانيا و الواليات 
المتحدة األمريكية وىي أوؿ مرة يتـ فييا 

 .التعرؼ عمى مفيـو الخطر النظامي
البنؾ الفدرالي  1979

 األمريكي
قاـ محافظ البنؾ برفع أسعار الفائدة تدريجيا 
وكؿ يـو حسب الحاجة مف أجؿ امتصاص 

ية أثبتت نجاحيا التضخـ وىي سياسة نقد
 . آنذاؾ

أزمة الديون  1982
 البنكية

 البنوؾ
 أسعار الفائدة

 واألخطار النظامية

في قطاع المحروقات،  1973بعد أحداث 
تراكمت ديوف الدوؿ النامية، بافضافة إلى 
نما  ذلؾ لـ تستعمؿ القروض في االستثمار وا 
في تغطيت العجز في موازيف المدفوعات مما 

أزمة البتروؿ الثانية في  زاد مف حدة وقع
حيث أجبرت ىاتو الدوؿ عمى  1978

االستدانة بأسعار فائدة عالية وعمى المدى 
القصير مما أثقؿ كاىميا وجاءت أزمة 
المكسيؾ كأوؿ رد فعؿ وسببت الديوف المعمقة 

 .حالة ذعر عالمية
 بنؾ نيويورؾ 1985

 خطر نظامي
 28توقؼ نظاـ التشغيؿ ببنؾ نيويورؾ لمدة 

عة سبب التوقؼ الكمي لعمميات السحب سا
والدفع  لمقروض الحكومية مما استدعى 

 20التدخؿ المستعجؿ لمبنؾ المركزي ب 
 . مميار دوالر الذي يعتبر سابقة تاريخية

سوؽ السندات  1987انييار 
الحكومية ثـ سوؽ 

 األسيـ
 خطر نظامي

بسبب انخفاض قيمة الدوالر كسعر صرؼ 
المتعمقة بالمدى ارتفعت أسعار الفائدة 

الطويؿ، ومع ذلؾ واصمت أسواؽ األسيـ 
بالنمو و لكف عند بموغ االرتفاع في أسعار 
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نقطة جاء االنييار مسجال اكبر  400الفائدة 
انييار تاريخي في يـو واحد في بورصة 
األسيـ وانتيت كذلؾ بتدخؿ البنؾ المركزي 

 .األمريكي
 مع حرب الكويت المحروقات 1990
اـ النقدي النظ 1992

 األوروبي
 إعادة الييكمة الفرنسية

 1992سبتمبر  20

األزمة اإلقتصادية 
 1994المكسيكية 

 اسعار الفائدة
 خطر نظامي

ارتباط العممة المكسيكية بالدوالر األمريكي 
شكؿ ضمانة وىمية شجعت االستدانة 
األجنبية مما سبب عجزا في ميزاف 

جؿ المدفوعات استدعى التدخؿ األمريكي العا
 لكونو اقرب جيراف المكسيؾ

أزمة اإلقتصادية 
 اآلسيوية
1997 

نفس ما حصؿ لممكسيؾ تكرر في تايالندا  البنوؾ
 .وانتقؿ إلى دوؿ شرؽ آسيا

 أسعار الفائدة 1998أزمة 
 خطر نظامي

أطوؿ أزمة اقتصادية في تاريخ روسيا ودوؿ 
االتحاد السوفياتي سابؽ وىددت النظاـ المالي 

 .العالمي
 األنترنيت 2000

 األسيـ
تيافت المؤسسات عمى البيع عف طريؽ 
األنترنيت دوف وضع الموجستيؾ والتوزيع 

 2000بعيف االعتبار سبب أزمة في مارس 
، تدمير 2001سبتمبر  11نتج عف أحداث  خطر نظامي 2001

العديد مف فروع األسواؽ المالية الدولية 
بافضافة إلى تضرر شبكات اتصاؿ حيوية 

مة المقاصة و تدخؿ أيضا البنؾ كأنظ
المركزي األمريكي مف خالؿ توفير السيولة 
الالزمة لمبنوؾ المتضررة ولمدة أسبوع كامؿ 
خوفا مف الخطر النظامي و بدوره البنؾ 
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مميار  130المركزي األوروبي قدـ أكثر مف 
 .اورو لمبنوؾ األوربية لتفادي االنييار

 سوؽ العقار 2008األزمة المالية 
 بنوؾ و األسيـ ال

 خطر نظامي

عدـ االلتزاـ بمتطمبات العمؿ المصرفي السميـ 
مف قبؿ البنوؾ االمريكية وعدـ التزاميا 
بمقررات لجنة بازؿ ، وكذا عدـ قياـ 
االحتياطي الفدرالي بواجباتو االشرافية و 

 . الرقابية
Source : Idem 

     
لمالية عف الحاجة الى آليات فعالة الدارة أزمات وقد كشؼ ىذا االتجاه المتزايد لالزمات ا       

العولمة المالية يتطمب الوصوؿ الييا مراجعة دقيقة لكؿ الميكانيزمات المستخدمة مف طرؼ منظمات 
العولمة وخاصة تمؾ التي يتبعيا صندوؽ النقد الدولي حيث كشفت االحداث في االزمة المالية أف 

دولي ليست كافية لمواجية ازمات العولمة فالمسألة تحتاج الى االليات التي يتبعيا صندوؽ النقد ال
تصميـ نظاـ متكامؿ لالنذار المبكر مف خالؿ مجموعة مف المؤشرات التي تتميز بدرجة عالية مف 
الحساسية والتوقع التي تكوف كفيمة بتوقع االزمة قبؿ و قوعيا و بالتالي التعامؿ معيا بآليات ذات 

 .العمؿ عمى تجنب المخاطر واالضرار التي تسببيا االزمة عند وقوعيافعالية أعمى وبالتالي 
 

 2008االزمة المالية : المطمب الثالث
 

ازمة مالية تجاوزت منطؽ المعالجة النسبية و الظرفية  2008لقد عرؼ العالـ منذ سبتمبر 
يع و الترميـ وتجاوزت منطؽ التباطؤ و االنتظار و المراىنة عمى الوقت كما تجاوزت سياسة الترق

، حيث كانت الشرارة االولى ليذه االزمة 1929واعتبرت االسوأ مف نوعيا منذ ازمة الكساد الكبير سنة 
 .في الواليات المتحدة االمريكية لتمتحؽ بيا الدوؿ االوروبية و االسيوية و حتى الدوؿ النامية

المستوى الدولي  و تعتبر ىذه االزمة االخطر مف نوعيا كونيا ضربت اكبر اقتصاد عمى
عالميا، و تحتؿ بنوكيا  %10فالواليات المتحدة االمريكية تمثؿ نسبة التجارة الدولية فييا حوالي 

 Bank of America, Wells 1بنوؾ وىي 5بنوؾ االكبر عالميا تممؾ  10الصدارة عالميا اذ مف بيف 

Fargo,, ,Citi Goldman Sachs ,Chase  مركز الريادة عالميا وىذا وتحتؿ كذلؾ اسواقيا المالية
 .مايجعؿ االسواؽ االخرى اكثر تبعية ليا و تتاثر باي تقمبات تتعرض ليا االسواؽ االمريكية

 
                                                 

 .2010لسنة  The Bankerىذا حسب تقرير مجمة  1
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 سيناريو االزمة: أوال
عرفت الواليات المتحدة في السنوات االخيرة عجزا في الميزاف التجاري باالضافة الى اتباعيا  لقد

العسكري الذي تسبب في ارتفاع حجـ الديوف الحكومية التي  سياسات خاطئة مف خالؿ زيادة االنفاؽ
مف الناتج  %65تريميوف دوالر وىي تشكؿ ما يزيد عف  11قدرت حسب المصادر االمريكية بنحو 

 .المحمي االجمالي
تريميوف دوالر تشكؿ الديوف العقارية  9.2باالضافة الى ارتفاع الديوف الفردية حيث قدرت ب  

ميوف دوالر، وىذا بسبب ميؿ الفرد االمريكي الى االقتراض مف اجؿ تمبية حاجاتو تري 6.6منيا نحو 
بالرغـ مف انو يفتقد الى الضمانات الكافية لمقروض،  كما بمغت ديوف  -خاصة السكف–االساسية 

 .اضعاؼ الناتج المحمي االجمالي 3تريميوف دوالر أي مايعادؿ  18.4الشركات حوالي 
عف افالسو حيث اعتبرت بداية  بنك ليمان براذرزع اعالف البنؾ العمالؽ وكانت بداية االزمة م

رمزية خطيرة الف ىذا البنؾ العريؽ كاف مف الشركات القميمة التي نجحت مف مذبحة الكساد الكبير عاـ 
 .و تعتبر مف اقدـ المؤسسات االمريكية 1929

مف االقراض يعني مزيد مف ويعود توسع المؤسسات المالية في االقراض بسبب الجشع فمزيد 
االرباح اماـ المخاطر الناجمة عف ىذا التوسع في االقراض فيي ال تيـ مجمس االدارة في معظـ ىذه 
البنوؾ والتي تيميـ فقط االرباح قصيرة االجؿ حيث يتوقؼ عمييا حجـ مكافأة االدارة ومف ىنا ظيرت 

وىكذا ادى االىتماـ بالربح في المدة القصيرة أرباح مبالغ فييا و مكافآت مالية سخية لرؤساء البنوؾ 
 .الى تعرض النظاـ المالي لممخاطر في المدة الطويمة

 :1التسمسل الزمني لألزمة
  الواليات المتحدة تشيد ارتفاعا كبيرا في عدـ قدرة المقترضيف عمى دفع مستحقات  :2007فبراير

 سات مصرفية متخصصة؛قروض الرىف العقاري، مما ادى الى اولى عمميات افالس مؤس
  مصرؼ االستثمار االمريكي  :2007يونيوStearns Bear  ىو اوؿ بنؾ كبير يعاني مف خسائر

 قروض الرىف العقاري؛
  مميار يورو مف السيولة، و الخزينة  94.8البنؾ المركزي االوروبي يضخ  :2007اغسطس

 مميار دوالر؛ 24الفدرالية االمركية تضخ مف جانبيا 
  بنؾ انجمترا يمنح قرضا استعجاليا الى مصرؼ  :2007سبتمبرNothern Bock  ،لتجنبو االفالس

 وقد تـ بعد ذلؾ تأميمو؛
  مميار  4السويسري يعمف عف انخفاض قيمة موجوداتو ب  يو بي إسمصرؼ  :2007اكتوبر

 فرنؾ؛

                                                 
 .10/2008/ 04، جريدة المصري ليـو االزمة المالية محاولة لمفيمحاـز البيبالوي، : انظر 1
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  صؿ الى الخزينة الفدرالية االمريكية تخفض نسبة الفائدة بثالثة ارباع النقطة لت :2008يناير
 وىو اجراء وصفو الخبراء بانو ذو بعد استثنائي؛ 3.50%

  مميار  200الخزينة الفدرالية االمريكية تقوؿ انيا مستعدة لتقديـ مبمغ يصؿ الى  :2008مارس
 دوالر الى مجموعة محددة مف البنوؾ الكبرى؛

  العمالؽ المصرفي االمريكي  :2008مارسChase jp morgan يعمف شراء مصرؼ Stearns 

Bear  الذي يعاني مف صعوبات وىي العممية التي حظيت بدعـ مالي مف طرؼ الخزينة الفدرالية
 االمريكية؛

  االمريكيتيف المتخصصتيف  فاني مايو  فريدي ماكالضغط يشتد عمى مؤسستي  :2008يوليو
 عقاري؛ في اعادة تمويؿ القروض العقارية، و الخزينة االمريكية تعمف عف خطة النقاذ القطاع ال

   األمريكية وضعت المجموعتيف العمالقتيف في مجاؿ قروض  وزارة الخزانة :2008 سبتمبر
تحت الوصاية طيمة الفترة التي تحتاجانيا فعادة ىيكمة " فاني ماي"و" فريدي ماؾ"الرىف العقاري 

 ؛ دوالر مميار 200ا، مع كفالة ديونيما حتى حدود ماليتيم
 15 بإفالسو بينما أعمف أحد أبرز المصارؼ " ليماف براذرز"اعترؼ بنؾ األعماؿ  :2008سبتمبر

ميريؿ "ىو بنؾ  بورصة ووؿ ستريتشراء بنؾ آخر لألعماؿ في " بنؾ أوؼ أميركا"األمريكية وىو 
 ؛ "لينش
 16 االحتياطي االتحادي والحكومة األمريكية تؤمماف بفعؿ األمر الواقع أكبر  :2008سبتمبر

 دوالر مميار 85الميددة باففالس عبر منحيا مساعدة بقيمة " أي آي جي"عة تأميف في العالـ مجمو 
 مف رأسماليا؛ % 9.79مقابؿ امتالؾ 

  17  و . البورصات العالمية واصمت تدىورىا والقرض يضعؼ في النظاـ المالي :2008 سبتمبر
 إلى تقديـ السيولة لممؤسسات المالية؛المصارؼ المركزية كثفت مف العمميات الرامية 

 18  الميدد " أتش بي أو أس"اشترى منافسو " لويد تي أس بي"البنؾ البريطاني  :2008سبتمبر
 باففالس؛ 

  لتخميص المصارؼ مف أصوليا  دوالر مميار 700السمطات األمريكية أعمنت أنيا تعد خطة بقيمة
 غير القابمة لمبيع؛ 

 19  بشأف خطة " التحرؾ فوراً "وجو نداء مف أجؿ  جورج بوشألمريكي الرئيس ا: 2008سبتمبر
 ؛الواليات المتحدةإنقاذ المصارؼ لتفادي تفاقـ األزمة في 

 23  المتحدة في لألمـ  الجمعية العامةاألزمة المالية طغت عمى المناقشات في : 2008سبتمبر
 ؛نيويورؾ

 ضاعفت قمقيا أماـ المماطمة حياؿ الخطة األمريكية لإلنقاذ المالي؛  األسواؽ المالية 

http://ar.wikipedia.org/wiki/7_Ø³Ø¨ØªÙ�Ø¨Ø±
http://ar.wikipedia.org/wiki/2008
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ù�Ø§Ø±
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø¯Ù�Ù�Ø§Ø±
http://ar.wikipedia.org/wiki/2008
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9_%D9%88%D9%88%D9%84_%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/2008
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ù�Ø§Ø±
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø¯Ù�Ù�Ø§Ø±
http://ar.wikipedia.org/wiki/17_Ø³Ø¨ØªÙ�Ø¨Ø±
http://ar.wikipedia.org/wiki/2008
http://ar.wikipedia.org/wiki/2008
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ù�Ø§Ø±
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø¯Ù�Ù�Ø§Ø±
http://ar.wikipedia.org/wiki/2008
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø¬Ù�Ø±Ø¬_Ø¨Ù�Ø´
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø§Ù�Ù�Ù�Ø§Ù�Ø§Øª_Ø§Ù�Ù�ØªØØ¯Ø©
http://ar.wikipedia.org/wiki/2008
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø§Ù�Ø¬Ù�Ø¹Ù�Ø©_Ø§Ù�Ø¹Ø§Ù�Ø©
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ù�Ù�Ù�Ø±Ù�
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ù�Ù�Ù�Ø±Ù�
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø³Ù�Ù�_Ù�Ø§Ù�Ù�Ø©
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø³Ù�Ù�_Ù�Ø§Ù�Ù�Ø©
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 26 فورتيس"المجموعة المصرفية والتأميف البمجيكية اليولندية  سيـانييار سعر : 2008 تمبرسب "
جي " بنؾاشترى  الواليات المتحدةيا، وفي في البورصة بسبب شكوؾ بشأف قدرتيا عمى الوفاء بالتزامات

 الية؛بمساعدة السمطات الفدر " واشنطف ميوتشواؿ"منافسو " بي مورغاف
 28 جرى  أوروبا، بينما في الكونغرسخطة افنقاذ األمريكية موضع اتفاؽ في  :2008 سبتمبر

برادفورد "جرى تأميـ بنؾ  بريطانيا، وفي ولوكسمبورغ وىولندا بمجيكامف قبؿ سمطات " فورتيس"تأميـ 
 ؛"وبينغمي

 29 انيارت  وبورصة ووؿ ستريتمجمس النواب األمريكي رفض خطة افنقاذ،  :2008 سبتمبر
بشدة، في حيف واصمت معدالت الفوائد بيف  األوروبية صاتالبور بعد ساعات قميمة مف تراجع 

 المصارؼ ارتفاعيا مانعة المصارؼ مف إعادة تمويؿ ذاتيا؛ 

 1 األميركي أقر خطة افنقاذ المالي المعدلة مجمس الشيوخ: 2008 برنوفم. 
 

مي، حيث طالت مختمؼ القطاعات افقتصادية وما زالت االزمة تمقي بتوابعيا عمى افقتصاد العال
 .في الواليات المتحدة و اوروبا و ادت الى خسائر مالية يصعب حصرىا

 أسباب االزمة المالية: ثانيا
ترجع االزمة المالية الى مجموعة مف االسباب الرئيسية ظيرت في الواليات المتحدة االمريكية 

أزمة الرىف العقاري باالضافة الى نقص الرقابة  المبالغة في اصدار اصوؿ المديونية، و: وىي
واالشراؼ عمى سموؾ المؤسسات المالية في اصدارىا لالصوؿ المالية،  لكف سرعاف ما انتقمت االزمة 
الى الدوؿ االخرى عف طريؽ العدوى بسبب الروابط افقتصادية و التجارية و الروابط في االسواؽ 

وكذا لعب التطور التكنولوجي دورا بالغ االىمية في انتشار االزمة  المالية نتيجة تدفقات رؤس االمواؿ،
 .بيف الدوؿ

 :1المبالغة في المديونية -1
يتمثؿ السبب االوؿ و االساسي لالزمة المالية الى تضخـ حجـ االصوؿ المالية لممديونية 

أصوؿ  وخاصة لدى المؤسسات المالية، فقد عمدت ىذه المؤسسات المالية الى المبالغة في حجـ
 .مف اصوؿ ممكية و ىو ما يعرؼ باسـ الرافعة المالية المديونية بالمقارنة بما تممكو

وىذه المديونية ليست مديونيات شخصية و انما تاخذ عادة شكؿ مديونيات قابمة لمتداوؿ في 
 .االسواؽ المالية و بالتالي تمثؿ جزء مف الثروة المالية المتداولة

                                                 
 .4، ص 2008، ديسمبر االزمة المالية العالمية وتداعياتيا عمى اإلقتصادات العربية، صندوؽ النقد العربي 1

http://ar.wikipedia.org/wiki/2008
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http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø£Ù�Ø±Ù�Ø¨Ø§
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø¨Ù�Ø¬Ù�Ù�Ø§
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ù�Ù�Ø¯Ø§
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ù�Ø³Ù�Ø¨Ù�Ø±Øº
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http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9_%D9%88%D9%88%D9%84_%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø¨Ù�Ø±ØµØ©
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø£Ù�Ø±Ù�Ø¨Ø§
http://ar.wikipedia.org/wiki/1_Ù�Ù�Ù�Ù�Ø¨Ø±
http://ar.wikipedia.org/wiki/2008
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عمى ضرورة وضع حدود عمى التوسع في االقراض فالبنؾ ال  وقد اكدت التجارب السابقة 
يستطيع اف يقرض اكثر مف نسبة محددة لما يممكو مف رأس الماؿ و احتياطي، وكذلؾ يمكف مالحظة 
نفس النتيجة بمقارنة نمو قروض المصارؼ مع الودائع، فالتوسع في االقراض بما يجاوز الودائع يعني 

ؾ يترتب عمييا زيادة في المخاطر اذا تعرض بعض المدينيف لمشكمة في زيادة كبيرة في دائنية البنو 
السداد كما حدث في ازمة العقارات، و تظير البيانات في ىذا الصدد النمو الكبير في االصوؿ 
والقروض لممصارؼ االمريكية و كذلؾ المصارؼ في منطقة اليورو مقارنة بالنمو المتحقؽ في الودائع 

مميار دوالر خالؿ  1915ادت االصوؿ المصرفية لممصارؼ االمريكية بمقدار المصرفية ، فقد ازد
مميار دوالر في الودائع  785مقابؿ زيادة بمغت  2008الى نياية سبتمبر  2007الفترة يناير 

المصرفية، اما في منطقة اليورو فقد ازدادت اصوؿ المصارؼ االوروبية خالؿ الفترة نفسيا بمقدار 
مميار يورو لودائع ىذه المصارؼ، وتعكس ىذه االرقاـ  2426مقابؿ زيادة فقط مميار يورو  4639

 . بطبيعة الحاؿ التوسع الكبير لالقراض ليذه المصارؼ
 :أزمة الرىن العقاري -2

رغـ اف الدرس االساسي لمتعامؿ مع المخاطر ىو ضرورة توزيع و تنويع التوظيفات بيف مختمؼ 
ية االخيرة بدأت في قطاع محدد و ىو قطاع العقارات، فقد القطاعات فالمالحظ اف االزمة المال

توسعت البنوؾ في االقراض العقاري دوف التأكد مف توافر ضمانات كافية و مستقرة اعتمادا عمى رواج 
السوؽ العقارية، وقد ولدت االزمة االخيرة نتيجة لما اطمؽ عميو ازمة الرىوف العقارية، فالعقارات في 

مصادر االقراض و االقتراض، فالحمـ االمريكي لكؿ مواطف ىو اف يممؾ بيتو لذلؾ امريكا ىي مف اىـ 
فيو يشري العقار بالديف مف البنؾ مقابؿ رىف ىذا العقار، و االزمة بدأت فيما عرؼ بالرىوف العقارية 
 االقؿ جودة و بطبيعة الحاؿ فاف سالمة ىذه القروض تتوقؼ الى حد بعيد عمى استمرار ارتفاع اسعار
العقارات و بالتالي فانيا تكوف معرضة اكثر لممخاطر اذا انخفضت قيمة العقارات و ارتفعت اسعار 

 .1الفائدة
ثـ اف الواليات المتحدة و الدنمارؾ و استراليا و السويد و ىولندا لدييا اسواؽ رىف عقاري اكثر 

وتبمغ مدة  %80ب المعتاد مرونة وىي اسواؽ كاممة، وفي ىذه الدوؿ تبمغ نسبة القرض الى القيمة حس
 .2سنة 30القرض المعتادة 

وعندما يتجمع لدى البنوؾ محفظة كبيرة مف الرىونات العقارية فانيا تمجأ الى استخداـ ىذه 
المحفظة مف الرىونات العقارية الصدار اوراؽ مالية جديدة تقترض بيا مف المؤسسات المالية االخرى 

فكأف البنؾ لـ يكتفي باالقراض  Securitizationيو التوريؽ بضماف ىذه المحفظة و ىو ما يطمؽ عم
االوؿ بضماف ىذه العقارات، بؿ اصدر موجة ثانية مف االصوؿ المالية بضماف محفظة ىذه الرىوف 

                                                 
 .6نفس المرجع، ص 1
 .106، ص 2008، صندوؽ النقد الدولي، واشنطف، ابريؿ االسكان و الدورة اإلقتصاديةافاؽ افقتصاد العالمي،  2
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العقارية، فالبنؾ يقدـ محفظتو مف الرىونات العقارية كضماف لالقتراض الجديد مف السوؽ المالي عف 
ؽ مالية مضمونة بالمحفظة العقارية، وىكذا فاف العقار الواحد يعطي طريؽ اصدار سندات او اورا

مالكو الحؽ في االقتراض مف البنؾ و لكف البنؾ يعيد استخداـ نفس العقار ضمف محفظة اكبر 
لالقتراض بموجبيا مف جديد مف المؤسسات المالية االخرى، و تستمر العممية في موجة بعد موجة 

 .تتابعة مف االقراض واحدة بعد االخرى بأسماء المؤسسات الماليةبحيث يولد العقار طبقات م
ونجد اف االسواؽ المالية في الدوؿ المذكورة آنفا ليا اىمية كبيرة نسبيا كمصدر لتمويؿ القروض 

مف القروض العقارية في الواليات المتحدة في نياية  %60العقارية، فعمى سبيؿ المثاؿ تـ توريؽ نحو 
 . 1في بمداف االتحاد االوربي %15و مقارنة بنح 2004

  الفروق المؤسسية في اسواق الرىن العقاري و مؤشرات اسواق الرىن العقاري( : 8-2)الجدول رقم 

 
، ص 2008، صندوؽ النقد الدولي، واشنطف، ابريؿ االسكان و الدورة اإلقتصاديةنقال عف افاؽ افقتصاد العالمي، 

107. 
 :2المشتقات المالية -3

ثر المشتقات عمى االزمة المالية في اف التوسع في اشتقاؽ ادوات مالية جديدة تعتمد يظير ا
عمى الثقة في تحقيقيا مكاسب في المستقبؿ، ونظرا النييار اسعار االسيـ و السندات الصادرة عف 
البنوؾ و الشركات االستثمارية انيارت قيمة ىذه المشتقات و حدث ذعر في االسواؽ المالية نتيجة 

تزاحـ الجميع عمى تصفية مراكزىـ فانخفضت مؤشرات االسواؽ انخفاضا كبيرا ادى الى شمؿ ىذه ل

                                                 
 .106، ص مرجع سابؽ افاؽ افقتصاد العالمي، 1
، قراءة اسالمية في االزمة المالية العالمية، ورقة مقدمة في ندوة االزمة المالية العالمية من منظور اسالمييـ عمر، محمد عبد الحم 2

 .11/10/2008وتأثيرىا عمى افقتصادات العربية، جامعة االزىر، 
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االسواؽ، ومف العجب اف مف اىـ اىداؼ ىذه المشتقات ىو مواجية المخاطر التي يمكف اف تحدث 
 .واظيرت االزمة عجزىا حتى عف حماية نفسيا

 :1نمو نشاط المضاربات -4
اع المضاربات لـ يقابمو حصوؿ نمو حقيقي مماثؿ في القيمة اف النمو المتعاظـ في حجـ قط

افقتصادية لممؤسسات المصدرة ليذه االسيـ، لذلؾ فقد اجريت المضاربات في اسواؽ البورصات 
العالمية، بصورة غير منظمة و غير مستندة الى اسس اقتصادية سميمة، مما تسبب الحقا في عرقمة 

 .التسديد وحصوؿ ازمة
نشاط المضاربة في سوؽ العقارات في الواليات المتحدة مف االرباح العالمية المحققة و نتج توسع 

فيو، ومف التسييالت االئتمانية الواسعة التي قدمتيا البنوؾ لممستثمريف في ىذا القطاع، كؿ ذلؾ شجع 
 المستثمريف عمى التوسع الكبير في االستثمار في ىذا القطاع، وادى الى حصوؿ فارؽ كبير بيف
اسعارىا الحقيقية و السوقية، وعندما حصؿ تغير في المتغيرات المؤثرة عمى عوامؿ العرض و الطمب 

 .حدثت االزمة التي سرعاف ما انتقمت الى االنشطة االخرى و الدوؿ االخرى المرتبطة معيا
 :نقص و انعدام الرقابة و االشراف عمى المؤسسات و االدوات المالية .3

مح لالصوؿ المالية، فاف المؤسسات المالية التي تصدر او تتعامؿ في في ظؿ ىذا التوسع الجا
ىذه االصوؿ خضعت لقميؿ مف الرقابة و االشراؼ و احيانا دوف أي اشراؼ مف السمطات العامة، 
ونظرا الف معظـ ىذه المؤسسات المالية تتمتع بدرجة عالية مف الثقة مف طرؼ الجميور باعتبارىا 

ند الى دعائـ مالية قوية وكافية لذلؾ لـ يكف غريبا اف ينجذب جميور مؤسسات مالية صمبة تست
المستثمريف و المقترضيف بؿ و العديد مف المؤسسات المالية لمتعامؿ فيما يصدر عنيا مف ادوات مالية 
متعددة و متنوعة، وبعضيا بالغ التعقيد و التركيب بما يصعب عمى المستثمر العادي و احيانا عمى 

تخصص فيـ ابعاد المخاطر التي تشوب ىذه االدوات، و قد استند االقباؿ عمى ىذه االدوات الخبير الم
 .2الى حد كبير الى االسماء الكبيرة لممؤسسات المصدرة ليذه االدوات

 عمى المصارف 2008آثار االزمة المالية : المطمب الرابع
أحدثتيا األزمة ، فقد  إف المشكمة ليست في حدوث األزمة و لكف المشكمة في اآلثار التي

و كانت نتاجا الزمات سابقة متراكمة بحيث شكمت الحمقة األخيرة  15/9/2008وقعت األزمة في 
 .واألكبر في تمؾ األزمات 

لقد تعددت اآلثار التي أحدثتيا األزمة ، و اتسعت و انتقمت مف طور إلى طور ، و مف 
حيث انتقمت مف بنؾ ليماف براذرز إلى  بورصة إلى أخرى ، و مف بمد إلى آخر بسرعة مذىمة ،

بورصة ووؿ ستريت في نيويورؾ ، و انتقمت منيا إلى البورصات األوروبية ثـ البورصات العالمية ، 
                                                 

 .مرجع سابؽمحمد عبد الحميـ عمر،  1
 .7، مرجع سابؽ صتيا عمى اإلقتصادات العربيةاالزمة المالية العالمية وتداعياصندوؽ النقد العربي،  2
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والغريب في األمر أف األزمة ال تزاؿ تتفاعؿ و كؿ يـو يظير ليا وجو جديد ىو أسوأ مف الوجو األوؿ 
التي ترزح تحت وطئة المديونيات التي تقدر  2010 ، و قد أحاط األثر بدوؿ كاليوناف  في سنة

 .مف الناتج القومي اليوناني%( 12)مميار دوالر ، و تشكؿ نسبة ( 400)بػ
و يعتبر قطاع المصارؼ اىـ القطاعات التي تاثرت باالزمة المالية قبؿ اف تنتقؿ الى 

 .القطاعات و المؤسسات االخرى
 :  1األزمة عمى المصارؼ في النقاط التالية و يمكف ابراز اىـ  اآلثار التي أحدثتيا

بإفالسو لكف ذلؾ الخبر قد ( ليماف براذرز)كانت الشرارة التي أشعمت األزمة ىو اعتراؼ بنؾ  -
أدى إلى انييار البورصات ، فاضطربت خالؿ الخمسة األياـ األولى عقب األزمة ، و فقدت 

قتصادييف انو إذا تمت المقارنة مف قيمتيا ، و قاؿ بعض اف%( 40)بعض البورصات حوالي 
مزحة ال  2008كاف بالنسبة الزمة  1929فسنجد أف أزمة  2008و أزمة  1929بيف آثار أزمة 
 اقؿ و ال أكثر ؛

انييار مجموعة كبيرة مف البنوؾ التي كانت تعطييا مؤسسات التصنيؼ تصنيفا عاليا ، فقد انيار  -
بنكًا في ( 140)و  2008ؿ الربع األخير مف عاـ بنؾ في الواليات المتحدة األمريكية خال( 25)

 ؛2010بنكا حتى منتصؼ شير مارس ( 30)و  2009عاـ 
تداعى عمالء البنوؾ لسحب ودائعيـ مف البنوؾ مما اثر عمى حجـ أصوؿ البنوؾ مما اضطر  -

الحكومات لمتدخؿ بضخ مميارات الدوالرات كقروض لمبنوؾ لمواجية طمبات السحب مف قبؿ 
مميار دوالر لخزائف البنوؾ ( 700)فعمى سبيؿ المثاؿ ضخت الواليات المتحدة األمريكية  العمالء،

مميار ، و تفاوتت الحكومات في حجـ ما ضمنتو مف أمواؿ في ( 450)، و ضخت بريطانيا قرابة 
 أجيزتيا المصرفية إال أنيا بالتأكيد ضخت أمواال كثيرة ؛ 

يا ، فعمى سبيؿ المثاؿ خفض البنؾ الفيدرالي األمريكي انخفاض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوى ل -
و خفض البنؾ المركزي الياباني سعر الفائدة %( 0.2)أسعار الفائدة لإلقراض بيف البنوؾ إلى 

، والمالحظ أف %( 0.75)، و خفض البنؾ المركزي البريطاني سعر الفائدة إلى %( 0.3)إلى 
الـ لمواجية األزمة ىو تخفيض سعر الفائدة إلى قريب أوؿ إجراء اتخذتو البنوؾ المركزية في الع

وزير الخزانة ( جوف ماينارد كنز)مف الصفر ، و ىو نفس افجراء الذي طالب بو المورد 
، بؿ أف كينز طمب أف يكوف سعر  1929البريطانية إباف األزمة المالية العالمية الكبرى في عاـ 

 الرأسمالي تعود إلى سعر الفائدة ؛  الفائدة صفرا ، و قاؿ أف سبب مشاكؿ النظاـ

                                                 
 .2010، أثر األزمة المالية العالمية الحالية عمى أداء المصارف اإلسالمية والتنمية حسف ثابت فرحاف، 1
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انخفاض طمب التمويؿ لمبنوؾ ، و قد صرحت البنوؾ بعد استقرار األزمة إلى أف المشكمة التي  -
تواجييا ىي ، انخفاض الطمبات عمى االئتماف و مف ثـ انخفاض عمميات التشغيؿ لذلؾ فاف 

 نوؾ المركزية ؛ كثير مف البنوؾ أرجعت جزءا مف األمواؿ التي اقترضتيا مف الب
رفض البنوؾ افقراض فيما بينيا خوفا مف اففالس ، كما أظيرت األزمة أف الحؿ الجماعي  -

لالزمة كاف مفقودا ، سواء عمى مستوى القطاع الخاص أو الحكومات ، فأوروبا موحدة سياسيا 
تباينت  واقتصاديا إال انو عند حدوث األزمة لـ تجمع الدوؿ األوروبية عمى حموؿ مشتركة بؿ

الدوؿ في إجراءات الحؿ ، و كانت ىناؾ بعض الدوؿ تعارض ضخ األمواؿ العامة إلى األسواؽ 
النقدية ، و في أزمة اليوناف المالية  رفضت بعض الدوؿ األوروبية مساعدة اليوناف بشدة ، وقالت 

 أنيا لف تدفع فمسا واحدا لميوناف؛( انجيال ميركؿ)المستشارة األلمانية 
مميات البنوؾ في العالـ و بالتالي انخفاض أرباحيا ، و قد أظيرت ميزانيات البنوؾ انخفاض ع -

، انخفاضا ىائال في أرباح البنوؾ ، و أف جزءا مف األرباح التي ظيرت  2009و  2008لعامي 
 .كانت اغمبيا نتيجة لمعالجات محاسبية و ليست أرباحا ناتجة عف نشاط حقيقي لمبنوؾ 

 
ثر عمى البنوؾ فقط بؿ شمؿ كافة النشاطات و القطاعات افقتصادية االخرى اذ و لـ يقتصر اال    

اصيب افقتصاد العالمي بفترة ركود خمفت آثارا سمبية عمى التجارة الدولية و تدفقات االستثمارات 
 .  االجنبية المباشرة و غير المباشرة

وؾ االسالمية ذلؾ اف البنوؾ و تجدر االشارة الى اف االزمة المالية لـ تمحؽ اضرارا بالبن
 :االسالمية ال تمارس عمميا مثؿ البنوؾ التقميدية التي تعتمد عمى

 ؛عمى الودائع ونظاـ الفائدة عمى القروض( الربا)نظاـ الفائدة  -3

 ؛نظاـ التجارة بالديوف أخذا وعطاء -4

 ؛نظاـ جدولة الديوف مع رفع سعر الفائدة مقابؿ زيادة األجؿ  -5

 ؛نظاـ بيع الديوف  -6

 .نظاـ المشتقات الذي يقـو عمى المعامالت االحتمالية والحظ  -7

حيث يتبيف مف مفاىيـ وقواعد وضوابط النظاـ المالي وافقتصادي افسالمي ومؤسساتو المالية 
أنو يحـر كؿ ىذه النظـ التي كانت سببا في وجود األزمة وتتعارض مع فطرة افنساف ومقاصده 

 .الشرعية
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سالمية نظاـ الفائدة الربوية عمى القروض واالئتماف وأحمت نظـ فمقد حرمت الشريعة اف
 .التمويؿ واالستثمار القائمة عمى المشاركة وتفاعؿ رأس الماؿ والعمؿ في إطار قاعدة الغنـ بالغـر

كما حرمت الشريعة افسالمية كافة صور الغرر والجيالة والتدليس والمقامرة والغش والكذب 
أكؿ أمواؿ الناس بالباطؿ وأكدت عمى االلتزاـ بالصدؽ واألمانة والتبياف وافشاعات واالستغالؿ و 

 .والشفافية

وخالصة القوؿ عندما يتـ االلتزاـ بقواعد وضوابط افقتصاد افسالمي يمكف الخروج مف 
ـْ ِمنِّي ُىدًى َفَمِف اتََّبَع ُىَداَي َفال َيضِ  : األزمة، وصدؽ اهلل القائؿ ؿُّ َوال َيْشَقى َوَمْف َأْعَرَض َفِإمَّا َيْأِتَينَُّك

: ،  وقولو تبارؾ وتعالى[123،124:طو] َعْف ِذْكِري َفِإفَّ َلُو َمِعيَشًة َضْنكًا َوَنْحُشُرُه َيْوـَ اْلِقَياَمِة َأْعَمى
  ٍَدَقاِت َوالمَُّو ال ُيِحبُّ ُكؿَّ َكفَّاٍر َأِثيـ با َوُيْرِبي الصَّ  [.276:رةالبق] َيْمَحُؽ المَُّو الرِّ

ثـ اف أزمات العولمة ازدادت عنفا و ضراوة، وىو ما جعؿ آخر تقرير صادر عف االنكتاد 
والخاص بالتجارة و التنمية يشير الى اف افقتصاد العالمي يبدوا انو يتجو نحو الياوية مالـ تتضافر 

ة لـ يعد السؤاؿ الجيود التباع سياسات أكثر شجاعة، وذلؾ النو عمى إثر كؿ تمؾ االزمات المتالحق
عف الدولة التي ستقع فييا ازمة مستقبال، حيث لـ تعد ىناؾ معايير الف االزمة تحدث دوف مقدمات 
وتصيب أي دولة، و لذا تمى حدوث االزمات خالؿ التسعينات مف القرف الماضي وأوئؿ القرف الجديد 

حاجة الى الرقابة عمى رأس مطالبة بال –عمى الرغـ مف معارضة الواليات المتحدة  -دعوات صريحة 
الماؿ و تحركاتو باالضافة الى ضرورة ابتداع و ابتكار آليات جديدة لمواجية أزمات العولمة والحيمولة 

 .1دوف و قوعيا مستقبال
وكذا نادى الكثير مف افقتصادييف تطبيؽ الضوابط و االحكاـ الشرعية في الممارسات 

إباف األزمة افقتصادية العظمى دة، و ىو ما نادى بو كينز المصرفية والتي تدعوا الى مكافحة الفائ
حيث رأى أف سعر الفائدة ىو سبب الكارثة و دعا أف يكوف سعر الفائدة صفرا  1929التي حدثت عاـ 

 .عمى القروض  فنعاش الطمب عمى االستثمارات
و الخصخصة  وكذا البد مف مراجعة بديييات العولمة و التي تركز عمى فوائد تحرير التجارة

وكأف الحكومة غير ضرورية وأف ماعمييا اف تفعمو ىو محاربة التضخـ و التحوؿ الى الدولة الحارسة، 
ويالحظ أنو كمما تحدث أزمة تبدأ بعض الجيات الدولية بتطوير معايير مف اجؿ التحكـ في االزمات 

 .بحث المواليوىو ما سنتعرض لو في الم لمرقابة المصرفيةوىو ما تقـو بو لجنة بازؿ 
 
 

                                                 
 .249، ص 2006، الدار الجامعية، االسكندرية، العولمة اإلقتصادية منظماتيا شركاتيا و تداعياتياعبد المطمب عبد الحميد،  1
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 تطور اتفاقية بازل و أداء المصارف :المبحث الرابع
منذ السبعينات مف القرف الماضي وجد محافظو البنوؾ المركزية أف المنافسة بيف البنوؾ 
الكبرى لدوليـ لـ تكف دائما عادلة في ظؿ زيادة التحرر المالي و زيادة تعرض أي بنؾ لمعديد مف 

اخمية الناتجة عف نشاط البنؾ و ادارتو او الخارجية الناتجة عف تغير المخاطر سواء المخاطر الد
المناخ الذي يمارس فيو البنؾ نشاطو نتيجة التغيرات المصرفية العالمية، و في ظؿ تصاعد المخاطر 
المصرفية بدأ التفكير في البحث عف آليات لمواجية تمؾ المخاطر و ايجاد فكر مشترؾ بيف البنوؾ 

وؿ العالـ المختمفة يقـو عمى التنسيؽ بيف تمؾ السمطات الرقابية لمتقميؿ مف المخاطر المركزية في د
التي تتعرض ليا البنوؾ، ولذلؾ فقد وجدوا انو مف المناسب تحقيؽ اكبر قدر مف التناسؽ بيف قواعد 

طاليا، كندا، فرنسا، ألمانيا، اي) الرقابة عمى البنوؾ و قرر محافظو الدوؿ الصناعية العشر الكبرى 
إنشاء لجنة ( الياباف، بمجيكا، ىولندا، لوكسمبورغ، اسبانيا، السويد، المممكة المتحدة، الواليات المتحدة
لوضع تنظيـ  بازؿ لمرقابة عمى البنوؾ في ىذه الدوؿ، بحيث تجتمع في إطار بنؾ التسويات الدولية

وىذا في ظؿ تفاقـ ازمة  1974مناسب يضمف المنافسة العادلة بيف البنوؾ و كاف ذلؾ في سنة 
المديونية الخارجية لمدوؿ النامية و ازدياد حجـ و نسبة الديوف المشكوؾ في تحصيميا التي منحتيا 

 .البنوؾ العالمية و تعثر بعض ىذه البنوؾ
 

وقد ادى االتجاه المتزايد نحو العولمة المالية في السنوات االخيرة الى تزايد االزمات المالية 
تأثر بعض الدوؿ بأزمات دوؿ أخرى بفعؿ العدوى، و تتعيف االشارة في ىذا الصدد الى  وانتشارىا، و

اف معظـ الدراسات التي بحثت في اسباب االزمات المالية و افقتصادية، وجدت اف ازمات المصارؼ 
ت كانت القاسـ المشترؾ في معظـ االزمات المالية سواء في الدوؿ النامية او الدوؿ المتقدمة، و كان

المخاطر الناتجة عف االئتماف و سوء االدارة مف اىـ اسباب تعثر المصارؼ و حدوث االزمات ومف 
ىنا كاف اىتماـ لجنة بازؿ حوؿ معايير ادارة مخاطر االئتماف التي تغطي جميع جوانب مخاطر 

 .1االئتماف، و تضمف لممصارؼ المحافظة عمى اصوليا بدرجة عالية مف االماف

                                                 
  مدير تنفيذي لمبنوؾ المركزية و الوكاالت افشرافية حيث يتـ في ىذه االجتماعات  5000يعتبر بنؾ التسويات الدولية مكاف اللتقاء أكثر مف

مناقشة أوضاع افقتصاد العالمي و األسواؽ المالية و المصارؼ و تبادؿ وجيات النظر فيما بينيا، و تركز ىذه االجتماعات عمى فعاليػة 
ياسة النقدية و طريقة سيرىا في الدوؿ األعضاء، و يتـ في ىذه االجتماعات طرح مجموعة مف القوانيف و اقتراح طرؽ التسيير التي يمكف الس

 : نظرا دوؿ األعضاءالأف تحسف األوضاع النقدية و المالية في 

About BIS. BIS Activities. BIS Mission S statement. WWW.BIS.ORG. Read on 02 – 02 -20060 
المصارؼ العربية و النجاح في عالـ متغير، اتحاد أضواء عمى اتفاقية بازل و دور مؤسسات التقييم الدولية، حمود بف سنجور الزدجالي،  1

، عالـ الكتاب الحديث، الميةالمصارف االسنقال عف احمد سميماف محمود حضاونة، . 299، ص2002المصارؼ العربية، بيروت، 
 .113ص  2008االردف،

http://www.bis.org/
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والذي أشتمؿ عمى  Iلإلشراؼ والرقابة المصرفية بإعداد معيار بازؿ بازؿ  و قد قامت لجنة
ليكوف ىذا المعيار ممزما  1988عاـ  وضع أسس و قواعد موحدة عمى مستوى العالـ لكفاية رأس الماؿ

لكافة المصارؼ العاممة في النشاط المصرفي، كمعيار دولي لمداللة عمى متانة المركز المالي 
 .ثقة الجميور فيو مف منظور تعميؽ مالءة المصرؼ لممصرؼ، و يقوي

 
أعمنت لجنة بازؿ التابعة لبنؾ التسويات الدولية عف مجموعة مف  2001تشريف الثاني وفي 

المعايير الجديدة بغرض تدعيـ ىيكؿ النظاـ المالي العالمي، و تيدؼ ىذه المعايير الى خمؽ بيئة 
اف، وضماف تفعيؿ الرقابة عمى مخاطر االئتماف و تطوير مناسبة و المحافظة عمى ادارة جيدة لالئتم

 .1دور ىيئات الرقابة و التفتيش عمى المصارؼ
 

اعمنت لجنة بازؿ لمرقابة المصرفية عف استراتيجية شاممة لمعالجة  2008و في نوفمبر 
حاولة في االسواؽ المالية الدولية م 2008مواطف الضعؼ االساسية التي كشفت عنيا االزمة المالية 

 IIو  Iمنيا تدارؾ نقائص اتفاؽ بازؿ 
 III و صوال الى بازؿ IIو بازؿ  I ؿومف ىذا الطرح يمكف التطرؽ الى اتفاؽ باز 

 و أداء البنوك Iاتفاقيية بازل : المطمب االول
في بداية الثمانينات الى اف نسبة رأس الماؿ في البنوؾ دولية النشاط  لقد توصمت لجنة بازؿ

خاصة في  -سبة كبيرة، وذلؾ في الوقت الذي تزايدت فيو حدة المخاطر الدولية  قد تضاءلت بن
مما دفع بالمجنة الى السعي اليقاؼ تآكؿ مستويات رؤوس االمواؿ في  -مواجية الدوؿ المثقمة بالديوف

 .البنوؾ و ايجاد نوع مف التقارب في نظـ قياس كفاية رأس الماؿ
 :ية تمثمت فيما يمينقط اساس Iىذا و يتضمف اتفاؽ بازؿ 

 2مكونات رأس المال: أوال
 :رأس المال لمقابمة مخاطر االئتمان - أ

عمى تقرير  1988 جويميةوافؽ محافظو البنوؾ المركزية لمجموعة الدوؿ الصناعية خالؿ 
لجنة بازؿ لمرقابة المصرفية بشأف اقتراح معيار موحد لكفاية رأس الماؿ يغطي المخاطر االئتمانية، و 

بيف كال مف رأس الماؿ و االصوؿ و  %8ما مخاطر الدوؿ وذلؾ كعالقة بحد أدنى الى حد 
                                                 

 .113، مرجع سابؽ ص المصارف االسالميةاحمد سميماف محمود حضاونة،  1
 تسمى كذلؾ لجنة باؿ أو لجنة كوؾ نسبة الى رئيسيا كوؾ مف بنؾ انجمترا. 
، بحوث في قترح من قبل لجنة بازل لمرقابة المصرفيةاالطار الجديد لحساب معيار كفاية رأس المال الممحمود عبد العزيز محمود، : أنظر 2

، و كذا دريس 77، ص2003مقررات لجنة بازؿ الجديدة و ابعادىا بالنسبة لمصناعة المصرفية العربية، اتحاد المصارؼ العربية، بيروت، 
 .107رشيد،مرجع سابؽ، ص 

  1992حيث تمتـز المصارؼ الدولية بيذه النسبة في نياية. 
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، (المديف ) االلتزامات العرضية مرجحة بأوزاف مخاطر تختمؼ باختالؼ نوعية االصؿ و الممتـز بو 
-Nonو بيف الممتـز بباقي دوؿ العالـ OCDEبحيث تتـ التفرقة في ىذه االوزاف بيف الممتـز بدوؿ 

OCDE. 
كما يغطي رأس الماؿ المتطمب لمواجية المخاطر االئتمانية تكمفة احالؿ عقود الصرؼ  

االجمة و عقود سعر العائد في حالة تعثر الممتزميف مع البنؾ في ىذه العقود في تنفيذ التزاماتيـ، 
 .وتتمثؿ ىذه التكمفة في الخسائر الناتجة عف تغير أسعار ىذه العقود

 :االتفاقية مف شريحتيف ىماو يتكوف رأس الماؿ حسب  
 :الشريحة االولى رأس الماؿ االساسي -1

 االرباح+ االحتياطات المعمنة + رأس الماؿ المدفوع = رأس الماؿ االساسي 
 :الشريحة الثانية رأس الماؿ المساند او التكميمي -2

المخصصات + االصوؿ + احتياطات اعادة التقييـ + االحتياطات غير المعمنة =  رأس الماؿ المساند
 .أدوات رأسمالية أخرى+ القروض المساندة + المكونة لمواجية أي مخاطر غير محددة 

 
 :رأس المال لمقابمة مخاطر السوق  - ب

عمى  1995كما وافؽ محافظو البنوؾ المركزية لمجموعة الدوؿ الصناعية العشر خالؿ ديسمبر 
تغطية مخاطر السوؽ الى جانب  التعديالت التالية السموب حساب معيار كفاية رأس الماؿ بيدؼ

 :المخاطر االئتمانية وفقا لما يمي
اضافة شريحة ثالثة لرأس الماؿ تتمثؿ في قروض مساندة ألجؿ سنتيف تستخدـ لتغطية  -1

 مخاطر السوؽ فقط؛
 : أف يغطي رأس الماؿ مخاطر السوؽ التالية  -2

                                                 
  رأس الماؿ المساند ىيمكونات : 

ىي افحتياطات التي ال تظير عند نشر بيانات الحسابات الختامية لممصرؼ و بالتحديد مف خالؿ : االحتياطات غير المعمنة -
 .حساب االرباح و الخسائر، بشرط اف تكوف مقبولة مف السمطة الرقابية

يـ المباني و االستثمارات في االوراؽ المالية بقيمتيا الحالية بدال مف يتـ التعرؼ عمييا عندما يتـ تقي: احتياطات اعادة تقييـ االصوؿ -
 .قيمتيا الدفترية، عمى اف تتـ عممية اعادة التقييـ و فقا السس معقولة

تعتبر ىذه المخصصات في حكـ االحتياطات النيا ال تواجو ىبوط : مخصصات مكونة لمواجية أي مخاطر عامة غير محددة -
 .بذاتيا، مثؿ مخصص المخاطر العامة لمتسييالت االئتمانية المنتظمة محدود في قيمة أصوؿ

اتاحت اتفاقية بازؿ ىذا النوع مف القروض الذي يطرح في صورة سندات محددة االجؿ، بحيث ال تزيد اجاليا : القروض المساندة -
 .مف قيمتيا سنويا %20عف خمس سنوات، و يخصـ 

بيف خصائص حقوؽ المساىميف و القروض، حيث تتسـ بالمشاركة في تحمؿ الخسائر  تجمع ىذه االدوات: أدوات راسمالية اخرى -
 . اذا حدثت، كما انيا غير قابمة لالستيالؾ

 .88-86، مرجع سابؽ، ص ص العولمة و اقتصاديات البنوكعبد المطمب عبد الحميد، : انظر -
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  مخاطر تقمبات أسعار العائدInterest Rate Risk  التزامات البنؾ و العمميات المرتبطة باصوؿ و
،  Trading Bookخارج الميزانية مف التزامات عرضية و ارتباطات يدخؿ فييا البنؾ بغرض االتجار 

 ؛ Banking- Bookو ال يشمؿ ذلؾ تمؾ المتعمقة بغرض االستثمار طويؿ االجؿ 
  راكز المعادف وم( حاضرة و آجمة ) مخاطر تقمبات أسعار الصرؼ لكافة مراكز العمالت المفتوحة

 النفيسة مف ذىب و بالتيف؛
  مخاطر تقمبات أسعار عقود السمعCommodities و االسيـ. 

 
و بصفة عامة فاف جانبا ىاما مف ىذه المخاطر يرتبط بالتعامؿ في عقود المشتقات المالية، 

رة لقياس ويتـ حساب رأس الماؿ المتطمب لتغطيتيا وفقا لطرؽ احصائية قياسية أو وفقا الساليب متطو 
 .Valueat Risk Models( VAR) وادارة ىذه المخاطر 

 
 (:قياس كفاية رأس المال ) نظام اوزان المخاطر : ثانيا

أعدت طريقة لقياس متانة رأس الماؿ مستندة الى نظاـ مف أوزاف المخاطر يطبؽ عمى جميع 
اسا الى المخاطر االئتمانية الفقرات داخؿ و خارج الميزانية العمومية، و قد استندت طريقة القياس اس

، %10،  %صفر) لمطرؼ االخر المقترض، و قد تحددت االوزاف االساسية لممخاطر بالنسب التالية 
 .حسب االنواع المختمفة مف االصوؿ و الجدوؿ التالي يوضح ذلؾ( 100%، 50%، 20%
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 اخل الميزانيةاألوزان المطبقة لمخاطر االصول لمعناصر د(: 9-2)الجدول رقم
 البنود درجة المخاطر

المطموبات مف الحكومة المركزية و البنوؾ المركزية بالعممة المحمية  -2النقدية،  -1 %صفر
المطموبات االخرى مف الحكومات المركزية لدوؿ منظمات التعاوف  -3والممولة بيا، 

اوراؽ مالية  المطموبات بضمانات نقدية و بضماف  -4افقتصادي وبنوكيا المركزية،
او مضمونة مف قبؿ الحكومات  OCDEصادرة مف الحكومات المركزية في دوؿ الػػ 

 ؛OCDE المركزية لدوؿ الػ 
او %10 او %صفر
حسبما  %50او  20%

 تقرر السمطات المحمية

المطموب مف مؤسسات القطاع العاـ المحمية و القروض المضمونة مف أو المغطاة بواسطة 
 ؛ية مف تمؾ المؤسساتاصدارات اوراؽ مال

و كذلؾ ( مثؿ البنؾ الدولي ) المطموبات المضمونة مف بنوؾ التنمية متعددة االطراؼ  -1 %  20
المطموبات مف  -2 ؛المطموبات المضمونة او المغطاة باوراؽ مالية صادرة عف تمؾ البنوؾ

بات مف المطمو  -3؛و كذا القروض المضمونة منيا OCDEالبنوؾ المسجمة في دوؿ الػػ 
و الخاضعة التفاقيات رقابية، وكذا  OCDEشركات االوراؽ المالية المسجمة في دوؿ الػ 

المطموبات مف البنوؾ المحمية خارج دوؿ الػػ  -4 ؛مطموبات بضمانات تمؾ الشركات
OCDE  و المتبقي عمى استحقاقيا أقؿ مف عاـ و كذا القروض المتبقي عمييا اقؿ مف

المطموبات مف مؤسسات  -5؛ OCDEمسجمة خارج دوؿ الػػ  عاـ و المضمونة مف بنوؾ
و التي ال تتضمف مطموبات الحكومة  OCDE القطاع العاـ غير المحمية في دوؿ الػػ

 ؛المركزية و القروض المضمونة بواسطة اصدارات اوراؽ مالية مف ىذه المؤسسات
 ؛النقدية تحت التحصيؿ -6 

عمى العقارات السكنية التي يشغميا المقترضوف او  القروض المضمونة بالكامؿ برىونات 50%
 ؛التي سيؤجرونيا لمغير

المطموبات مف البنوؾ المسجمة خارج دوؿ الػ  -2؛المطموبات مف القطاع الخاص -1 100%
OCDEالمطموبات مف الحكومات المركزية خارج دوؿ الػ  -3 ؛OCDE ،4-  المطموبات

المباني و اآلالت و العقارات و االصوؿ  -5 ؛العاـمف الشركات التجارية الممموكة لمقطاع 
 0االدوات الرأسمالية التي اصدرتيا بنوؾ اخرى -6 ؛االخرى الثابتة

، النشرة افقتصادية، االطار المفتوح الجديد لمجنة بازل لمعيار كفاية رأس المالالبنؾ االىمي المصري،  :المصدر
 .41-40ص ص ، 2001، العدد االوؿ ، القاىرة، 254المجمد 

 
وقد أعتمد ىذا المعيار  لكفاية رأس الماؿ عمى مقياس واحد لممخاطر بتحديد أوزاف ليذه 
المخاطر، وبالتالي لنسبة رأس الماؿ المطموب عمى أساس التفرقة بيف أنواع المقترضيف حيث تـ تقسيـ 

 :الدوؿ الى مجموعتيف عمى النحو التالي
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 :المجموعة االولى -
 لجنة بازؿ  الدوؿ االعضاء في ( مجموعة العشرة /G10 )؛ 
  دوؿ منطقة التنمية والتعاوف افقتصادي (OCDE ) و الدوؿ التي عقدت ترتيبات اقراضية

استراليا، تركيا، البرتغاؿ، النمسا، الدانمارؾ، : تمثمت ىذه الدوؿ في) خاصة مع صندوؽ النقد الدولي 
تتمتع بمعاممة خاصة حيث تعتبر خالية ( النرويج، السعودية فنمندا، اليوناف، ايسمندا، ايرلندا، نيوزيمندا، 
 .مف المخاطر أي دوف أي مقابؿ لرأس الماؿ

 
 : المجموعة الثانية -

وىي مجموعة الدوؿ ذات المخاطر العالية و تشمؿ كؿ دوؿ العالـ التي لـ تذكر في المجموعة 
قراض ليذه الدوؿ ينبغي التحوط لو االولى و تضـ جميع الدوؿ العربية باستثناء السعودية اذ اف اال

، في حيف كاف النظاـ المصرفي العربي 1باعتبارىا دوؿ ذات مخاطر لكفاية رأس الماؿ % 8بواقع 
 .خالؿ الثمانينات يعد مجيزا لألمواؿ أو دائنا لمنظاـ المصرفي العالمي

 :2ويحسب معيار كفاية رأس الماؿ بالعالقة التالية
 

 
 

 رأس الماؿ المساند+ س الماؿ االساسي رأ= رأس الماؿ : حيث
 أوزاف المخاطر المخصصة× تبويب االصوؿ الى مجموعات = و االصوؿ المرجحة بأوزاف المخاطر

 
 
 
 

                                                 
  ىناؾ فرؽ بيف كفاية رأس الماؿ والمالءة المصرفية حيث: 

مقدار الماؿ الذي يكوف كافيا المتصاص الخسائر التي تحدث عف التسميؼ واالستثمار  Capital Adequacyة رأس الماؿ يقصد بكفاي
واألعماؿ الفرعية األخرى التي تقـو بيا المصارؼ أي باختصار امتصاص مخاطر توظيؼ األمواؿ فضال عف السماح لممصرؼ باالستمرار في 

ولكي . ف يكوف كافيا لكي يوفر األماف والطمأنينة لممودعيف مف ناحية، ولمسمطات الرقابية مف ناحية أخرىعممو وعمى ذالؾ فرأس الماؿ يجب ا
فتعرؼ بأنيا قدرة موجودات المصرؼ عمى  Bank Solvencyيقدـ الفروض ويستثمر األمواؿ ويوفر الخدمات المالية، أما المالءة المصرفية 

 .تغطية مطموباتو 
تاريخ االطالع  www.amf.org.ae، عمى الموقع والدول النامية IIالمالمح األساسية إلتفاق بازل ، صندوؽ النقد العربي 1
:02/02/2006. 
 .96، مرجع سابؽ، ص العولمة و اقتصاديات البنوكعبد المطمب عبد الحميد،  2

http://www.amf.org.ae/
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 و أداء البنوك IIاتفاقية بازل : المطمب الثاني
بعد مرور أكثر مف عقد عمى اصدار لجنة بازؿ لمرقابة المصرفية لالطار الخاص بمعدؿ 

و الذي تـ العمؿ بموجبو مف قبؿ البنوؾ، قامت المجنة مجددا باصدار  1988ماؿ عاـ كفاية رأس ال
، وىذا بالرغـ مف كوف 1988اطار جديد لكفاية رأس الماؿ ليحؿ محؿ االطار السابؽ الخاص بعاـ 

قد ساعد عمى زيادة و تدعيـ قوة و استقرار النظاـ المصرفي الدولي حيث وضع حدودا  I اتفاؽ بازؿ
لتقييـ المخاطر في االصوؿ المصرفية، وشدد عمى اىمية كفاية رأس الماؿ لتحقيؽ االماف دنيا 

المصرفي، و ركز عمى مسؤولية المساىميف في زيادة رأس الماؿ المصرفي تعزيزا لممراكز المالية 
زؿ لمبنوؾ، اال انو عرؼ مجموعة مف النقائص ادى بالمجنة الى تطوير المعيار الى ما يعرؼ باتفاؽ با

II فما ىي مبررات ىذا التعديؿ. 
 1مبررات التعديالت الجديدة: أوال

 :أشارت لجنة بازؿ الى اف مبررات التعديالت المقترحة لحساب معيار كفاية رأس الماؿ الى مايمي
عدـ مراعاة النظاـ الحالي لدى تحديد اوزاف المخاطر، و اختالؼ درجة التصنيؼ االئتماني بيف  -1

 الي اختالؼ احتماالت االفالس مف حالة الى أخرى؛مديف و آخر و بالت
او  OCDEانو مف غير المناسب االستمرار في التفرقة بيف الدوؿ عمى اساس كونيا مف دوؿ  -2

Non-OCDE  مثؿ دوؿ الخميج  -حيث تتمتع بعض الدوؿ بالمجموعة االخيرة بجدارة ائتمانية عالية
بات ذات مستوى مرتفع بما يتطمب اختالؼ اوزاف بينما تتسـ اقتصاديات البعض االخر منيا بتقم –

 المخاطر مف دولة الى اخرى؛
توافر ادوات لمسيطرة عمى المخاطر االئتمانية منيا استخداـ عقود المشتقات المالية الغراض  -3

مع التحسف في أساليب توفير الضمانات العينية و الشخصية، االمر الذي يقتضي بحث  التغطية
د اثر استخداـ ىذه االدوات او توفر الضمانات المشار الييا عمى قدر التزامات مدى امكانية استبعا

المديف المتخذ اساسا لحساب معيار كفاية رأس الماؿ، حيث يقتصر النظاـ الحالي عمى استبعاد 
 ؛OCDEالضمانات النقدية و ضمانات الحكومات المركزية بدوؿ  

                                                 
  ؛79،80سابؽ، ص ص   محمود عبد العزيز محمود، مرجع -: انظر كال مف 1

تاريخ االطالع  www.amf.org.ae، عمى الموقع والدول النامية IIالمالمح األساسية إلتفاق بازل صندوؽ النقد العربي،  -
 ؛02/02/2006

، المصارؼ ات الرقابية و المصارف العربيةاالطار الجديد المقترح لكفاية رأس المال و القضايا المطروحة أمام الجيشاكر فؤاد،  -
 .80، ص 2002العربية و العودة الى المستقبؿ، اتحاد المصارؼ العربية، بيروت، 

  مثؿ مخاطر توقؼ المقترض عف سداد الفائدة او  –فمع استخداـ المشتقات اصبح في امكاف أي بنؾ التخمص مف مخاطر االئتماف لديو
ا البنؾ مف منظور ىذا االطار متمتعا بفائض في إحتياطات رؤوس االمواؿ قد يدفعو الى تحمؿ المزيد مف ومف ثـ يصبح ىذ –اصؿ الديف 

 .المخاطر االئتمانية مف خالؿ منح المزيد مف االئتماف

http://www.amf.org.ae/
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في امكاف البنوؾ تخفيض حجـ القروض ترتب عمى ظيور عمميات توريؽ القروض اف اصبح  -4
 التي تظير في سجالتيا بغرض التخمص مف مخاطر االئتماف لدييا و نقميا لممستثمريف؛

ضرورة توفير رأس ماؿ اضافي لتغطية المخاطر الجديدة التي تتعرض ليا البنوؾ مثؿ مخاطر  -5
لميزانية بغرض االستثمار تقمبات أسعار العائد بالنسبة لالصوؿ و االلتزامات و العمميات خارج ا

و مخاطر السيولة و المخاطر القانونية و  طويؿ االجؿ، وكذا المخاطر االخرى كمخاطر التشغيؿ
 مخاطر السمعة؛

عمى إعادة  IIحيث لـ تقتصر بازؿ   Iلتكممة النقص الذي عرفو اتفاؽ بازؿ IIلقد جاء اتفاؽ بازؿ  -6
مخاطرة إلى تقدير السوؽ، بؿ تضمنت منظومة النظر في مستمزمات رأس الماؿ بإعادة مفيـو ال

متكاممة فدارة المخاطر في القطاع المصرفي بشكؿ عاـ، ولـ يقتصر األمر عمى مجرد إعادة 
مف ىذه االتفاقية، بؿ  ىاؿ وىو ما تضمنتو الدعامػة األولالنظر في الحدود الدنيا لكفاية رأس الم

يات الرقابة عمى البنوؾ و األخرى عف انضباط أضػافت إلييا دعامتيف جديدتيف احدىما عمى عمم
 ؛1السوؽ

التطورات المصرفية الدولية والتي تمثمت أساسا في زيادة درجة التكامؿ بيف االسواؽ المالية  -7
والمصرفية واتجاه المصارؼ العالمية الكبرى لتقديـ خدمات مصرفية متكاممة تحت مسمي 

ة تتميز بارتفاع العائد ودرجة المخاطرة، ، وكذا المصارؼ الشاممة، واستحداث أدوات مالية جديد
واستحداث   Iتعدد األزمات المالية في الدوؿ الناشئة كؿ ىذا أدي إلى إعادة النظر في اتفاؽ بازؿ

 . 2II بازؿ( معيار ) اتفاؽ 
 

قد دفع البنوؾ لتحمؿ المزيد مف المخاطر االئتمانية وقمصت    Iاتفاؽ بازؿوىكذا يتضح اف 
المعيار في مجاؿ التأكد مف اف متطمبات رأس الماؿ تتناسب مع المخاطر الحقيقية التي  مف فاعمية

بتعديؿ معايير كفاية رأس  1999تواجييا البنوؾ، و بناء عمى ذلؾ جاء اقتراح لجنة بازؿ في يونيو 
، و ذلؾ بيدؼ تدعيـ المراكز المالية لمبنوؾ عمى المستوى العالمي 1988الماؿ السارية منذ عاـ 

 .3وايجاد المناخ المناسب لالئتماف لضماف تفعيؿ دور الرقابة عمى مخاطر االئتماف
 
 
 

                                                 
 ونية ىي الخسائر التي قد تنشأ عف ثغرات في نظـ الرقابة الداخمية او نتيجة اعطاؿ في نظـ التشغيؿ االلكتر  :مخاطر التشغيل. 
 .58سالـ عبد الرزاؽ، مرجع سابؽ ،ص  1
 .58نفس المرجع، ص  2
التطورات العالمية و تأثيرىا عمى العمل المصرفي و استراتيجية عمل البنوك في مواجيتيا مع اشارة خاصة الباز ىبة محمود الطنطاوي،  3

 .59، ص 2003، رسالة ماجستير، كمية التجارة، جامعة عيف شمس، مصر، لمصر
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 IIالدعائم االساسية التفاق بازل : ثانيا

بجانب المخاطر  –عدد اكبر مف المخاطر التي تتعرض ليا البنوؾ  IIوقد ادرجت بازؿ 
تماني و التي سيكوف لدييا اليد العميا مع االعتماد بصفة اساسية عمى مؤسسات التقييـ االئ –االئتمانية 

سواء في تقييـ الدوؿ و الشركات او حتى البنوؾ ذاتيا، ىذا باالضافة الى منح عمميات التقييـ الداخمي 
اىمية كبرى مع وضع قواعد اكثر صرامة فيما يتعمؽ باسس االفصاح و الشفافية، و سوؼ نتطرؽ الى 

 .الدعائـ الجديدة لمجنة بازؿ
 
 1المتطمبات الدنيا لرأس المال:األولىالدعامة 

حتى يكوف اكثر شموال و حساسية لممخاطر التي I قامت لجنة بازؿ عمى مراجعة اتفاؽ بازؿ 
التي تتراوح بيف البسيط  –مجموعة مف المداخؿ و الطرؽ  IIتتعرض ليا البنوؾ حيث يقدـ اتفاؽ بازؿ 

 .ييا، لقياس المخاطربالنسبة لممنيجيات التي تقوـ عم –و االكثر تعقيدا 
 :ىذا وقد صنفت لجنة بازؿ المخاطر التي تتعرض ليا البنوؾ الى ثالثة  مجموعات رئيسية

 المخاطر االئتمانية؛ 
 مخاطر السوؽ؛ 
 تضـ المخاطر التشغيمية، المخاطر ) المخاطر االخرى التي تتعرض ليا البنوؾ

 (.القانونية ومخاطر السمعة و مخاطر سعر الفائدة
 

لـ يأخذ ىذه المخاطر في االعتبار بؿ انصب تركيزه عمى تغطية  I الى اف اتفاؽ بازؿو نظرا 
المخاطر االئتمانية، فمقد اقترحت لجنة بازؿ نظاما اكثر تطورا لمواجية المخاطر االخرى و بحيث 

 .تؤخذ في االعتبار عند احتساب متطمبات رأس الماؿ الثالث مجموعات الرئيسية مف المخاطر
مؽ بالمخاطر االئتمانية، استيدفت لجنة بازؿ التوصؿ الى معالجة أكثر شمولية لتمؾ فيما يتع

المخاطر بحيث تتناسب متطمبات رأس الماؿ المحتسب لمواجيتيا بصورة دقيقة مع حجميا، و لقد 
بآخر يعتمد في  1988اقترحت المجنة استبداؿ النظاـ البسيط لتقييـ المخاطر و المأخوذ بو في مقررات 

مية تحديد االوزاف عمى مصادر تقييـ خارجية، حيث يمكف اف توفر الفرصة لمتمييز بيف بعض عم
المخاطر التسميفية، و تقترح المجنة السماح باستخداـ مثؿ ىذه التقييمات في عممية تحديد فئة تثقيؿ 

                                                 
 ؛102 -98محمود عبد العزيز محمود، مرجع سابؽ، ص ص   -: انظر كال مف 1
، مرجع سابؽ، ص االطار الجديد المقترح لكفاية رأس المال و القضايا المطروحة أمام الجيات الرقابية و المصارف العربيةشاكر فؤاد،  -

 ؛87-86ص 
 .65 - 61الباز ىبة محمود الطنطاوي، مرجع سابؽ، ص ص  -
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رؼ او المخاطر لمختمؼ الموجودات الدفترية المصرفية، مثال االلتزامات عمى الحكومات او المصا
 . الشركات و أشكاؿ محددة مف عمميات توريؽ الموجودات 

 
و قد أشارت المجنة الى انو يتـ السماح لمبنوؾ باالعتماد عمى التصنيؼ االئتماني الخارجي 

وىكذا فقد اعدت المجنة مجموعة مف الشروط  (S&PS, Fitch, Moody) لموكاالت المتخصصة مثؿ 
 .حتي يمكف االعتماد عمى تقاريرىاالواجب توافرىا في تمؾ المؤسسات 

و كذلؾ ترى لجنة بازؿ اف ىدؼ التعامؿ مع المخاطرة بشكؿ اكثر شمولية، و ربط متطمبات رأس 
الماؿ بدرجة حساسية المخاطرة، يمكف تحقيقة مف خالؿ طرؽ مختمفة تعتمد عمى الفترة الزمنية قيد 

افية، و تنظر المجنة الى الطرؽ الثالث النظر و عمى القدرات التقنية لممصارؼ و السمطات االشر 
نموذج معدؿ لالطار الحالي، أو استخداـ المصارؼ لعممية : التالية لفرض متطمبات رأس الماؿ الدنيا

 .التقييـ الداخمي، أو استخداـ المصارؼ لنماذج مخاطر محفظة االئتماف
 

جاـ في المعاممة بيف و تعير لجنة بازؿ اىتماما بالغا لمخاطر السوؽ مف اجؿ تعزيز االنس
االلتزامات و االرتباطات التي يدخؿ فييا المصرؼ بغرض االتجار و تمؾ التي يدخؿ فييا بغرض 

 .االستثمار طويؿ االجؿ، ومف اجؿ تأميف تغطية رأسمالية كافية لمبنود المرتبطة بأغراض االتجار
شكمت المصدر االساسي  و لـ تنسى لجنة بازؿ المخاطر االخرى خاصة المخاطر التشغيمية التي

الندالع بعض المشكالت المصرفية اليامة مؤخرا، وتقترح المجنة تطوير متطمبات رأس الماؿ ليذه 
االنواع مف المخاطر، كما تقترح المجنة تطوير متطمبات رأسمالية لممخاطر القانونية، ومخاطر سعر 

، حيث تكوف مخاطر اسعار الفائدة اعمى الفائدة بالنسبة لاللتزامات التي ىدفيا االستثمار طويؿ االجؿ
 .مف المعدالت الوسطية بشكؿ كبير
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 لمتصنيفات االئتمانية المختمفةاوزان المخاطر ( : 10-2)الجدول رقم 
 AAA  (المدين)الممتزم 

 الى
-AA 

+ A 
 الى
- A 

+BBB 
 الى
- BBB 

 +BB 
 الى
- B 

 اقل من
- B 

لم 
يخضع 
 لمتقييم

البنوك /الحكومات المركزية
 المركزية

 50 20 صفر 
 

100 150 100 

البنوك ومؤسسات التعامل 
 في االوراق المالية

 100 150 100 100 50 20 *الخيار االوؿ

 ***50 150 ***50 ***50 ***50 20 **الخيار الثاني

بما ال يزيد عف الوزف  المؤسسات
المقرر لمحكومة 

 المركزية

20 100 100 100 150 100 

 20 نمية الدوليةبنوك الت
 

الحكومات غير المركزية مثل 
 ...الواليات

 يتحدد وزف المخاطر بحسب الوزف المخصص لمحكومة المركزية او البنوؾ

تظؿ معامالت التحويؿ كما ىي دوف تعديؿ، واف كاف االمر يتطمب زيادة في قدر رأس الماؿ لزيادة  االلتزامات العرضية
 تضمنو ذلؾ البيافاوزاف ترجيح المخاطر وفقا لما 

 ارتباط وزف ترجيح مخاطر البنؾ بتصنيؼ الدولة المسجؿ بيا؛* 
 ارتباط وزف ترجيح المخاطر بتصنيؼ البنؾ ذاتو، و الذي قد يقؿ عف تصنيؼ الدولة المسجؿ بيا؛** 
 %.20دنى و بحد أ B –اشير ما عدا التصنيؼ اقؿ مف  6يمكف تخفيض الوزف درجة في حالة االلتزامات اقؿ مف *** 

شاكر فؤاد، االطار الجديد المقترح لكفاية رأس الماؿ و القضايا المطروحة أماـ الجيات الرقابية والمصارؼ العربية، مرجع سابؽ، ص : المصدر
 ؛ 87 -86ص 
 .102محمود عبد العزيز محمود، مرجع سابؽ، ص  -

 : Iومف مزايا التقسيـ السيادي في اطار بازؿ 
 ؛ Iدة االختالالت القائمة في مقررات بازؿ انو يترتب عميو تخفيض ح -
قدرة الشركات عمى زيادة التمويؿ و خفض التكمفة في حالة الحصوؿ  AAAكذلؾ يعكس التقييـ  -

نظرا لحصوليا عمى تقييـ ائتماني مرتفع، ومف ثـ سوؼ يصبح  –عميو مف جانب تمؾ الشركات 
 . ليا قدرة أكبر عمى االقتراض بتكمفة مالئمة

، %8ابقت عمى نفس النسبة لكفاية رأس الماؿ  Iشارة الى انو عمى الرغـ مف اف بازؿ و تجدر اال
اال اف ادراج انواع جديدة مف المخاطر يمكف اف يؤدي بذاتو الى زيادة كبيرة في الحجـ المطمؽ 

 .لمتطمبات رأس الماؿ
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 من قبل السمطات  عمميات المراجعة الرقابية: الدعامة الثانية
المراجعة الرقابية في أىميتيا اطار الحد االدنى لرأس الماؿ اف لـ تكف اىـ، وىي  تعادؿ عممية

تعتبر جزء اليتجزأ الطار العمؿ حيث يمثؿ تعزيزا ميما لكؿ مف الحد االدنى لرأس الماؿ و الدعامة 
 الثالثة الخاصة بانضباط السوؽ، و اليدؼ مف تمؾ العممية ىو مراجعة وفحص الوضع الرأسمالي وكذا
استراتيجية البنؾ لمتأكد مف تناسب رأسمالو مع الحجـ الكمي لممخاطر التي يمكف اف يتعرض ليا، كما 
يسمح بالتدخؿ الرقابي المبكر كحائط صد في حالة حدوث المخاطر، و يقتضي ذلؾ اف يتخذ الفحص 

بارات النظـ بدوره شكال نوعيا الدارة رأس الماؿ داخؿ البنؾ عالوة عمى ضرورة فرض المزيد مف اخت
 :1واالستراتيجيات، ويعتمد الفحص الرقابي عمى أربعة مبادئ وىي

 : المعايير الدنيا -1
حيث مف المتوقع اف تعمؿ كافة البنوؾ فوؽ الحد االدنى لمعدؿ رأس الماؿ و الذي تمتـز بو 

بنوؾ بالفعؿ العديد مف الدوؿ في الوقت الحالي، و يتـ حاليا منح السمطات الرقابية سمطة عمى ال
، و الشؾ اف ذلؾ المطموب االحتفاظ بيا الجبارىا باالحتفاظ برأس ماؿ أعمى مف الحدود الدنيا

سيساىـ في تحسيف الموقؼ في بعض البنوؾ التي تعمؿ عند الحدود الدنيا، كما اف ىناؾ العديد مف 
الخبرة و نوعية العوامؿ التي يجب وضعيا في االعتبار عند تحديد مستويات رأس الماؿ المناسبة مثؿ 

االدارة و الطبيعة القيادية لالشخاص و القدرة عمى اتخاذ قرار المخاطرة و السجالت التاريخية 
واالسواؽ المناسبة و نوعية االيرادات و رأس الماؿ و مدى تركز االنشطة و طبيعة الخصـو و كذا 

يكؿ المؤسسي و مدى كفاية حجـ السيولة، فضال عف الصعوبات الموجودة في القوانيف المصرفية و الي
نظـ وقواعد إدارة المخاطر الداخمية و درجة مساندة المساىميف لمبنؾ باالضافة الى مستويات الرقابة 

 .الداخمية
 :التقييم الداخمي -2

يجب عمى كؿ مؤسسة مالية وضع نظاـ مناسب ليا يتضمف كفاية رأس الماؿ داخميا و توفير 
مراعاة حجـ المخاطر و كذا خطة العمؿ المستقبمية، و ليذا الغرض االحتياجات المالية المستقبمية مع 

يجب اف تمتـز البنوؾ باعتماد منيج مناسب لتوزيع رأس الماؿ مع الوضع في االعتبار اف ذلؾ النظاـ 
 .سوؼ يختمؼ باختالؼ حجـ و طبيعة ودرجة تعقيد االعماؿ التي سيقـو بيا البنؾ

ى االىتماـ بالتعريؼ الدقيؽ لكافة المخاطر، وكذا حجـ و البد مف اف ترتكز ىذه االنظمة عم
المخاطر الدفترية البنكية و اتجاىات التركز في محفظة االوراؽ المالية و تتطمب ىذه العممية دقة في 

 .التحميؿ و التحكـ باالضافة الى بعض االجراءات االزمة لمواجية عمميات ادارة المخاطر
 

                                                 
 .88، ص 1999، الشرة افقتصادية، مشروع االطار الجديد لمعدل كفاية رأس المال الذي أصدرتو لجنة بازلاالسكندرية، بنؾ  1
  8الحدود الدنيا المطموب االحتفاظ بيا ىي% . 
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 :المراجعة االشرافية -3
طة االشرافية مراجعة و تقييـ كفاية رأسماؿ البنؾ باستخداـ عدد مف المعايير مثؿ مدى يمكف لمسم

تحقيؽ االرباح المناسبة، و كذا امكانية حضور اجتماعات مجمس االدارة كما يحؽ ليا ايضا االطالع 
مية مما عمى االجراءات البنكية المتعمقة بتطوير االساليب الفنية و التحميمية الدارة المخاطر الداخ

 .يساىـ في تقييـ جودة النظـ و الرقابة الداخمية لمبنوؾ في ضوء ادارة مخاطر رأس الماؿ
 :تدخل السوق -4

ال يتضمف ىيكؿ نظاـ رأس الماؿ المطبؽ آلية لمتعامؿ في حالة وقوع ازمات او في حاالت 
عة الرقابية لمتعرؼ االفالس، مما يضعؼ مف قدرة السمطة الرقابية المحمية عمى استخداـ عممية المراج

عمى المشكالت المحتممة في مراحؿ مبكرة التخاذ االجراءات الوقائية المالئمة، و بالتالي فاف خمؽ 
نظاـ عالمي جديد في ىذا المجاؿ يكوف لو قيمة كبيرة لدعـ كفاية نظـ ادارة مخاطر االئتماف الداخمية 

فسوؼ تؤدي العممية االشرافية الجديدة  و ذلؾ لمعمؿ عمى حماية و استقرار االسواؽ، و بصفة عامة
الى تحسيف كؿ مف جودة اجراءات الرقابة عمى المخاطر الداخمية لمبنوؾ و تحسيف قدرة المراقبيف عمى 

 .فيـ و تقييـ نشاطات البنوؾ
 (الشفافية المالية ) انضباط السوق : الدعامة الثالثة

ؼ الى الحفاظ عمى سالمة وقوة النظـ اف الدعامة االخيرة التي تتمثؿ في انضباط السوؽ تيد
المصرفية، حيث تؤكد المجنة عمى قدرة ىذه الدعامة عمى تحسيف و تدعيـ درجة االماف و الصالبة في 
البنوؾ و المنشآت التمويمية، وكؿ ذلؾ ينعكس بدوره عمى االحتفاظ بقواعد رأسمالية قوية، كما يساعد 

 . 1نظرا لتوفر عنصر االماف بالسوؽ البنوؾ عمى بناء عالقات متينة مع العمالء
فصاح مكمؿ لجعؿ انضباط السوؽ أكثر  و تجدر االشارة الى اف ىناؾ إفصاح أساسي وا 

دارة : فعالية، ويشمؿ اففصاح نواحي رئيسية وىي نطاؽ التطبيؽ، وىيكؿ رأس الماؿ، وعمميات تقييـ وا 
سبية لتقييـ اصولو و التزاماتو و تكويف ،سياسة البنؾ المحا2المخاطر، بافضافة إلى كفاية رأس الماؿ

، و لتتحقيؽ االفصاح الفعاؿ فاف 3المخصصات، نظامو الداخمي لتقدير حجـ رأس الماؿ المتطمب
االمر يتطمب توافر نظاـ دقيؽ و سريع لممعمومات يمكف االعتماد عميو حتى تستطيع االطراؼ 

 .يا و معرفة مقدرتيا عمى ادارة المخاطرالمشاركة في السوؽ ، و تقيـ اداء المؤسسات ومدى كفاءت
 
 

                                                 
 .69الباز ىبة محمود الطنطاوي، مرجع سابؽ، ص  1
 . www.amf.org.aeؽ  والدوؿ النامية، مرجع ساب 2المالمح االساسية التفاقية بازؿ  2
، مرجع سابؽ، ص االطار الجديد المقترح لكفاية رأس المال و القضايا المطروحة أمام الجيات الرقابية و المصارف العربية شاكر فؤاد، 3

85. 

http://www.amf.org.ae/
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 IIاالنتقادات الموجية التفاق بازل : ثالثا
اال انو  Iاف يتجاوز االختالالت الموجود في اتفاؽ بازؿ  استطاعII عمى الرغـ مف اف اتفاؽ بازؿ 

 :عرؼ ايضا بعض نقاط الضعؼ تجمت فيما يمي
 عدـ كفاية مستوى رأس الماؿ و خاصة خالؿ االزمات؛ -1
التشجيع عمى استخداـ نماذج كمية داخمية قد ال تعكس بشكؿ صحيح المخاطر التي يتعرض ليا  -2

 المصرؼ ؛
معقدة جدا و بالتالي تكبد البنوؾ تكاليؼ اضافية بسبب الحاجة الى انشاء  II بازؿ اف معايير  -3

 نظـ اخرى لمرقابة الداخمية فيي غير مقبولة مف طرؼ العديد مف البنوؾ؛
الخبراء عمى اسناد عممية تقييـ المخاطر و تحديد متطمبات رأس الماؿ الالزمة اعتراض بعض  -4

لتغطية ىذه المخاطر بالنسبة لكؿ بنؾ الى و كاالت التصنيؼ االئتماني، و الذي يمثؿ امرا في 
غاية الخطورة حيث يصعب االعتماد في ىذا االمر الحيوي عمى و كاالت تتمقى اتعابيا مف البنؾ 

ؿ التقييـ و ليس مف مستخدمي ىذا التصنيؼ، ومع االخذ باالعتبار مسؤولية عدد والمؤسسات مح
مف مؤسسات التصنيؼ في اضطرابات اسواؽ االئتماف، و قد ظيرت الشكوؾ حوؿ نوعية 

، و لكف ايضا عند تعثر بعض 2008وموثوقية ىذا التقييـ، ليس فقط في اعقاب االزمة المالية 
االوؿ يتعمؽ : و اوروبا، و قد اثير انتقاداف رئيسياف ليذه المؤسسات الشركات في الواليات المتحدة

بدرجة استقالليا في الحكـ، و ينطبؽ بصفة خاصة في حالة التوريؽ و المنتجات المركبة، اما 
 النقد الثاني فيو يركز عمى منيجيات التقييـ المتبعة مف قبؿ تمؾ المؤسسات ؛

قد يتعارض مع سرية  IIو ما يمثؿ الدعامة الثالثة في بازؿ اف االلتزاـ باالفصاح و الشفافية و ى -5
 العمؿ المصرفي مما قد يعرض مصالح العمالء و البنؾ لمخطر؛

 .2008مف تجنب االزمة المالية العالمية  IIعدـ تمكف معايير بازؿ  -6
 

ىذا و تجدر االشارة الى اف السمطات في الواليات المتحدة و اوروبا طرحت الغاء او تأجيؿ 
وقد بدأ التوجو في اوروبا الى عدـ الزاـ المؤسسات المالية بتطبيؽ ىذه المعايير  IIتطبيؽ اتفاؽ بازؿ 

، بحجة اف تطبيؽ تمؾ المعايير يقمؿ مف تنافسية المؤسسات 2008التي بدأ العمؿ بيا منذ مطمع 
الواليات المتحدة التي المالية االوروبية حوؿ العالـ، و لذلؾ فمف المرجح اف يمحؽ االتحاد االوروبي ب

 .لـ تطبؽ مصارفيا ىذه المعايير
ادت بمجنة بازؿ الى اعادة النظر   -2008خاصة و قوع االزمة المالية العالمية  –كؿ ىذه النقائص 
 .II 1في اتفاؽ بازؿ 

                                                 
 .80، ص2009مارس ، أذار من االزمة المالية العالمية IIاين بازل اتحاد المصارؼ العربية،  1
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 و أداء البنوك IIIاتفاقيية بازل : المطمب الثالث
ا و بينما كاف العالـ منيمؾ في تقدير حجـ و تشعبي 2008مع استفحاؿ االزمة المالية العالمية 

الخسائر و حصرىا بدأت االىتمامات تنياؿ عمى اتفاقية بازؿ و معاييرىا كونيا لـ تستطع منع الكارثة، 
و بالتالي لـ تتمكف مف تحصيف المصارؼ في مثؿ ىذه الظروؼ و ىي التي وضعت اساسا ليذا 

المطموب في االطار الجديد لبازؿ ليس كافيا و كاف اليدؼ ، فمقد كاف واضحا اف مستوى رأس الماؿ 
ىذا احد االسباب في انييار الكثير مف المصارؼ مف ناحية ثانية، فقد اسيـ اتفاؽ بازؿ في خفض 
الرسممة لمكثير مف المصارؼ مقارنة مع احتياجاتيا الفعمية في التعرض لممخاطر حيث واجية 

اعمنت لجنة بازؿ لمرقابة المصرفية عف  2008مشكالت خطيرة خالؿ االزمة، و في نوفمبر 
استراتيجية شاممة لمعالجة مواطف الضعؼ االساسية التي كشفت عنيا االزمة في االسواؽ المالية 
المتصمة بالتنظيـ و االشراؼ عمى المخاطر و ادارتيا في المصارؼ الدولية ويمكف تمخيص أساسيات 

 :1االستراتيجية بما يمي
وخاصة بالنسبة لالوراؽ المالية لغرض التداوؿ "  Iبازؿ " الخطر في اطار  تعزيز عممية اكتشاؼ -1

 و حسابات خارج الميزانية؛
 تحسيف نوعية الشريحة االولى مف رأس الماؿ؛  -2
 تعزيز رأس الماؿ لمتمكف مف امتصاص الصدمات خالؿ فترات الشدة؛  -3
 و الدورة افقتصادية؛كبح الدورية في رأس الماؿ مف خالؿ فؾ االرتباط بيف راس الماؿ   -4
تقييـ الحاجة الى مقاييس اضافية لمخطر مع تدابير قياس التعرض لمخطر في ادارة المخاطر     -5

 لممساعدة عمى احتواء المديونية في النظاـ المصرفي؛
 تعزيز االطر الرقابية لتقييـ مخاطر السيولة في المصارؼ الدولية؛   -6
 ة و الشفافية و االفصاح في المصارؼ؛تعزيز ادارة المخاطر و ممارسات الحوكم  -7
 تقوية رأس الماؿ لمواجية مخاطر االئتماف؛  -8
تنسيؽ ممارسات المتابعة الرقابية عمى المستوى العالمي لضماف تنفيذ مبادئ سميمة في   -9

 . االشراؼ و العمؿ المصرفي
 

افالس العديد ثـ انو اصبح و اضحا اف االزمة المالية العالمية، التي أدت الى خسائر ضخمة و 
مف المؤسسات المالية في امريكا و اوروبا وبعض دوؿ العالـ، نجمت عف عدـ االلتزاـ بمتطمبات لجنة 

انو كاف يمكف تفادي قدر كبير مف :" بازؿ، و تجدر االشارة الى اف رئيس لجنة بازؿ اعمف قائال
عقاري لو جرى تطبيؽ اتفاؽ الخسائر التي لحقت بالمؤسسات و الشركات العالمية بسبب ازمة الرىف ال

                                                 
، لمواجية االزمة المالية العالمية IIالجزء السادس دليمك الى التعديالت عمى بازل II ممخص موسوعة بازل اتحاد المصارؼ العربية،  1

 .30 - 29، ص2010يونيو /النشرة المصرفية العربية،بيروت، حزيراف 
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بشكؿ صحيح، و اف االضطرابات التي شيدتيا أسواؽ الماؿ العالمية أكدت وجود حاجة ماسة  IIبازؿ 
، ثـ اف عدـ االلتزاـ او التراخي في تطبيؽ المعايير اضعؼ خطوط دفاع ىذه " IIلتطبيؽ معايير بازؿ 

 .1المؤسسات التي بدأت تنيار الواحدة تمو االخرى
 

  ، نشرت لجنة بازؿ لمرقابة المصرفية وثيقتيف استشاريتيف حيث وضعت 2009ديسمبر  و في
حيث تـ التوصؿ الى ىذا  ،المقترحات لتعزيز رأس الماؿ والسيولة في القطاع المصرفي العالمي

بمد في سويسرا وذلؾ بعد عاـ مف  27االتفاؽ مف قبؿ محافظو البنوؾ المركزية وكبار المسؤوليف مف 
ومات و ضغوط جماعات المصالح التي شممت بنوكا و حكومات تسعى الى حماية مصالحيا المسا

 .القومية 
 
نوعية رأس : تغييرات أو قواعد جديدة في أربعة مجاالت ىي  III وقد تضمنت مقترحات بازؿ 

ت أيضا متطمبالجنة بازؿ ، ومتطمبات السيولة، وقد حددت الماؿ، ومتطمبات رأس الماؿ، ونسب القوة
إضافية بشأف االمتثاؿ ، مثؿ المتطمبات الجديدة لإلبالغ الخارجي، والمتطمبات العممية الجديدة ، 
واستخداـ سمطات تقديرية جديدة فجراء تعديالت مستمرة لمتطمبات رأس الماؿ والسيولة ، وتدابير 

ه ذاال اف ى،2جديدة لمواجية التقمبات الدورية، وىذه تتطمب استثمارات إضافية مف قبؿ البنوؾ
المقترحات تحسف قدرة القطاع المصرفي عمى امتصاص الصدمات الناتجة عف الضغوط المالية 
وافقتصادية، و بالتالي الحد مف مخاطر االنتقاؿ مف القطاع المالي الى القطاع الحقيقي وتعزز مف 

 . شفافية المصارؼ و افصاحاتيا
 : فيما يمي III تتبمور التعزيزات المقترحة عمى اطار بازؿ

 
 :مراجعة الدعامة االولى -1

 التوريؽواعادة  التوريؽركزت التعديالت في التي اقترحتيا لجنة بازؿ في الدعامة االولى عمى 
 :وفيما يمي ممخص التعديالت التي اقترحتيا المجنة

يتطمب مف المصارؼ التي تستخدـ مقاربة التقييـ الداخمي في     :التوريقاوزان مخاطر اعادة  - أ
 .التوريؽاف تطبؽ اوزانا اعمى عمى مخاطر اعادة  لتوريؽا

                                                 
 ؛80، مرجع سابؽ، ص الزمة المالية العالميةمن ا II اين بازلاتحاد المصارؼ العربية،  -: انظر كال مف 1
، لمواجية االزمة المالية العالمية IIالجزء السادس دليمك الى التعديالت عمى بازل II ممخص موسوعة بازل اتحاد المصارؼ العربية،  -

 .29مرجع سابؽ ، ص 

 Leverage Ratios 

2
 Philipp Härle, Banking & Securities, Basel III: What the draft proposals might mean for European 

banking, McKinsey & Company,  April 2010,p 2. 
 سنيديطمؽ عميو كذلؾ الت. 
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في مقاربة التقييـ  التوريؽاظير التحميؿ لموصوؿ الى المخاطرة العادة  :توحيد اوزان المخاطر  - ب
 الداخمي، اف نسبة المخاطرة في المقاربة المعيارية ينبغي كذلؾ تغييرىا لحاالت التعرض المماثمة

عمى المصارؼ تمبية معايير تنفيذية محددة مف اجؿ  :يل االئتماناالحتياجات التشغيمية لتحم  - ت
لمتسنيد، وتيدؼ ىذه المعايير الى ضماف أداء  IIاستخداـ اوزاف المخاطر المحددة في اطار بازؿ 

 .المصارؼ الخاصة بالعناية الواجبة و ليس مجرد االعتماد عمى و كاالت التصنيؼ االئتماني
 
 :1مراجعة الدعامة الثانية  -2

تيدؼ التعزيزات التي اضيفت الى الدعامة الثانية الى مساعدة المصارؼ و المشرفيف في تحديد 
المخاطر بشكؿ افضؿ و حسف ادارتيا في المستقبؿ و التخفيؼ مف انعكاساتيا و التعرؼ عمييا عمى 

ه التوجييات النحو المناسب في عممية التقييـ الداخمي لكفاية رأس الماؿ، و تعكس مبادئ االدارة في ىذ
الدروس المستفادة مف االضطرابات و تنص عمى كيفية ادارة المصارؼ لممخاطر و ضبطيا، و تعتبر 
. عممية تقييـ داخمية دقيقة و شاممة لكفاية رأس الماؿ عنصرا حيويا مف برنامج متيف الدارة المخاطر

 :وتشمؿ المجاالت التي تعالجيا االرشادات التكميمية ما يمي
مخاطر العامة لممؤسسة،مخاطر التركز ، مخاطر السمعة والدعـ الضمني، مخاطر مراقبة ال
 .الخ...السيولة
 

لقد اصبح واضحا اف المصارؼ تفتقد الى منظور متكامؿ  :مراقبة المخاطر العامة لممؤسسة - أ
لممخاطر التي يتعرض ليا البنؾ، و بالتالي عدـ اجراء تقييـ صحيح لتدابير التخفيؼ و كفاية رأس 
الماؿ التنظيمي و افقتصادي و الداخمي، مف اجؿ تنفيذ خريطة طريؽ لالدارة الكمية لمخاطر 

أوال تحديد القدرة : المؤسسة، لذا فالمجنة توصي مجمس ادارة البنؾ و االدارة التنفيذية بالقياـ بما يمي
ت البنؾ و منتجاتو والمالءة لمبنؾ في المخاطرة، االمر الذي يتطمب فيميـ لممخاطر المرتبطة بعمميا

وعممياتو بشكؿ دقيؽ، ثانيا يتوجب عمى مجمس االدارة التأكد مف اف جميع ادوات و مكونات اطار 

                                                 
، النشرة المصرفية العربية، اتحاد المصارؼ العربية، ارشادات تحديد ادارة المخاطر 2دعائم بازل جعفر محمد العمراف،   -: انظر كال مف 1

 ؛79-77، ص ص 2009بيروت، اكتوبر 
، 2010، جمعية البنوؾ في االردف، االردف، ايموؿ تساعد عمى تقميل تكاليف االزمات المالية المقبمة IIIقواعد بازل البنوؾ في االردف،  -

 ؛19-18ص ص 
، زمة المالية العالميةلمواجية اال  IIالجزء السادس دليمك الى التعديالت عمى بازل II ممخص موسوعة بازل اتحاد المصارؼ العربية،  -

 ؛55 -31مرجع سابؽ ص ص 
-
 Philipp Härle ,op cit, p 6؛  

  - www.standardandpoors.com/ratingsdirect- Basel III For Global Banks: Third Time's The Charm?     تبعٌز

  02020-20-20: االطالع 
 االدارة الكمية لمخاطر المؤسسة: تسمى كذلؾ. 
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ادارة المخاطر لمبنؾ معدة و جاري التقيد التاـ بيا، و تشمؿ ىذه المكونات الحدود و السياسات 
 .واالجراءات و آليات التخفيؼ مف حدة المخاطر

لمجنة بانو ينبغي لمبنوؾ اف تضع تقنيات لتحديد و قياس مخاطر التركز أوصت ا :مخاطر التركز - ب
و اعداد تقارير تحميمية و أوصت المجنة التباع اختبارات االجياد او التحمؿ استنادا الى اعداد البنؾ 
لسيناريوىات صدمات محددة لقياس قدرة البنؾ عمى امتصاص ىذه الصدمات و مزاولة عممياتو بدوف 

 .مبية كبيرةأي تبعات س
افتقار عدة بنوؾ الى خطط طوارئ لمسيولة، و انعداـ  2008كشفت ازمة  :مخاطر السيولة - ت

تطبيؽ اختبار االجياد و ادارة االلتزامات، لذا فاف المجنة توصي مجمس االدارة و االدارة العميا أنو 
 .ينبغي اف تحدد اسقؼ مخاطر السيولة و الحدود المقبولة

    
المبادئ السميمة الدارة " ورقة  2008لجنة بازؿ لمرقابة عمى المصارؼ سبتمبر  و قد اصدرت     

 :و تتمثؿ اىـ العناصر التي تضمنتيا ىذه الورقة فيما يمي" مخاطر السيولة و االشراؼ عمييا
 اشراؼ مجمس االدارة و االدارة العميا؛ -
 تشكيؿ السياسات و مستوى المخاطر؛ -
يولة، مثؿ توقع التدفؽ النقدي الشامؿ، الحدود، و اختبار ضغط استخداـ ادوات ادارة مخاطر الس -

 سيناريو السيولة؛
تطوير خطط التمويؿ المحتممة، باالضافة الى الحفاظ عمى احتياط كاؼ مف اصوؿ سائمة ذات  -

 .نوعية جيدة لتتماشى مع احتياجات السيولة المحتممة
 
ييدؼ الى ضماف محافظة و وضعت ايضا المجنة مقياس نسبة تغطية السيولة بحيث  

المصرؼ عمى مستوى مناسب مف اصوؿ عالية غير مرىونة جيدة النوعية يمكف تحويميا الى نقد 
. يوما في ظؿ سيناريو ضغط سيولة شديد يحدده المشرفوف 30لتتماشى مع احتياجات السيولة لفترة 

يوما مف سيناريو  30كحد ادنى، ينبغي اف يمكف مخزوف االصوؿ السائمة المصرؼ مف الصمود حتى 
الضغط المقترح، في الوقت الذي يفترض فيو اف تتخذ االجراءات المناسبة مف قبؿ االدارة او المشرفيف 

 .او حيث يمكف لممصرؼ اف يحؿ باسموب منظـ
 :و تعطى عالقة ىذه النسبة كما يمي

                     
باىتماـ كاؼ مف قبؿ العديد مف  –قبؿ االزمة  –لـ تحظ مخاطر السمعة  :مخاطر السمعة - ث

المؤسسات المالية و خاصة تمؾ التي كانت تشارؾ في المنتجات المييكمة، و تشمؿ ىذه المنتجات مف 
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خارج الميزانية العمومية التعرض لمتوريؽ او الشركات ذات االغراض الخاصة و شددت المجنة عمى 
 .  اىمية خطر السمعة في مثؿ ىذه الظروؼ

 
المشرفيف اف يحددوا اذا كاف المصرؼ يتمتع بادارة سميمة لممخاطر و اسعة النطاؽ و يتوجب عمى 

تسمح لو بتحديد ميمو الى المخاطر و التعرؼ عمى جميع المخاطر المادية السابقة الذكر، و يمكف 
 :لممصرؼ اف يحقؽ ذلؾ عف طريؽ

 تحديد المخاطر، قياسيا، ادارتيا و التخفيؼ منيا بشكؿ مالئـ؛ 
 بوضوح عف حقيقة مدى وعمؽ ىذه المخاطر بطريقة سيمة الفيـ، ودقيقة، عبر تقارير ترفع  االبالغ

 الى االدارة العميا لممصرؼ و مجمس االدارة، الى جانب التقارير المالية المنشورة؛
  القياـ بفحص ضغط بشكؿ مستمر لمتعرؼ عمى الخسائر المحتممة و احتياجات السيولة في

 ظروؼ صعبة؛
 ى مف المعايير الداخمية المناسبة اللتزامات الخسائر، و تمويؿ الطوارئوضع حد ادن . 

 
 :مراجعة الدعامة الثالثة 

بعد اجراء تقييـ لممارسات االفصاح قررت لجنة بازؿ مراجعة متطمبات الدعامة الثالثة في 
 :المجاالت التالية

 Securitisation exposures inالتعرض لمتسنيد في دفتر االوراق المالية لغرض المتاجرة - أ

trading book:  ضمف دفتر االوراؽ المالية  التوريؽليشمؿ مخاطر  9توسيع االفصاح في الجدوؿ
لغرض المتاجرة مع تمؾ المدرجة في الدفاتر المصرفية،  و سيكوف ىناؾ جداوؿ منفصمة لممخاطر 

 .الكمية بالنسبة لمدفاتر المصرفية و التجارية
 
 Sponsorship of off-balance sheet vehicules: يةدعم آليات خارج الميزان - ب

  متطمبات لالفصاح عف طبيعة المخاطر عوضا عف مخاطر االئتماف المتعمقة اضافة
 ؛باالصوؿ المسندة

  المدرجة في الميزانية العامة بشكؿ منفصؿ  التوريؽزيادة متطمبات االفصاح ليشمؿ مخاطر
 .خارج الميزانية التوريؽعف مخاطر 

 Resecuritisation exposures: التوريقاعادة  تعرضات  - ت
   اضافة وصؼ لمعمميات قيد االجراء لمراقبة التغيرات في مخاطر االئتماف و السوؽ، و صؼ

و اعادة  التوريؽسياسة المصرؼ التي تحكـ تخفيؼ مخاطر االئتماف لتخفيؼ المخاطر المرتبطة ب
 ؛التوريؽ



                                                                                                                                           التحديات المصرفية في ظل العولمة: الفصل الثاني

 

020 

  التوريؽو اعادة  ريؽالتو تشجيع افصاح منفصؿ حوؿ تقييـ مخاطر. 
 Valuation with regard to securitisation exposures :التوريقالتقييم فيما يتعمق بتعرضات   - ث

  لدييا، مع اضافة  التوريؽادراج متطمبات االفصاح النوعي حوؿ كيؼ تقيـ المصارؼ مراكز
 .فرضيات اساسية لمراكز التقييـ

 التوريقق بتعرضات فيما يتعم warehousingو  Pipeline مخاطر - ج
Pipeline and warehousing risks with regard to securitisation exposures  : 

  اضافة بنديف عمى متطمبات االفصاح فيما يتعمؽ بالسياسات المحاسبية، و التي سوؼ تزود
السوؽ بيذه المعمومات االضافية لتحديد ايف يمكف اف نجد مخاطر يمكف اف يتـ تسنيدىا في 

 مستقبؿ، بما في ذلؾ المعمومات حوؿ كيفية تقييـ ىذه التعرضات؛ال
  اضافة بند عمى متطمبات االفصاح لالعالف عف المبمغ االجمالي لمتعرضات المفترض اف يتـ

 .تسنيدىا مقسمة بحسب نوع التعرض
 :مقاربة التقييم الداخمي وتسييالت السيولة االخرى - ح

  الخ؛..الداخمي كالييكمة، االىداؼ، آليات المراقبةطمب معمومات نوعية حوؿ مقاربة التقييـ 

  طمب اف يتـ توزيع بعض المعمومات الكمية حوؿ الدفاتر المصرفية و التجارية لكؿ مقاربة
 .منظمة لرأس الماؿ النظامي
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 :خالصة الفصل 
بالعولمة أف ليا تشير الكثير مف التغيرات والتطورات والدراسات والظواىر واالنعكاسات الخاصة 

تأثير واسع النطاؽ عمى الجياز المصرفي في أي دولة مف دوؿ العالـ ، مع العمـ  بأف  اآلثار 
افقتصادية لمعولمة عمى الجياز المصرفي قد تكوف إيجابية وقد تكوف سمبية وتصبح الميمة الممقاة 

تقميؿ اآلثار السمبية عند أدنى عمى عاتؽ القائميف عمى إدارة الجياز المصرفي ىو تعظيـ افيجابيات و 
مستوى ليا وتتمثؿ بعض  تمؾ اآلثار في إعادة ىيكمة صناعة الخدمات المصرفية  ،  وتنويع النشاط 
المصرفي واالتجاه في التعامؿ في المشتقات المالية و ضرورة االلتزاـ بمقررات لجنة بازؿ سواء 

ة في السوؽ المصرفية بعد اتفاقية تحرير تجارة واحتداـ المنافس IIIأو   IIأو  Iمقرارات لجنة بازؿ 
 .الخدمات المصرفية واالندماج المصرفي و ظيور البنوؾ االلكترونية 

 
و في ظؿ ىذه التحوالت فانو يتوجب عمى القطاع المصرفي الجزائري مسايرة الصناعة 

ذه التحوالت البد  المصرفية العالمية و الختبار مدى قدرة القطاع المصرفي الجزائري عمى مواكبة ى
   .و  ىذا ماسنتطرؽ اليو في الفصؿ الثالث واقع القطاع المصرفي الجزائري مف معرفة 



                                                                                                                                          واقع القطاع المصرفي الجزائري في ظل العولمة: الثالثالفصل 

 

020 

 : تمييد الفصل 
لقد شيد القطاع المصرفي الجزائري تطورات ىامة نتيجة لالنتقاؿ مف االقتصاد المخطط الى اقتصاد       

في مجاؿ   نوعية نقطة  جوىرية ونقمة عتبر السوؽ و خاصة بعد صدور قانوف النقد و القرض الذي ي
المياـ  كزير مبنؾ المالنشاط المصرفي في الجزائر  حيث أنشأت البنوؾ الخاصة الوطنية ، وأعطت ل

المنوطة بالبنوؾ المركزية في الدوؿ المتقدمة ، و رغـ تحقيؽ بعض التقدـ ، اال اف الضغوط المتزايدة التي 
بالقطاع المصرفي الجزائري اف يقؼ اماـ العديد مف التحديات و سنحاوؿ فرضتيا التطورات العالمية أدت 

أىـ مف خالؿ ىذا الفصؿ التطرؽ الى مراحؿ تطور القطاع المصرفي الجزائري مع الوقوؼ عمى 
التوجيات الجديدة لمقطاع ، و كذلؾ أىـ  ( 10-90) التعديالت التي عرفيا قانوف  النقد و القرض

 :مف خالؿو ذلؾ  وتوجيو  تور في تغيير بنيالتي كاف ليا الدور الكبي ؿ العولمةالمصرفي الجزائري في ظ
 

 مراحؿ تطور القطاع المصرفي الجزائري :المبحث االوؿ 
 ( 10-90) أىـ التعديالت التي عرفيا قانوف  النقد و القرض:  نيالمبحث الثا

 العولمة التوجيات الجديدة لمقطاع المصرفي الجزائري في ظؿ: المبحث الثالث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



                                                                                                                                          واقع القطاع المصرفي الجزائري في ظل العولمة: الثالثالفصل 

 

020 

 مراحل تطور القطاع المصرفي الجزائري: المبحث االول 
يعد القطاع المصرفي مركزا حيويا في النظـ االقتصادية ، بمالو مف تأثير إيجابي عمى التنمية     

االقتصادية مف خالؿ تعبئة المدخرات الكافية، والتوزيع الكؼء ليذه المدخرات عمى االستثمارات 
 . لمختمفةا
 

 القطاع المصرفي الجزائري بعد االستقالل و بداية االصالحات: المطمب االول 
بعد نيؿ استقالليا باستعادة كامؿ حقوقيا و انشات ما يعرؼ  لقد قامت السمطات الجزائرية

نشاء عممابمؤسسات السيادة الوطنية بما فييا السيادة النقدية و السي ة دة المالية و اصدار النقود وا 
فباشرت بإنشاء نظاـ بنكي جزائري سواء عف طريؽ تأميـ الفروع البنكية األجنبية أو عف ،وطنية 

   .طريؽ تأسيس بنوؾ جديدة
 (1970-1962) القطاع المصرفي الجزائري بعد االستقالل : أوال
 ،ية بعد أف نالت الجزائر استقالليا قامت بانشاء ما يعرؼ بمؤسسات السيادة النقدية و لممال    

وقامت بتبني النظاـ االشتراكي و التخمي عف النظاـ الميبيرالي التابع لالقتصاد الفرنسي و القياـ ببعض 
 :االجراءات مف اىميا مايمي 

-08-29لخزينة العمومية الجزائرية في تاريخ الخزينة العمومية الفرنسية و ا الفصؿ بيف .1
 ؛19621

بموجب القانوف رقـ  1963-01-01يخ بتار  ( BCA) البنؾ المركزي الجزائريإنشاء  .2
و المتعمؽ  1962-12-13المصادؽ عميو مف قبؿ المجمس التاسيسي في  62-441

 ،  2بانشاء البنؾ المركزي و تحديد قانونو االساسي 
بموجب القانوف رقـ  1963-05-07بتاريخ  (CAD)الصندوؽ الجزائري لمتنمية تأسيس  .3

مصندوؽ تـ تغيير اسمو فاصبح البنؾ الجزائري ، و مع تغير النظاـ االساسي ل 63-165
 .3، و وضع تحت وصاية وزارة المالية  BADلمتنمية 

 227-64بموجب القانوف رقـ   (CNEP) الصندوؽ الوطني لمتوفير و االحتياط إنشاء  .4
 . 19644أوت  10المؤرخ في 

 

                                                 
-سعد دحمبجمعية آفاؽ اقتصادية، جامعة  ،2005-4، مجمة آفاؽ، العدد "اإلصالحات المصرفية في الجزائر" جياللي طارؽ، بالياشمي 1

 .55ص الجزائر، البميدة،
 .125، ص 2000، ديواف المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  مدخل التحميل النقديمحمود حميدات ،  2
 . 130-129محمود حميدات ، مرجع سابؽ ، ص ص  3
 .188ص  ،مرجع سابؽالطاىر لطرش ،  4
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سي رقـ بمرسـو رئا 1966جواف   13في تاريخ   (BNA)البنؾ الوطني الجزائريإنشاء  .5
ليسد  الفراغ المالي الذي أحدثتو البنوؾ األجنبية وليكوف وسيمة لمتخطيط  66-178

 ؛1االشتراكي والزراعيالمالي 
بموجب المرسـو رقـ   1966 -12- 29في  (CPA)القرض الشعبي الجزائري إنشاء  .6

المؤرخ في  75-67المعدؿ و المتمـ باالمر رقـ  1966-12-29المؤرخ في  66-36
 ؛والمتعمؽ بإنشاء القرض الشعبي الجزائري 11-05-1967

 204-67تأسس ىذا البنؾ بموجب األمر رقـ  (BEA) البنؾ الخارجي الجزائريإنشاء  .7
 . 1967 -11- 01بتاريخ 

 ( 1985-1971)بداية اصالحات القطاع المصرفي الجزائري :   ثانيا
و ذلؾ بغية السير  1971بدأت فترة االصالحات في القطاع المصرفي الجزائري بحموؿ سنة 

الحسف لمسياسات المالية و النقدية ، خاصة اماـ عجز البنوؾ الوطنية عف تمويؿ االستثمارات 
و بذلؾ ييدؼ االصالح الى اعادة  المخططة ، و زيادة متطمبات تمويميا عمى الخزينة العمومية ،

وحدد أيضا طرؽ تمويؿ لقد حمؿ  رؤية جديدة لعالقات التمويؿ، النظر في قنوات التمويؿ و 
 :2االستثمارات العمومية المخططة وىذه الطرؽ ىي

 ؛قروض مصرفية متوسطة األجؿ بإصدار سندات قابمة فعادة الخصـ لدى البنؾ المركزي -
 قروض طويمة األجؿ ممنوحة مف طرؼ مؤسسات مالية متخصصة مثؿ البنؾ الجزائري لمتنمية -

ؿ مصادر القروض في افيرادات الجبائية، وموارد الذي برمج لتمويؿ مشاريع تنموية، وتتمث
 ؛ةافدخارات المعبأة مف طرؼ الخزينة والتي منح أمر تسييرىا إلى المؤسسات المتخصص

 .التمويؿ عف طريؽ القروض الخارجية المكتتبة مف طرؼ الخزينة والبنوؾ األولية والمؤسسات -
 :ىذه المرحمة فتتمثؿ في  أما بالنسبة لممبادئ التي حكمت السياسة التمويمية في

 مبدأ مراقبة استعماؿ الموارد المالية ؛      -
 مبدأ منع التمويؿ الذاتي لالستثمارات ؛ -
 مبدأ التوطيف المصرفي الواحد ؛ -
 مبدأ تخصص البنوؾ؛ -
 مبدأ التوزيع المخطط لالئتماف ؛ -
 .مبدأ مركزية الموارد المالية -

                                                 
 . 130محمود حميدات ، مرجع سابؽ ، ص 1
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ات القطاع العاـ بما فييا القطاع المصرفي تماشيا و في بداية الثمانينات تمت اعادة ىيكمة مؤسس
لمدة  مع اصالح المؤسسات االقتصادية االخرى بعد أف كاف التخطيط المالي يحصر دور البنؾ

طويمة في مجرد شباؾ في خدمة المؤسسات العمومية و تحت وصاية الخزينة العمومية،حيث تـ اعادة 
بنك ض الشعبي الجزائري ، و الذيف انبثؽ عنيما كؿ مف ىيكمة كؿ مف البنؾ الوطني الجزائري و القر 

فً  ( BDL)  بنؾ التنمية المحمية   1982-03-13بتاريخ  (BADR) الفالحة و التنمية الريفية 

30-04-1985 . 
 (1989-1986)االصالحات المصرفية في الفترة : ثالثا 

خاص بنظاـ البنوؾ ال 1986-08- 19المؤرخ في  12-86تميزت ىذه الفترة بصدور قانوف 
المتضمف القانوف التوجييي لممؤسسات  1988-01-12الصادر في  01-88و القرض و قانوف 

يعيش تناقضات ناتجة عف  1989االقتصادية العمومية، و ظؿ القطاع المصرفي الى غاية سنة 
العديد مف المشاكؿ التي أصابت القطاع المصرفي مف ناحية و تمؾ التي اعترضت المؤسسات 

 .لوطنية مف ناحية ثانية ، و مشكالت أخرى تخص السياسة النقدية مف ناحية ثالثةا
مف خالؿ  منح البنوؾ  1989و بذلؾ تواصمت االصالحات االقتصادية و المالية سنة 

استقالليتيا المالية لزيادة نشاطيا و رفع مردودية ارباحيا ، و تـ انشاء سوؽ النقد مابيف البنوؾ 
، ليذا يمكف أف نقوؿ أف استقاللية البنوؾ بصفتيا مؤسسات عمومية  1989التجارية في ماي 

، و مف أجؿ التماشي و االنسجاـ مع التطورات العالمية عمى 1988اقتصادية قد تمت فعال سنة 
 .مستوى اآلليات المصرفية صدر قانوف جديد يعتبر قفزة نحو التغيير عرؼ بقانوف النقد و القرض

 
 ثيره عمى القطاع المصرفي الجزائريأون النقد و القرض و تقان: طمب الثانيالم

عقب  1990-04 – 14المؤرخ في  10-90لقد جاء القانوف المتعمؽ بالنقد و القرض 
و اتضح أنيا ال تتالئـ  1986االصالحات و التعديالت التي حدثت بعد القانوف المصرفي بعد عاـ 

نتقاؿ مف االقتصاد الموجو الى اقتصاد السوؽ ولذلؾ مع الوضعية االقتصادية الجديدة خاصة منيا اال
الذي يعتبر مف القوانيف التشريعية االساسية لالصالحات المصرفية باالضافة الى  10-90جاء قانوف 

 .انو حمؿ معو افكارا جديدة فيما يتعمؽ بتنظيـ القطاع المصرفي
 قانون النقد و القرض :أوال

كاف منعطفا  1990-04-14د و القرض و المؤرخ في المتعمؽ بالنق 10-90إف صدور قانوف 
المصرفي الجزائري ، و بالرغـ مف أنو صدر  القطاعحاسما فرضو اقتصاد السوؽ الصالح و انعاش 

في ظروؼ صعبة نوعا ما الى اف معظـ االىتمامات المبرمجة انصبت عمى النظاـ النقدي بالدرجة 
التجارية مف القيود االدارية المفروضة عمييا و يفتح ليحرر البنوؾ  10-90د جاء قانوف قاالولى ، ف
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و نظـ " بنؾ الجزائر " المجاؿ النشاء بنوؾ خاصة فوضع التعريؼ بالقانوف االساسي لمبنؾ المركزي 
 1:البنوؾ و القرض في آف واحد، و ىو بذلؾ 

 ؛المصرفي أرضية لعصرنتو قطاعيجعؿ ىيكمة ال -
 ؛يعطي لمبنؾ المركزي استقالليتو -
 ؛لبنؾ المركزي مف استعادة صالحياتو التقميدية الخاصة بالبنوؾ المركزيةا يمكف -
 ؛يزيؿ كؿ العراقيؿ اماـ االستثمار االجنبي -
 2.يدخاؿ العقالنية االقتصادية عمى مستوى البنؾ ، المؤسسة ، السوؽ -

تناوؿ و يعتبر قانوف النقد و القرض القاعدة التشريعية االساسية لالصالحات االقتصادية ، حيث 
 3:محاور أساسية و ىي ( 08)جميع المسائؿ المتعمقة بالنقد و القرض و البنؾ و ذلؾ ضمف ثمانية 

 ؛النقد -
 ؛ىياكؿ البنؾ المركزي و تنظيـ عممياتو -
 ؛التنظيـ البنكي -
 ؛مراقبة البنوؾ و المؤسسات المالية -
 ؛حماية المودعيف و المقترضيف -
 ؛تنظيـ سوؽ الصرؼ و حركة رؤوس االمواؿ -
 ؛قوبات الجزائيةالع -
 .تمفةخاحكاـ انتقالية و م -
 أىداف قانون النقد و القرض   .1

 :4إلى أىداؼ نوجزىا فيما يمي 10-90ييدؼ قانوف النقد والقرض 
 :إدراج قواعد السوق 1.1

صدر قانوف النقد والقرض في إطار المسعى الذي تبنتو الجزائر لالنتقاؿ مف االقتصاد الموجو  
سياسة السوؽ ترى أنو البد عمى كؿ مستعممي رؤوس األمواؿ أف يدفعوا  إلى اقتصاد السوؽ، حيث أف

 .سعرا حقيقيا مف أجؿ ضماف عدـ إفراطيـ في االستيالؾ وعدـ تبذيرىـ لعوامؿ افنتاج
 

                                                 
 .142-141محمود حميدات ، مرجع سابؽ ، ص  1
ت االقتصادية في االصالحا حوؿ، الممتقى الوطني  أىمية االصالحات المصرفية و المالية  في تحسين أداء االقتصادتشاـ فاروؽ ،  2

 .2004الممارسة التسويقية ، بشار ،  الجزائر ،  والجزائر 

  .1990 -04 -18: ، الموافؽ لػ  1415رمضاف  23، السنة  16الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية ، العدد  3
مية العمـو االقتصادية و عمـو التسيير ، جامعة ، رسالة ماجستير ، ك تطوير وسائل الدفع في الجياز المصرفي الجزائريجميد نور الديف ،  4 

 . 28-27، ص ص  2006-2005الجزائر ، 
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 :التطيير المالي 2.1
وضع قانوف النقد والقرض أسسا جديدة لمعالقة بيف البنوؾ وزبائنيا، وذلؾ بوضع مبدأ تسديد    

رؼ المقترض نفسو وليس مف طرؼ الخزينة العمومية، كما كاف معموال بو مف قبؿ، القرض مف ط
حيث لـ تعد البنوؾ بموجب ىذا القانوف تتحمؿ ديوف المؤسسات العمومية، وىذا يعني أف المؤسسات 
التي ال تستطيع الدفع يمكنيا أف تصفى بعد طمب أحد دائنييا ولقد تأكد ىذا القرار قانونيا بإصدار 

المعدؿ والمتمـ لمقانوف التجاري، وعميو كاف البد عمى  1993أفريؿ  25المؤرخ في  08-93ف قانو 
البنوؾ التجارية عند منحيا قروض استغالؿ أف تراجع وتفحص وتتحقؽ مف كوف رقـ األعماؿ المتوقع 
لزبونيا سوؼ يكوف كافيا لتسديد القروض وفوائدىا في األجؿ القصير، أما فيما يتعمؽ بقروض 

التجاري أف يعيد إجراء دراسة المردودية المالية المقدمة مف طرؼ  الستثمار، فال بد عمى البنؾا
انخراط  10-90المؤسسة طالبة القرض، وقد تـ إنشاء مصمحة مركزية المخاطر التي يستوجب قانوف 

يا عمى كؿ البنوؾ التجارية والمؤسسات المالية فييا وعدـ منح ىذه األخيرة لمقروض إال بعد حصول
  .المعمومات المتعمقة بالمستفيد مف القرض مف مركزية المخاطر 

  :التضخم 3.1
إف ظاىرة التضخـ تعتبر مف أىـ المشاكؿ في اقتصاديات دوؿ العالـ، والجزائر في سعييا   

تسعى إلى مراقبة التضخـ  10-90لالنتقاؿ إلى اقتصاد السوؽ، ومف خالؿ قانوف النقد والقرض 
طريؽ سياستيا النقدية بتحفيز البنوؾ التجارية عمى تعبئة فائض السيولة لدييا والتحكـ والتحكـ فيو عف 

 .في توزيع القروض مف جية، ومف جية أخرى إلى التقميص مف لجوء الخزينة إلى البنؾ المركزي
  :االستثمار األجنبي 4.1

الؿ عدة إجراءات، أعطى قانوف النقد والقرض دعما جديدا مف أجؿ تحفيز االستثمار األجنبي مف خ
فقد أعطى لمبنؾ المركزي كؿ الصالحيات في تحديد شروط فتح مصارؼ أجنبية في الجزائر، وقد 
خوؿ منح الترخيص بفتح البنوؾ األجنبية لمجمس النقد والقرض، حيث يمكف لممجمس أف يسحب 

بالشروط التي قدـ  األجنبي االعتماد كمما اقتضت الضرورة سواء كاف ذلؾ تمقائيا إذا لـ يمتـز البنؾ
 .عمى إثرىا االعتماد، أو بناء عمى طمبو

كما أف مجمس النقد والقرض ممثال لمبنؾ المركزي يحدد مقاييس تطبيؽ القوانيف الخاصة  
الجزائر فيو يحدد أشكاؿ تحويؿ رؤوس األمواؿ الخاصة األجنبية  ىإل بحركة رؤوس األمواؿ مف و

مخصصة لمدولة، ويحدد شروط تحويؿ إلى الوطف كؿ المداخيؿ ويؿ األنشطة التي ليست مالمتعمقة بت
 .والفوائد والريوع واألرباح األخرى
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 :مبادئ قانون النقد و القرض   .2

 1:الى تنظيـ القطاع المصرفي مف خالؿ تبني المبادئ التالية  10-90ييدؼ القانوف 
 :الفصل بين الدائرة النقدية و الدائرة الحقيقة  1.2

انوف كاف النظاـ قائـ عمى التخطيط المركزي لالقتصاد أيف يتـ اتخاذ القرارات حيث قبؿ ىذا الق
و تبعا لذلؾ لـ تكف ىناؾ اىداؼ نقدية بحتة بؿ اف اليدؼ االساسي ، النقدية تبعا لمقرارات الحقيقية  

خاذ ىو تعبئة الموارد الالزمة لتمويؿ البرامج المخططة غير اف ىذا الوضع الغي بعد ما تـ اسناد ات
 :رارات النقدية لمسمطة النقدية عمى اساس االىداؼ النقدية التي تحددىا ، و ييدؼ ىذا المبدأ الىقال

 ؛استعادة البنؾ المركزي لدوره في قمة الجياز المصرفي  -
    استعادة الدينار الجزائري لوظائفو التقميدية و توحيد استعماالتو داخميا بيف المؤسسات العمومية -

 ؛و الخاصة
ريؾ السوؽ النقدية و تنشيطيا و اخذ السياسة النقدية لمكانيا كوسيمة مف وسائؿ الضبط تح -

 ؛االقتصادي
ايجاد الوضع المالئـ لمنح القروض ، و الذي يقوـ عمى شروط تمييزية عمى حساب المؤسسات  -

 ؛العامة و المؤسسات الخاصة 
 ايجاد مرونة نسبية في تحديد سعر الفائدة مف طرؼ البنوؾ -

 :ل بين الدائرة النقدية و دائرة ميزانية الدولة الفص 2.2

   حيث وفقا ليذا المبدأ فاف الخزينة حرة في تمويؿ عجزىا عف طريؽ المجوء الى البنؾ المركزي ، 
 :و ييدؼ ىذا المبدأ الى تحقيؽ مايمي 

 ؛استقالؿ البنؾ المركزي عف الدور المتعاظـ لمخزينة العمومية -
ية اتجاه البنؾ المركزي و القياـ بتسديد الديوف السابقة المتراكمة تقميص ديوف الخزينة العموم -

 ؛عمييا
 ؛تييئة الظروؼ المالئمة لكي تؤدي السياسة النقدية دورىا بشكؿ فعاؿ -
 .الحد مف االثار السمبية لممالية العامة عمى التوازنات النقدية -
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 :الفصل بين دائرة ميزانية الدولة و دائرة القرض  3.2

بح الخزينة المسؤولة عف منح القروض لتمويؿ االستثمارات العمومية باستثناء تمؾ حيث لـ تص
االستثمارات االستراتيجية المخططة مف طرؼ الدولة و اصبح الجياز المصرفي ىو المسؤوؿ عف 

 :منح القروض و ىذا لتحقيؽ مايمي 
 ي عمى راسيا منح القروض؛استعادة البنوؾ و المؤسسات المالية لوظائفيا المالية التقميدية و الت -
 تقميص التزامات الخزينة في تمويؿ االقتصاد؛  -
اصبح توزيع القروض ال يخضع الى قواعد ادارية بؿ يرتكز اساسا عمى مفيـو الجدوى االقتصادية  -

 .لممشاريع
 :انشاء سمطة نقدية وحيدة و مستقمة  4.2

ؾ المركزي و عمى مستوى حيث كانت السمطة النقدية ممثمة في عدة مستويات عمى مستوى البن
لغى قانوف النقد و القرض ىذا التعدد بانشاء سمطة نقدية وحيدة أوزارة المالية و الخزينة ف مف  كؿ

 :مجمس النقد و القرض بيدؼ ضماف تحقيؽ مايمي بومستقمة سميت 
 ؛انسجاـ السياسة النقدية  -
 ؛تنفيذ السياسة النقدية مف اجؿ تحقيؽ االىداؼ النقدية  -
 .في تسيير النقد و تفادي التعارض بيف االىداؼ النقديةالتحكـ  -

 
 :وضع نظام بنكي عمى مستويين  5.2

حيث يعني ىذا المبدأ التمييز بيف البنؾ المركزي كسمطة نقدية و نشاط البنوؾ التجارية كموزعة 
 .و ىكذا يتسنى لمبنؾ المركزي القياـ بوظائفو بوصفو بنؾ البنوؾ ،لمقروض 

 :دية اصالح السياسة النق 6.2

لكونيا  10-90القانوف رقـ  حيث  ال يمكف الحديث عف سياسة نقدية في الجزائر قبؿ صدور
 :اشتممت عمى تناقضات منيا 

 ؛تداوؿ نقدي كبير خارج الجياز المصرفي -
 ؛ضعؼ في تعبئة االدخار -
 ؛عجز ىيكمي في سيولة الجياز المصرفي -
 .عدـ قابمية تحويؿ الدينار الجزائري -

 ؿ أف قانوف القرض و النقد وضع و بشكؿ تاـ المنظومة المصرفية و النظاـو منو يمكف القو 
 .ليات اقتصاد السوؽآالنقدي في مسار االنتقاؿ مف اقتصاد مسير مركزيا الى اقتصاد موجو ب
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 تاثير قانون النقد و القرض عمى القطاع المصرفي الجزائري: ثانيا 
ة عمى ىيكؿ المنظومة المصرفية اف صدور قانوف النقد و القرض أدخؿ تعديالت ىام

مجمس النقد     : الجزائرية ، حيث  تـ تنظيـ السمطات المصرفية و تتمثؿ ىذه السمطات الجديدة في 
و القرض و المجنة المصرفية و بنؾ الجزائر ، و تـ السماح لمبنوؾ االجنبية بأف تقيـ أعماال ليا في 

، و وضع قيود عمى تدخؿ الخزينة العمومية كمموؿ الجزائر ، و تـ السماح بانشاء البنوؾ الخاصة 
 .نيائي لممؤسسات االقتصادية 

 البنك المركزي  .1

حيث تـ " بنؾ الجزائر : " أصبح البنؾ المركزي الجزائري يعرؼ بػػ  10-90بعد صدور القانوف  رقـ 
ية واالستقالؿ مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنو »: مف القانوف بػأنو  11التطرؽ اليو في المادة 

، و يخضع بنؾ الجزائر الى قواعد المحاسبة التجارية ، و تعود ممكية رأسمالو بالكامؿ الى 1« المالي 
 .الدولة ، و بالرغـ مف ذلؾ فيو ال يخضع لمتسجيؿ في السجؿ التجاري

 : وىو يتولى
 عممية إصدار النقود و مراقبة توزيع القروض؛ -

 ات الحكومية؛تسيير االحتياطات و منح المساعد  -

إعادة الخصـ، تسيير السوؽ النقدي، المقاصة، سوؽ ) القياـ بمختمؼ النشاطات اليومية  -
 ؛(الصرؼ

 ؛-وطنية أو أجنبية –يحدد الشروط الخاصة بإنشاء البنوؾ والمؤسسات المالية  -

ادية مف االيرادات الع  % 10تحديد التسبيقات التي يقدميا بنؾ الجزائر لمخزينة العمومية بنسبة  -
 .الخر سنة مالية تفاديا لالصدار النقدي الزائد

 :يتكوف مف  يتولى ادارة بنؾ الجزائر  مجمس النقد و القرض و الذي
 :المحافظ  . أ

يتولى مف يتمتع بصالحيات واسعة يعيف المحافظ بمرسـو رئاسي لمدة ستة سنوات كاممة و      
 :خالليا مايمي

 ؛ادارة شؤوف البنؾ المركزي 
  ؛االجراءات التنفيذية و يقـو بجميع االعماؿ في اطار القانوفيتخذ جميع 
 ؛يمثؿ البنؾ كمدعي و مدعي عميو و يتخضع جميع التدابير التي يراىا مناسبة 
 ؛يشتري و يبيع جميع االمالؾ المنقولة و غير المنقولة  
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 ؛ينظـ مصالح البنؾ المركزي و يحدد مياميا 
 اسي لمستخدمي البنؾ المركزي ضمف الشروط يضع باالتفاؽ مع المجمس القانوني االس

 ؛المحددة قانونا
  يوظؼ و يعيف في الوظائؼ و يرقي و يعزؿ مستخدمي البنؾ المركزي ضمف الشروط المحددة

 ؛في القانوف االساسي
 ؛يعيف ممثمي البنؾ المركزي في مجالس المؤسسات االخرى في حالة اقرار مثؿ ىذا التمثيؿ 
 ب عمييا مناقشة مسائؿ تخص النقد و القرض او تمؾ التي ليا تستشيره الحكومة كمما وج

 ؛انعكاسات عمى الوضع النقدي 
و    كما يمارس المحافظ ميامو باسـ بنؾ الجزائر، حيث يقـو بتوقيع كؿ اتفاقيات بنؾ الجزائر ، 

و      ح تمثيؿ السمطات في الخارج في الميداف المالي، و كذلؾ الموافقة عمى السنة المالية مف أربا
 1.خسائر، و لو الحرية في تحديد السياسة النقدية المالئمة

 :ثالثة نواب  . ب
نواب المحافظ الثالثة يعينوف كاعضاء بمرسـو رئاسي لمدة خمس سنوات بترتيب محدد و ال     

 ، و يختاروف يمكف اقالتيـ مف وظائفيـ اال بمرسوـ رئاسي و يمكف تجديد واليتيـ مرة واحدة فقط 
 .و الماليةلخبرتيـ و كفائتيـ في الشؤوف االقتصادية   نظرا 
 :النواب المستخمفين  . ت
 ،( الغياب ) نواب مستخمفيف ليحموا محؿ الموظفيف الساميف عند الضرورة ( 03)يتـ تعييف ثالثة      

و في ىذا االطار فاف الموظفيف الثالث و كذا المستخمفيف يعمموف و يتداولوف و يصوتوف بكؿ حرية 
 .الييا االدارة التي ينتموفعف 

 :معرفة بالقانوف و تتعمؽ بالمياديف التالية النقد و القرض و صالحيات مجمس 
 ؛صالحيات بوصفو مجمس ادارة بنؾ الجزائر 
 صالحيات بوصفو سمطة نقدية. 

تارة بصفة  يعمؿ و ىكذا فانو يتمتع باوسع الصالحيات ضمف ما نص عميو القانوف و بالتالي فانو    
 :مس إدارة لبنؾ الجزائر و ىو يمتمؾ عندئذ الصالحيات العادية الخاصة بمجمس إدارة  مف خالؿ مج
 ؛تداوؿ أخذ القرارات الحساسة باصدار التعميمات المنظمة لمنشاط النقدي و المصرفي و المالي 
  ؛فتح و غمؽ وكاالت البنؾ الجزائري 
 ؛دىا و صالحياتيا احداث لجاف استشارية مع تحديد كيفية تكوينيا ، قواع 
 ؛الموافقة عمى نظاـ مستخدمي البنؾ الجزائري مع تحديد سمـ رواتبيـ 
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  ؛الترخيص باجراء معامالت و مصالحات 
 ؛تحديد ميزانية بنؾ الجزائر و خالؿ السنة المالية يدخؿ عمييا التعديالت التي تعتبرىا ضرورية 
 ؛يطمعو المحافظ عمى جميع االمور المتعمقة ببنؾ الجزائر 
 ؛يقـو بتوزيع االرباح و يوافؽ عمى التقرير السنوي الذي يقدمو المحافظ لرئيس الجميورية باسمو 
 يحدد شروط توظيؼ االمواؿ العائدة لمبنؾ المركزي. 

كما يتصرؼ تارة أخرى بصفتو سمطة نقدية مكمفة بالعمؿ عمى تحقيؽ المياـ المنوطة بالبنؾ  
 1:المركزي و التي ىي

  ؛اعاة نظاـ التغطية ، ضبط الكتمة النقدية اصدار النقد بمر 
 ؛تحديد شروط انشاء بنوؾ وطنية خاصة ، و نشاط بنوؾ اجنبية 
 ؛تنظيـ و مراقبة سوؽ الصرؼ و غرؼ المقاصة 
 ؛حماية زبائف البنوؾ و المؤسسات المالية 
  أسس و شروط عمميات بنؾ الجزائر فيما يخص الخصـ و قبوؿ السسندات العامة و خاصة تحت

 ؛اـ االمانة و الرىف مقابؿ عمالت اجنبية او معادف ثمينةنظ
 ؛تطوير مختمؼ عناصر الكتمة النقدية و حجـ القروض 
 ؛النظـ و القواعد المحاسبية التي تطبؽ عمى البنوؾ و المؤسسات المالية 
 تحديد اسس و نسب تغطية المخاطر و كذا السيولة. 
 

النقدية و لكف ال يمارس الرقابة و الحراسة لمجمس القرض و النقد سمطتو في وضع المعايير 
 بؿ اوكمت ىذه الميمة الى مراقبيف ذوي كفاءات و خبرة في السمؾ االداري يعيناف بمرسوـ رئاسي
باقتراح مف وزير المالية ، و يجب اف يتـ اختيارىما مف بيف الموظفيف الساميف في السمؾ االداري 

ع كؿ منيما بكفاءات ال سيما في المحاسبة تؤىمو لممارسة لموزارة المكمفة بالمالية شريطة اف يتمت
ميمتو و تنتيي مياميما بنفس الطريقة و طبقا الحكاـ قانوف النقد و القرض فاف المراقباف يقوماف 
بمراقبة عامة تشمؿ جميع دوائر بنؾ الجزائر و كافة اعمالو اال اف ميمة المراقبيف ال تشمؿ قرارات 

و يجري المراقباف جماعيا او فرديا  45-44متخذة تطبيقا الحكاـ المادتيف مجمس النقد و القرض ال
 .عمميات التحقيؽ و المراقبة التي يعتبرانيا مفيدة

 
كما يقوماف بحضور الجمسات التي يعقدىا المجمس بوصفو مجمسا لالدارة و يتمتع كؿ منيما 

اجرياىا و يحؽ ليما اف يقدما  بصوت استشاري و يطمعاف المجمس عمى نتائج اعماؿ المراقبة التي
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لممجمس كؿ اقتراح او مالحظة يريانيا مالئمة و اذا رفضت اقتراحيما يجوز ليما طمب تدويف ذلؾ في 
 .سجؿ محضر مداوالت و يطمعاف عمييا الوزير المكمؼ بالمالية

 
 و يدققاف الحسابات ضمف نفس الشروط التي يعمؿ وفقيا مراجعوا الحسابات في نياية السنة

يوما مف تاريخ وضع الحسابات تحت تصرفيما      15المالية قبؿ اقرارىا مف قبؿ المجمس و خالؿ 
و يرفعاف تقريرىما الى المجمس بعد التدقيؽ و كذا التعديالت التي يقترحانيا عند االقتضاء و يقوماف 

لتي تمي انتياء السنة بتسميـ تقريرا لوزير المالية حوؿ حسابات السنة المنصرمة خالؿ االشير الثالث ا
المالية و تسمـ نسخة مف التقرير لممحافظ ، يمكف لوزير المالية اف يطمب منيما تقرير كؿ فترة عف 

 .نقاط معينة 
 
تقـو الحكومة باستشارة بنؾ الجزائر بالنسبة لكؿ مشروع قانوني أو نص تنظيمي خاص   

راء مف شأنو أف يؤثر إيجابا عمى ميزاف بالمالية أو النقد كما يمكف لبنؾ الجزائر اقتراح أي إج
المدفوعات ،  عمى الوضعية المالية العامة ،  و عمى تطور االقتصاد الوطني بصفة عامة ، كما يمـز 
قانوف النقد و القرض بنؾ الجزائر باطالع الحكومة عمى كؿ أمر مف شأنو أف يمس باالستقرار 

 .النقدي
تنظـ االجراءات  10-90مف القانوف رقـ  43ادة الى الم 32و نجد أف المواد مف المادة 

دارة بنؾ الجزائر ، أما المواد مف المادة االتنظيمية و التكوينية لمجمس النقد و القرض بصفتو مجمس 
مف نفس القانوف تحدد صالحيات المجمس كسمطة نقدية ، في حيف نجد اف المواد  50الى المادة  44

فس القانوف تحدد صالحيات بنؾ الجزائر و عممياتو ، و المواد مف ن 109الى المادة  55مف المادة 
 .مف نفس القانوف تحدد أعماؿ المجنة المصرفية و صالحياتيا 152الى المادة  143مف المادة 

 البنوك و المؤسسات المالية  .2

فتح المجاؿ فنشاء مؤسسات القرض بأنواعيا بشروط ومقاييس حسب  10-90صدار قانوف اف ا
 .وأىداؼ كؿ مؤسسةنوع نشاط 

 البنوك التجارية  . أ
      تعتبر البنوؾ أشخاص معنوية ميمتيا العادية »  10-90مف قانوف  114تنص المادة 

و الرئيسية ىي تمقي االمواؿ مف الجميور في شكؿ ودائع و استعماليا لحسابيا شرط اعادتيا و منح 
 1 .«القروض مع وضع وسائؿ الدفع تحت تصرؼ زبائنيا و ادارتيا 
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نجد اف البنوؾ التجارية ىي تمؾ  10-90مف القانوف  118 – 116و بالرجوع الى المواد 
 :المؤسسات التي تقـو بالعمميات التالية 

 جمع الودائع ميما كاف نوعيا؛ 

 منح القروض ميما كانت طبيعتيا؛ 

 يسيؿ  توفير وسائؿ الدفع الالزمة و وضعيا تحت تصرؼ الزبائف ، و السير عمى ادارتيا بشكؿ
 .اجراء العمميات المالية و توسيع مجاالت تدخؿ البنوؾ

و لـ يعرؼ القطاع البنكي تحوال كبيرا حيث تغمب عميو البنوؾ العمومية اما  نشاط البنوؾ 
 .مميوف دوالر في نشاطات محدودة 20و  3الخاصة بقي محدودا براس ماؿ انطمؽ بيف 

 
المنافسة فيما بيف البنوؾ  لمسماح ببروز اف وضع البنوؾ في محيط تنافسي يتطمب تنظيـ 

خدمات بنكية نوعية حيث الغى قانوف النقد و القرض االحتكار في النشاط البنكي و فتح القطاع 
رخص لممساىميف الخارجييف في راس  1994البنكي لممنافسة ، فحسب تعديؿ قانوف االستثمار في 

مؤسسات  9دخمت حوالي  98و  97دة ، فبيف الم% 49ماؿ البنوؾ التجارية بسقؼ اعمى بػ 
 1.معتمدة
 المؤسسات المالية  . ب

أشخاص معنوية ميمتيا » : بأف المؤسسات المالية ىي  10-90مف قانوف  115تنص المادة 
، و منو ىذه  2« العادية والرئيسية القياـ باألعماؿ المصرفية ماعدا تمقي األمواؿ مف الجميور 

غرار البنوؾ التجارية بشرط اف تكوف ىذه القروض مف راسماليا  المؤسسات تقـو بتقديـ القروض عمى
أمواؿ " و مف قروض المساىمة ، و االدخارات طويمة االجؿ و لكف دوف اف تستعمؿ أمواؿ الغير 

و بالتالي يمكف القوؿ بأف رأسماليا ىو الذي يحدد بشكؿ حاسـ حجـ إستعماالتيا " الجميور المودعة 
روض وتوجيو السياسة االئتمانية باالضافة إلى نوع معيف مف المدخرات ومساىمتيا في إحداث الق

المتمقاة مف المدخريف المحتمميف،  وأيضا ما يمكف قولو ىو أف المؤسسات المالية لف يكوف بإمكانيا 
 . خمؽ نقود الودائع نظرا لطوؿ آجاؿ المدخرات الممتقطة 

 

 

 
                                                 

، الممتقى الوطني حوؿ االصالحات االقتصادية و الممارسة  النظام المصرفي بعد االصالحاتطفى عبد المطيؼ ، بمعور سميماف ، يمص 1
 .2004التسويقية ، بشار ، الجزائر ، 
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 :البنوك و المؤسسات المالية االجنبية   .3

اعطى لمبنوؾ و المؤسسات االجنبية الحؽ في انشاء فروعا ليا  10-90ر قانوف اف صدو 
بالجزائر و تخضع لنفس القوانيف المطبقة عمى البنوؾ و المؤسسات الجزائرية ، و ذلؾ ابتداءا مف 
صدور القانوف و يجب عمى كؿ مؤسسة اف تممؾ ترخيص خاص يمنحو مجمس النقد و القرض و ىو 

ر مف محافظ بنؾ الجزائر ويجب أف تستعمؿ ىذه البنوؾ والمؤسسات المالية صادعبارة عف قرار 
األجنبية رأس ماؿ يوازي عمى األقؿ رأس ماؿ األدنى المطموب تأمينو مف طرؼ البنوؾ والمؤسسات 

المتعمؽ برأس الماؿ األدنى لمبنوؾ  01-90رقـ  المادةالمالية الجزائرية، كما ىو محدد بواسطة 
شروط تأميف أي بنؾ أو  01-93رقـ  المادة تلية العاممة في الجزائر وقد حددوالمؤسسات الما

    مؤسسة مالية وشروط إقامة فروع لبنوؾ ومؤسسات مالية أجنبية ومف بيف الشروط المطموبة نذكر
 1: ما يمي

 ؛القانوف األساسي لمبنؾ أو المؤسسة المالية  -
 ؛تحديد برنامج النشاط  -
 .والتقنية المرتقبةالوسائؿ المالية   -

اف التنظيـ الجديد لمنظاـ المصرفي الجزائري فتح المجاؿ أماـ المبادرة الخاصة و االجنبية     
و التي تعتمد عمى قواعد السوؽ ، حيث ال يزاؿ الى حد االف مؤسسات مالية و بنوؾ تتقدـ لطمب 

ة آليات و ىيئات لمرقابة عمى االعتماد مف مجمس النقد و القرض ، و يتطمب أف تكوف لمسمطة النقدي
ىذا النظاـ ، لكي يكوف عممو منسجما مع القوانيف ، و يستجيب لشروط حفظ االمواؿ التي تعود في 

 .2غالبيا لمغير 
  10-90وضعية البنوك الجزائرية عمى ضوء قانون : المطمب الثالث

في المنظومة  سمح بظيور بنوؾ و مؤسسات نقدية و مالية جديدة 10-90اف صدور القانوف 
المصرفية الجزائرية و ىذه البنوؾ جاءت لتدعـ البنوؾ التي كانت متواجدة مف قبؿ في القطاع 

 :المصرفي مف أىميا 
 :بنك البركة التجاري .1

المممكة بمشاركة البركة الدولية التي مقرىا في جدة مع  1990-12-06بنؾ البركة أنشىء في       
و قد كاف رأس ماؿ البنؾ   B.A.D.Rو التنمية الريفية الجزائري   العربية السعودية و بنؾ الفالحة

                                                 
 . 1993 – 01 -03، بتاريخ   01، العدد  رسميةالجريدة ال،  01 – 93مادة ال 1
دراسة حالة الصندوق الوطني " أثر تكنولوجيا االعالم و التصال عمى فعالية أنشطة البنوك التجارية الجزائرية  شايب محمد ، : أنظر  2

، ص  2007-2006سطيؼ ، الجزائر ،  رسالة ماجستير ، كمية العمـو االقتصادية و عمـو التسيير ، جامعة ،"لمتوفير و االحتياط بسطيف 
19. 
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مف طرؼ بنؾ %  51البركة و بنؾ مف طرؼ %  49مميوف دج في شكؿ حصتيف  500المسجؿ 
جميع العمميات البنكية حسب ما تمميو الشريعة ب القياـالفالحة و التنمية الريفية ،  نشاطو األساسي 

 1: و  موارده تتمثؿ في  ( الفائدة الربوية)الربوي  اجتناب التعامؿافسالمية  و 
 ؛الموارد الذاتية  المتمثمة في رأس الماؿ وافحتياطات والمؤونات  -
 صناديؽ ، البنوؾ العربية وافسالمية في الودائع بالعممة الصعبة المتاحة مف طرؼ المستثمريف  -

 ب؛األوراؽ المختصة، المؤسسات واألشخاص المقيميف واألجان
 .المتاحة مف طرؼ المقيميف الجزائرييف أو مؤسسات أو أفراد: الودائع بالدينار -
 : بنك األعمال الخاصة .2

فاؽ الدولي، نساسي جمع االدخار، تمويؿ االاأل وو نشاط 1995-05-07أنشىء ىذا البنؾ في      
 . مساندة و تقديـ النصائح لممشاركيف في األعماؿ المنجزة أو قيد افنجاز

 :كة البنك الجزائري شر  .3

-01، و بدأت في النشاط الفعمي في  1999-10-28و التي أخذت اعتمادىا القانوني في       
دج و ىي تقـو بأدوار مختمفة بحيث أنيا تغطي  100000000برأس ماؿ قدره  11-1999

 . المؤسسات المتوسطة بالقروض الطويمة األجؿ مستقبال
 :البنك الجزائري الدولي .4

و مقره االجتماعي كائف في الجزائر العاصمة  1998-07-22لمترخيص رقـ  وفقاسس أ      
 .دج ، حيث يقـو بكؿ العمميات البنكية  100000000رأسماؿ اجتماعي قدره ب
 :بنك الخميفة  .5

 ػرأسماؿ اجتماعي يقدر بب 1998-03-25المؤرخ في  02-98لمترخيص رقـ  وفقاأسس       
  .دج  500.000.000

 :العربي المشترك البنك  .6

 ػرأسماؿ اجتماعي يقدر بب، 1998 -09-29المؤرخ في 9-98لمترخيص رقـ  وفقاأسس      
 .دج  1.183.200.00

    
 

                                                 
، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية العمـو االقتصادية "اإلصالحات النقدية والمالية وآثارىا عمى الجياز المصرفي في الجزائر" قانة زكي، 1

 .125، ص 2002/2003والتسيير، جامعة الجزائر، 
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 : 1البنك اإلتحادي .7

بمساىمة رؤوس أمواؿ خاصة وأجنبية  0000ماي  29ىو عبارة عف بنؾ خاص تـ تأسيسو في      
ع افدخار وتمويؿ العمميات الدولية وتقديـ افستشارات يرتكز النشاط األساسي ليذا البنؾ في تجمي

 .والنصائح المالية إلى الزبائف
 (23-93بعد قاَىٌ )انًصزفي انجشائزي  نقطاعا(: 2-3)انشكم رقى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Ben Halima Ammour, le système bancaire Algérien, édition Dahlab, Alger,  

sans date0 

                                                 
 .204الطاىر لطرش، مرجع سابؽ، ص  1

 : البنك الجزائري لمتنمية
 تسيير قروض طويمة األجؿ -
يساىـ في التطيير المالي  -

لممؤسسات العمومية بموارد 
 .الخزينة

 :البنوك التجارية أو البنوك األولية
BDL, BADR, BEA, CPA, BNA  

مؤسسات مستقمة حسب قانوف استقاللية المؤسسات بتاريخ 
00/20/0000. 
ىو  02/02مف قانوف  000حسب المادة  :الدور الرئيسي -

مواؿ مف الجميور، وعمميات القرض، ووضع وسائؿ تمقي األ
دارة ىذه الوسائؿ  .الدفع تحت تصرؼ الزبائف وا 

مف ( 000، 009، 006)حسب المواد  :الدور المساعد -
 ( 02/02)قانوف النقد والقرض 

إعادة 
الخصـ 
 والتسبيقات
 

 ماليةوزارة ال

 :الخزينة العامة 
 الضرائب  - -
 تعبئة القروض الخارجية  - -
 تعبئة موارد االدخار   - -
 السوؽ النقدية  - -
 افعانات  - -
 التزامات بكفالة  - -

 

 :البنك المركزي الجزائري 
 02/02مؤسسة مستقمة حسب قانوف النقد والقرض 

 إصدار النقد -
 تنظيـ الدورة النقدية -
 قتصاد الوطنيمراقبة توزيع القروض لال -
 تسيير احتياطات الصرؼ -
 تسيير السوؽ المالي -
 تسيير غرفة المقاصة -
 (المجنة التقنية البنكية)مراقبة عمميات البنؾ  -
 منح مساعدات لمخزينة العامة -
اعتماد فتح مكاتب لمبنوؾ والمؤسسات المالية  -

 األجنبية في الجزائر
 اعتماد االستثمارات األجنبية -
 

 صندوؽ التقاعد -
 CNEP-ؽ التأميفصنادي -

 تسبيقات
 

الحساب 
 الجاري
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90كاف لصدور قانوف النقد و القرض   أثرا بالغ االىمية عمى الحياة المالية  1990سنة  10 -
و النقدية في المنظومة المصرفية و وضعيا عمى مسار جديد يفتح المنافسة بيف البنوؾ و المؤسسات 

 .المالية و اتخاذ العديد مف االجراءات التدريجية لمتحوؿ نحو اقتصاد السوؽ 
و لكف االزمات المصرفية التي شيدتيا الجزائر و التي أدت الى افالس بنؾ الخميفة والبنؾ   

التجاري و الصناعي الجزائري دفعت بالسمطات العمومية الى اصدار أوامر و تنظيمات لتعدؿ وتتمـ 
90القانوف رقـ 

- 

10  . 
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 ( 10-90) عرفيا قانون  النقد و القرضأىم التعديالت التي : المبحث الثاني
اف االزمة العنيفة التي تعرض ليا القطاع المصرفي الجزائري بعد اعالف بنؾ الخميفة  و البنؾ 
التجاري الصناعي افالسيما ، و ارتباط بنؾ الخميفة بعمميات غسيؿ االمواؿ و تيريب نقود المودعيف 

 1990دؿ و تتمـ قانوف النقد و القرض الصادر في لمخارج ، جاءت بعض القوانيف و التنظيمات لتع
، و االمر  11-03، و االمر رقـ  03 -02، و التنظيـ رقـ  01 – 01التي كاف مف أىميا االمر 

و بذلؾ لجوء السمطات النقدية الى فرض اجراءات صارمة عمى البنوؾ ، و وضع   04-10رقـ 
 . الؿ التاكيد عمى سمطة البنؾ المركزي مساحة اكبر لتدخؿ الدولة في القطاع المصرفي مف خ

 
 المعدل و المتمم لقانون النقد و القرض 01-01االمر رقم : المطمب االول 

 101 -90القانوف  ، أوؿ تعديؿ طرأ عمى 2001فيفري  27الصادر في  01-01يعتبر األمر      
بنؾ الجزائر فقط دوف ، حيث مس ىذا األمر الرئاسي وبصفة مباشرة الجوانب افدارية في تسيير 

 .المساس بصمب القانوف ومواده المطبقة

بعدما تـ التقميؿ مف أىمية وزارة المالية ، اثبت بنؾ الجزائر بعد سيطرة دامت عشرية كاممة 
،  فإف رئيس الجميورية قاـ بإحداث بعض التعديالت عدـ فعاليتو في تحقيؽ عدة اىداؼ مسطرة 

عف طريؽ إصدار األمر  1990أفريؿ  14المؤرخ في  10-90رض الضرورية عمى قانوف النقد و الق
، حيث قاـ  بالفصؿ بيف مجمس إدارة بنؾ الجزائر  ومجمس النقد و القرض، فتسيير بنؾ  01-01

 :الجزائر و إدارتو يتواله كؿ مف 

   ؛محافظ بنؾ الجزائر 
  ؛نواب لممحافظ (  03) ثالثة 
  ؛( رضبدال مف مجمس النقد و الق)مجمس افدارة 
 مراقباف. 

 :مجمس افدارة يتكوف مف أما 

  ؛المحافظ رئيسا 
 ؛نواب المحافظ كأعضاء 
 ثالثة موظفيف ساميف يعينيـ رئيس الجميورية. 

 :أما مجمس النقد والقرض فيتكوف مف  

                                                 
اصالحات النظام المصرفي بطاىر عمي ،  :، أنظر كذلؾ90/10، المعدؿ والمتمـ لقانوف 2001فيفري  27المؤرخ في  01/01األمر  1

 .53، ص 2006أطروحة دكتوراه دولة غير منشورة ، جامعة الجزائر،  الجزائري و اثارىا عمى تعبئة المدخرات وتمويل التنمية،
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 ؛أعضاء مجمس إدارة بنؾ الجزائر 
  ثالث شخصيات يختاروف بحكـ كفاءتيـ في المسائؿ االقتصادية والنقدية. 

و يعيف ىؤالء بمرسـو رئاسي  و يتـ   1وىكذا صار عدد أعضائو عشرة بعدما كاف سبعة،        
  2:تسيير مجمس النقد و القرض كاآلتي

أعضاء ( 06)يستدعي المحافظ المجمس و يرأسو و يعد جدوؿ أعمالو، و بعد حضور ستة  -
 ؛مف المجمس عمى األقؿ ضروريا لعقد اجتماعاتو

ية البسيطة لألصوات و في حالة تعادؿ عدد األصوات يكوف صوت تتخذ القرارات باألغمب -
 ؛الرئيس مرجحا

 ؛ال يجوز ألي عضو في المجمس أف يفوض مف يمثمو في اجتماعات المجمس -

ثالثة أشير عمى األقؿ بناء عمى استدعاء مف رئيسو، ويمكف أف  يجتمع المجمس مرة كؿ -
 .رة مف رئيسو أو أربعة أعضاءيستدعى لالجتماع كمما دعت الضرورة إلى ذلؾ بمباد

 المتعمق بالنقد و القرض 11-03 المر رقما: المطمب الثاني 

لقد قامت  السمطات العمومية الجزائرية  بالمصادقة عمى مشروع األمر الرئاسي القاضي 
خاصة و   2003 - 08 – 24المؤرخ في  11-03و تعديمو باالمر  10-90باعادة صياغة القانوف 

 :   ىذه التعديالت تيدؼ إلى عدة أىداؼ أىميا ، الخميفة و البنؾ التجاري الصناعي بعد فضيحة بنؾ

 :مف خالؿ تعزيز التشاور بيف بنؾ الجزائر و الحكومة في المجاؿ المالي و ذلؾ  -
 ؛ إعالـ مختمؼ المؤسسات الدولية بتقارير دورية 
 ؛تمويؿ اعادة االعمار المرتبطة باالحداث الماساوية داخؿ البمد 
 و المديونية   إنشاء لجنة مشتركة بيف بنؾ الجزائر و وزارة المالية فدارة األرصدة الخارجية

 ؛الخارجية
 ؛تاميف مالي احسف لمبمد 
 0ولة أفضؿ في تداوؿ المعمومات الماليةياعتماد إجراءات كفيمة لتحقيؽ س 
 3: تمكيف بنؾ الجزائر مف ممارسة صالحياتو بشكؿ أفضؿ مف خالؿ  -

                                                 

، رسػالة ماجسػتير، كميػة العمػـو االقتصػادية وعمػـو التسػيير،جامعة ى فعاليتة السياستة النقديتةأثر استتقالل البنتك المركتزي عمتشمموؿ حسػينة،  1
 .162-161، ص 2001الجزائر، 

 .2001فيفري  28، الصادرة في 14، الجريدة الرسمية، العدد 01/01مف األمر  10المادة  2
ماجستير ،كمية العمـو االقتصادية و التسيير ، جامعة البميدة، ، رسالة ، التأىيل المصرفي لمخصوصة دراسة حالة الجزائرسامية نرالي 3

 .174، ص 2004-2005
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 ؛بنؾ الجزائر بيف مجمس افدارة و مجمس النقد و القرض  الفصؿ داخؿ 
 توسيع صالحيات المجمس، الذي يخوؿ لو اختصاصات في مجاؿ السياسة النقدية       

 ؛و سياسة الصرؼ والتنظيـ وافشراؼ
 تقوية استقاللية المجنة المصرفية و تعزيز الرقابة. 
 ؛الموظفيفتييئة الظروؼ مف أجؿ حماية أفضؿ لمبنوؾ و الدخار  -
و ىذا يسمح باحتواء االمواؿ المكتنزة ، خاصة عند : العمؿ عمى وضع منتجات مالية جذابة  -

  ؛القطاع الخاص و تكثيؼ المجيودات اتجاه اسواؽ البورصات االجنبية
اقامة ىيئة رقابية مكمفة بميمة متابعة نشاطات البنؾ و ال سيما النشاطات المتصمة بتسيير  -

 ؛مركزية المستحقات غير المدفوعة و السوؽ النقدية مركزية المخاطر و 
اصبحت ضرورية بحكـ مكافحة االفات ينظـ سيولة افضؿ في انسياب المعمومات المالية التي  -

 ؛"تبييض االمواؿ " المعاصرة 
يسمح بضماف حماية افضؿ لمبنوؾ و لمساحة المالية و االدخار العمومي و مف شانو ايضا اف  -

س اعتماد البنوؾ و مسيري البنوؾ و العقوبات الجزائية التي يتعرض ليا يعزز شروط و مقايي
 ؛مرتكبي المخالفات 

يشكؿ قاعدة لمرقابة عمى الوثائؽ و المستندات ، و يسمح بالتقييـ و االطالع السريع عمى تطور  -
 ؛الوضعية المالية الخاصة بكؿ بنؾ

لرأسماؿ البنوؾ و المؤسسات  يصدر مجمس النقد و القرض نظاـ يحدد الحد االدنى الجديد -
 .المالية و سيعمؿ عمى ىذا االساس بنؾ الجزائر عمى تعزيز التقييـ لطمبات االعتمادات الجديدة

 1:كما أنو نص عمى تاسيس المجنة المصرفية و التي تتكوف مف 
 المحافظ ، رئيسا ؛ -
 المحاسبي؛أعضاء يختاروف بحكـ كفاءتيـ في المجاؿ المصرفي و المالي و ( 03)ثالثة  -
ينتدباف مف المحكمة العميا و يختارىما الرئيس االوؿ بعد استشارة المجمس ( 02)قاضييف  -

 .األعمى لمقضاء

يعيف رئيس الجميورية أعضاء المجنة لمدة خمس سنوات، و تزود المجنة بامانة عامة يحدد مجمس 
 . مف المجنةادارة البنؾ صالحياتيا و كيفيات تنظيميا و عمميا ، بناء عمى اقتراح 

 
 

                                                 
1

 02200-20-09, اىجغٌضح اىغسٍَخ ,  00-20االٍغ عقٌ ,  026اىَبصح  
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 :، فيي  11-03و فيما يخص القوانيف التي تـ اصدارىا في المجاؿ المصرفي بعد القانوف 
  و يتعمؽ بالحد األدنى لرأس ماؿ البنوؾ  2004مارس  04الصادر في  01-04القانوف رقـ ،

 و المؤسسات المالية العاممة بالجزائر؛
  يتعمؽ بشروط تكويف االحتياطي ، و  2004مارس  04الصادر في  02-04القانوف رقـ

 االجباري لدى بنؾ الجزائر؛
  و يتعمؽ ىذا القانوف بنظاـ ضماف  2004مارس -04الصادر في  03-04القانوف رقـ ،

مف اجمالي الودائع % 1الودائع المصرفية ، حيث تقـو البنوؾ بايداع عالوة نسبية تقدر بػ 
لمودعيف في حالة عدـ الحصوؿ عمى لدى صندوؽ الودائع المصرفية و ذلؾ بيدؼ تعويض ا

 الودائع؛
 و يتعمؽ ىذا القانوف بعممية توريؽ  2006فيفري  20الصادر في  51-06رقـ  القانوف ،

القروض الرىنية ، حيث تحوؿ ىذه القروض الى سندات قابمة لمتفاوض و الى سيولة موجية 
 1.لمتنازؿ عنيا لصالح مستثمريف في السوؽ المالية 

  
 المتعمق بالنقد و القرض 04-10االمر رقم : الثالثالمطمب    

 – 08 – 24المؤرخ في  11-03ليعدؿ و يتمـ االمر  2 04-10لقد تـ اصدار االمر رقـ 
 :   و تتمثؿ اىـ ىذه التعديالت فيمايمي  2003
ميمة بنؾ الجزائر في الحرص عمى استقرار االسعار باعتباره ىدفا مف اىداؼ السياسة النقدية  -

فير أفضؿ الشروط في مياديف النقد و القرض و الصرؼ و الحفاظ عمييا لنمو سريع و تو 
 لالقتصاد مع السير عمى االستقرار النقدي و المالي؛

 اعطاء اىمية كبرى لوسائؿ الدفع فيما يخص التاكد مف سالمتيا و مالئمتيا؛ -
ذات رؤوس االمواؿ  يجب أف تممؾ الدولة سيما نوعيا في راسماؿ البنوؾ و المؤسسات المالية -

 الخاصة يخوؿ ليا بموجبو الحؽ اف تمثؿ في اجيزة الشركة ، دوف الحؽ في التصويت؛
يجب اف يرخص المحافظ مسبقا بكؿ تعديؿ في القوانيف االساسية لمبنوؾ و المؤسسات    -

 المالية؛
 يتعيف عمى البنوؾ و المؤسسات الممالية االنخراط في مركزية المخاطر و يجب تزويدىا -

باسماء المستفيديف مف القروض و طبيعة القروض الممنوحة و سقفيا و المبالغ المسحوبة و 
 مبالغ القروض الغير مسددة و الضمانات المعطاة لكؿ قرض؛

                                                 
1

-2008ر ، ، رسالة ماجستير ، جامعة سكيكدة، الجزائ النظام المصرفي الجزائري و إمكانية االندماج في العولمة الماليةبورمة ىشاـ ،  
 .50-49، ص 2009

2
 0 0202-20- 06اىَؤعر فً  20-02االٍغ عقٌ  
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تمـز البنوؾ و المؤسسات المالية بوضع نظاـ رقابة داخمي ناجع ييدؼ الى التاكد عمى  -
فعاؿ لمواردىا ، و السير الحسف لممسارات الخصوص مف التحكـ في نشاطاتيا و االستعماؿ ال

الداخمية ، و صحة المعمومات المالية ، و االخذ بعيف االعتبار مجمؿ المخاطر بما في ذلؾ 
 .المخاطر العممية

 1:و فيما يخص المجنة المصرفية فانو يجب اف تتكوف مف -
 لمؤسسات المحافظ ، رئيسا يقـو سنويا بارساؿ تقرير المجنة حوؿ رقابة البنوؾ و ا

 المالية الى رئيس الجميورية؛
  أعضاء يختاروف بحكـ كفاءتيـ في المجاؿ المصرفي و المالي و ( 03)ثالثة

 المحاسبي؛
  ينتدب األوؿ مف المحكمة العميا و يختاره رئيسيا االوؿ و ينتدب الثاني ( 02)قاضييف

 لمقضاء؛مف مجمس الدولة و يختاره رئيس المجمس ، بعد استشارة المجمس األعمى 
 ممثؿ عف الوزير المكمؼ بالمالية. 
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 التوجيات الجديدة لمقطاع المصرفي الجزائري في ظل العولمة: المبحث الثالث
تتموقع الجزائر ضمف محيط دولي يحتـ عمييا تكييؼ سياستيا الخارجية وفؽ المعطيات الجديدة      

ؿ تحرير االقتصاد و رفع القيود ا الوطني و ذلؾ مف خاللمعولمة  لمقياـ بترقية و تطوير اقتصادى
لعمالة و رؤوس االمواؿ و السمع الحواجز الجمركية و غير الجمركية لتسييؿ تدفؽ التكنولوجيا و او 
رفع مستوى ابراـ اتفاقيات شراكة مع االتحاد االوروبي مف اجؿ :  الخدمات ، لذلؾ قامت الجزائر بػو 

ؽ االستفادة بنقؿ التكنولوجيا و الخبرات ، و ايضا تقديـ طمب العضوية في األداء االقتصادي عف طري
واالجتماعي مف خالؿ االستفادة المنظمة العالمية لمتجارة و ذلؾ لتدعيـ موقعيا و وضعيا االقتصادي 

 .مف مختمؼ المزايا وافعفاءات والتسييالت التي تمنحيا المنظمة لمدوؿ النامية
 و آثارىا عمى القطاع المصرفي الجزائري الجزائرية-االوروبيةة الشراك: المطمب االول 

تعتبر أوروبا المورد الرئيسي لمسوؽ الجزائرية وذلؾ نظرا لمموقع الجغرافي المميز لمجزائر مما أدى     
الى خمؽ عالقات وطيدة بيف دوؿ االتحاد االوروبي و الجزائر في اطار تحرير التجارة الخارجية 

 90/10الستثمار االجنبي و حرية اقامة مصارؼ اجنبية كما نص عميو القانوف وتحرير نظاـ ا
 :مف خالؿ مايمي 03/11وكرسو االمر 

 المصارؼ والمؤسسات المالية الخاضعة لمقانوف  إمكانية الترخيص بالمساىمات األجنبية في
 .1الجزائري شريطة أف تمنح البالد األجنبية المعاممة بالمثؿ لمرعايا الجزائرييف

  إمكانية منح ترخيص مف طرؼ مجمس النقد والقرض بفتح فروع في الجزائر لممصارؼ
 .2والمؤسسات المالية األجنبية، ويخضع ىذا الترخيص لمبدأ المعاممة بالمثؿ

  يجب اف تخصص المصارؼ والمؤسسات المالية الكائف مقرىا الرئيسي في الخارج لفروعيا في
رأس الماؿ األدنى المطموب تأمينو لدى المصارؼ لجزائر مبمغا موازيا عمى األقؿ ال

 .3والمؤسسات المالية الخاضعة لمقانوف الجزائري
و بيذا لجأت الجزائر الى مبدأ الشراكة و تعتبر الشراكة نمط أو نموذج مف العالقات الخاصة     

دى العالقات والمميزة و القائمة بيف المؤسسات و المبنية عمى التعاوف الطويؿ المدى و الذي يتع
 . 4التجارية و اليادؼ الى تحقيؽ غايات و متطمبات المتعامميف

 
 
 

                                                 
 .90/10مف القانوف  128المادة  1
 .90/10مف القانوف  130المادة  2
  .90/10مف القانوف  133المادة  3
 .103اـ ، مرجع سابؽ ، ص بورمة ىش 4
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 الجزائرية -بيةمسار الشراكة االورو : أوال
 االتحاد االوروبي و الجزائر يوقعاف اتفاقا لمتعاوف االقتصادي؛ 1976 -
، وتمحور اتفاؽ مع االتحاد االوروبي  استفادت الجزائر مف اتفاؽ اقتصادي شامؿ 1978 -

 المحور التجاري تمخصا فيالتعاوف الجزائري مع االتحاد األوربي حوؿ شقيف أساسييف 
 المحور المالي والتقنيو 

االتحاد االوروبي و البمداف المتوسطية يطمقوف عممية برشمونة لتحقيؽ المزيد مف  1995 -
 ؛التعاوف االقتصادي و السياسي و االجتماعي 

قعاف اتفاؽ الشراكة ليحؿ محؿ اتفاؽ التعاوف ، و مف االتحاد االوروبي و الجزائر يو  2002 -
 بيف االىداؼ الرئيسية لالتفاؽ اقامة منطقة تجارة حرة ؛

قياـ االتحاد االوروبي و الجزائر بالموافقة عمى نشر البرنامج الوطني االرشادي  2005 -
 .الذي يغطي أوجو التعاوف في ىذه الفترة و دخؿ حيز التنفيذ 2006-2005لمعاميف 

متوسطية، المعروفة بمسار برشمونة باعتبارىا االتحاد  -تـ إنعاش الشراكة األوررو  2008 -
وتيدؼ عممية افنعاش ىذه إلى مف أجؿ المتوسط في قمة باريس لمبحر األبيض المتوسط 

 .طابع الحيوية عمى ىذه الشراكةإضفاء 

مبادرة تطوير روبي فيما يخص استفادت الجزائر مف المشاريع التي وضعيا االتحاد االو وقد       
ة و اعتبر أعماؿ البحر األبيض المتوسط المركزة عمى المؤسسات متناىية الصغر والصغيرة والمتوسط

لمبادرة سياسات الدولة في تحسيف تنافسية المؤسسات الوطنية، وتحسيف الجودة  برنامج تكميمي
تصادية، وكذا المساىمة بصفة إضافية والظروؼ المالئمة لخمؽ مراكز تقنية في فروع النشاطات االق

ألؼ مؤسسة وطنية وتطوير  20البرنامج ييدؼ لتأىيؿ ىذا  والوطني في دفع وتيرة االقتصاد 
مميوف أورو، أي ما  8,2وبتخصيص غالؼ مالي يقدر ب ( 2014/  2010)االنتاجية خالؿ الفترة 

 .مميار دج 283يعادؿ 

 عمى القطاع المصرفي الجزائري ئريةالجزا -بيةاالورو آثار الشراكة : ثانيا 
 :االثار االيجابية .1
االمر الذي ادى الى  ،شريؾ تجاري ىاـ يتعامؿ االتحاد األوروبي مع الجزائر باعتباره    -

المنتجات الجزائرية مما يؤثر  توسيع نطاؽ أسواؽ تمثمت في انعكاسات إيجابية  احداث 
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تكاليؼ العمميات افنتاجية التي تؤدي بدورىا إيجابيا عمى الصادرات الجزائرية نتيجة انخفاض 
 1.إلى انخفاض األسعار وزيادة تنافسية المؤسسات 

تغيير نظرة العالـ الخارجي لمجزائر اذ سيعد ذلؾ بمثابة تاميف و ضماف يقمص مف خطر  -
الدولة و يشكؿ ضمانا لالمف و االستقرار في الجزائر بالنسبة لممستثمريف االجانب عموما و 

وبييف بشكؿ خاص مما قد يشجع في المدى الطويؿ عمى تدفؽ رؤوس االمواؿ االجنبية االور 
 الى الجزائر؛

دخوؿ المصارؼ االجنبية الى الجزائر يؤدي الى زيادة المنافسة االمر الذي يؤدي الى تحسيف  -
أداء المصارؼ الجزائرية و االستفادة مف الشراكات في مجاالت التسيير و التسويؽ و التحكـ 

   ي التكنولوجيا ؛ف
تقوية المنافسة والحد مف االحتياطات القائمة في ىذا القطاع وذلؾ بتوفير الخبرات والكفاءات  -

 ؛الدوليةالفنية المؤىمة لمتعامؿ مع األسواؽ المالية 
 تشجيع االستثمار في مجاؿ البحث و التطوير في القطاع المصرفي؛ -
ذلؾ بإنشاء مراكز لتبادؿ المعمومات حوؿ توسيع التوجيو والتصدير لمخدمات المصرفية و  -

أسواؽ الخدمات المالية والمصرفية وتطوير القطاع المصرفي الجزائري وذلؾ نتيجة االنفتاح 
 .األسواؽ الجزائرية بشكؿ كبير أماـ موردي الخدمات المصرفية

 2تثميف الموارد البشرية و جعميا العامؿ الحاسـ في خمؽ المزايا التنافسية؛ -
الستثمارات األجنبية وكذا تطيير الحالة المالية لمقطاع العمومي كما تقـو بتوزيع تشجيع ا -

 3 .يف السيما المؤسسات عف طريؽ إنشاء سوؽ ماليةيمصادر تمويؿ األعواف االقتصاد
 :االثار السمبية  .2
المصارؼ األجنبية نتيجة لفتح  دخوؿتزايد المخاطر عمى القطاعات المصرفية المحمية في ظؿ  -

واؽ وىذا ما يؤدي إلى جعؿ المصارؼ المحمية الصغيرة تحت وطأة ضغوط المنافسة، األمر األس
 ؛الذي يدفعيا إلى الدخوؿ في عمميات خطيرة قد تؤدي إلى خسارة كبيرة أو حتى اففالس

تحرير حركة رؤوس األمواؿ عمى السياسة النقدية حيث تؤدي تمؾ التدفقات في العادة الى  يؤثر -
  ؛النقدي وكذا  الزيادة في سعر الصرؼ الحقيقي مما قد يسبب أزمات فجائية خطيرة زيادة التوسيع

                                                 
1
، الممتقػى الػدولي حػوؿ الشػراكة األورومتوسػطية ، جامعػة سػطيؼ ،  تحميل الجوانب الماليتة التفاقيتة الشتراكة األورومتوستطية، ة ىز محمد بػو  

 .02،03 ص ،ص2004
شماؿ افريقيا ، العدد االوؿ ، السداسي  ، مجمة اقتصادياتمتوسطية و أثرىا عمى االقتصاد الجزائري -الشراكة االوروزعباط عبد الحميد ،  2

 .64، ص 2004الثاني

 .22، ص 2000، نوفمبر 16، الدورة  مشروع حول إشكالية المنظومة المصرفية المجمس الوطني االقتصادي واالجتماعي، 3
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األوربية، نظرا لتفوقيا  المصرفية وجود منافسة حادة في السوؽ الجزائري لصالح المنتجات -
التكنولوجي وتحكميا في نفقات افنتاج ووجود إنفاؽ كبير عمى البحث والتطوير، وىو غير متوفر 

 ؛االستغالؿ صعتمد عمى التقميد ورخالجزائرية التي ت المصارؼلدى 
عدـ وجود عنصر بشري مؤىؿ، وكذا ضعؼ التكنولوجية المستخدمة وقدميا في بعض األحياف  -

فشؿ العديد مف إضافة إلى سوء التسيير وسوء استغالؿ الموارد المتاحة، وىو ما سيؤدي إلى 
 بسبب المنافسة االجنبية؛ المصارؼ

 
 المنظمة العالمية لمتجارة و القطاع المصرفي الجزائري  :ي المطمب الثان

اف االزمات التي عصفت بالقطاع المصرفي الجزائري في ثمانينيات القرف الماضي  حتمت        
عمى الدولة الجزائرية المجوء الى العديد مف االجراءات فمف بينيا المجوء الى  صندوؽ النقد الدولي 

ة و دخمت في مفاوضات مباشرة مع الصندوؽ لمحصوؿ عمى المساعدات و قد لتقديـ المساعدة المالي
و الذي كاف ينص عمى تحرير التجارة الخارجية و بعد ذلؾ تـ توقيع  1989تـ ابراـ العقد االوؿ في 

والذي كاف مدعما مف طرؼ البنؾ الدولي لالنشاء  1994الثالث في العقد و   1991العقد الثاني في 
مف برنامج التصحيح الييكمي واالستقرار الكمي لالقتصاد ، و أيضا  انتياجيا لسياسة والتعمير ويتض

، و لكنيا لـ تتحصؿ عمى  1987اقتصاد السوؽ مكناىا مف اف تودع ممؼ العضوية لمجات منذ سنة 
العضوية و ذلؾ نظرا لمظروؼ القاسية التي كانت تعيشيا انذاؾ و لكف ذلؾ لـ يحد مف عزيمتيا 

فقد قامت بالعديد مف المحاوالت مف اجؿ االنضماـ و ىي تواصؿ جاىدة الى يومنا ىذا ،  واصرارىا
 :وقد قامت الجزائر باتباع االجراءات المعموؿ بيا لالنضماـ و يمكف تمخيصيا فيمايمي

 تقديـ مذكرة حوؿ نظاـ التجارة الخارجية ؛ -
عمى أساس االجابة عمى  الدراسة المعمقة لنظاـ التجارة الخارجية مف طرؼ فوج العمؿ ، -

 االسئمة المطروحة مف قبؿ االعضاء؛
 تقديـ عروض أولية حوؿ التعريفة و حوؿ الخدمات؛ -
 .التحوالت القانونية بغرض توافقيا مع قوانيف المنظمة -

 مسار انضمام الجزائر الى المنظمة العالمية لمتجارة : أوال
التجارة و  تفاقية العامة حوؿ التعريفاتالإلى ا 03/06/1987قدمت الجزائر طمب االنضماـ في    
 التي حمت محميا المنظمة العالمية لمتجارة ؛” اتجال“

، وتـ 17/06/1987في « اتجال» تـ قبوؿ طمب االنضماـ مف طرؼ مجمس ممثمي أعضاء -
 تنصيب فوج عمؿ؛

الى أفواج عمؿ مكمفة باالنضماـ الى  «اتجال» تـ تحويؿ جميع أفواج العمؿ لالنضماـ الى -
 ؛01/01/1995منظمة التجارة العالمية في 
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 بصياغة مذكرة حوؿ التجارة الخارجية؛ 1995قامت لجنة وزارية مشتركة سنة  -
سؤاؿ مف طرؼ أعضاء المنظمة ولـ تنطمؽ المفاوضات بشكؿ ممموس  500تـ طرح حوالي  -

 ؛ 1996بالتجارة الخارجية في جويمية  اال بعد تقديـ الجزائر مذكرتيا الخاصة
 ؛1997ياغة مشاريع االجوبة و قدمت لمجمس الحكومة الذي صادؽ عمييا خالؿ سنة تـ ص -
-22عمى أساس االجوبة تـ عقد أوؿ اجتماع لفوج العمؿ المكمؼ بانضماـ الجزائر في  -

 ؛23/04/1998
تـ اعتبار ىذه المرحمة بالمرحمة الناضجة و عمى اثرىا طمب مف الجزائر تقديـ عروض أولية  -

 تجارة الخدمات؛حوؿ التعريفة و 
تـ مراجعة مذكرة التجارة الخارجية لمجزائر و أرسمت نسخة منيا الى امانة  2001و في سنة  -

 المنظمة في نفس السنة؛
 :تـ تشكيؿ ىيكؿ تنظيمي جديد لمتابعة و معاينة مسار االنضماـ وفقا لمايمي -

  ؛ 07/02/2002عقد االجتماع الثاني لفوج العمؿ في 
 و المعمومات االضافية  28/02/2002ولية المانة المنظمة في تـ تقديـ العروض اال

 ؛2002أرسمت في مارس 
  تعيدت الجزائر باعداد برنامج واسع لمتحوالت القانونية و التنظيمية ، تمس المسائؿ

 :التالية
 حقوؽ الممكية الفكرية ؛ .1
 افتاوات الجمركية؛ .2
 الحواجز التقنية لمتجارة؛ .3
 لتجارية؛الوسائؿ القانونية لمحماية ا .4
 .اجراءات محاربة الغش و القرصنة .5

نص  36يتشكؿ مف  11/2004تالي تـ تحقيؽ ىذا كميا و تـ تقديـ برنامج إضافي في لو با -
 منو متعمؽ بحقوؽ الممكية الفكرية؛ 17قانوني ، 

و عمى مستوى المفاوضات الثنائية عقد فريؽ الخبراء عدة اجتماعات و لقاءات حوؿ الولوج  -
 سمع و الخدمات ؛الى اسواؽ ال

، و قامت باالمضاء  01/2005قدمت الجزائر عدة عروض في االجتماع التاسع لمفوج في  -
 ؛ "البرازيؿ ، كوبا ، االوروغواي ، فنزويال : " مع كؿ مف  اتفاقيات ثنائية 04عمى 

سؤاؿ و طمب توضيح مف طرؼ أعضاء  1500تـ طرح حوالي  21/10/2005و الى غاية   -
 سعة مناسبات ؛المنظمة خالؿ ت
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قامت مجموعة العمؿ بدراسة مشروع  01/2008و خالؿ انعقاد الجولة العاشرة في  -
المراجع حوؿ التجارة الخارجية لمجزائر و افصالحات التي باشرتيا السمطات  التقرير

و بالتالي  لمواءمة افطار القانوني و المؤسساتي مع قواعد المنظمة العالمية لمتجارة العمومية
تواجييا التجارة و افجراءات  دت الجزائر قوانيف جديدة في مجاؿ العراقيؿ التقنية التياعتم

و ممارسات مكافحة افغراؽ و الحماية  الخاصة بالصحة و الصحة النباتية والممكية الفكرية
الجمركي و استيراد المواد الصيدالنية  وافجراءات التعويضية و سياسة األسعار و التقييـ

و تجدر افشارة في ىذا  ،و األغناـ و النخيؿ ات الكحولية و تصدير لحـو االبقاروالمشروب
 ؛نصا تشريعيا و تنظيميا 36 الصدد إلى أف الجزائر قامت بتعديؿ ما ال يقؿ عف

سؤاؿ لمدوؿ االعضاء و ىي تنتظر منذ  06قامت الجزائر باالجابة عمى  0202و في سنة  -
 جوبة ؛مدة رد مجموعة العمؿ بخصوص تمؾ اال

و كانت الجزائر قد دعت الى تبسيط و تسييؿ مسار االنضماـ لممنظمة العالمية لمتجارة  -
 ؛0200بالنسبة لمبمداف النامية واالقؿ تقدما خالؿ الندوة الوزارية لممنظمة في منتصؼ ديسمبر

فتعتبر الجولة الحاسمة مثمما  0200أما عف الجولة الحادية عشر المزمع انعقادىا في عاـ  -
حيث وصؼ ىذه السنة  بأنيا ستكوف " مصطفى بف بادة " أكده وزير التجارة الجزائري السيد 

سنة االستئناؼ الجدي لممفاوضات حيث أف ممؼ الجزائر يعتبر كامال و ىو الرأي الذي 
" فرانسوا رو " يشاطره فيو كؿ مف رئيس مجموعة العمؿ المكمفة بممؼ انضماـ الجزائر السيد 

 " .باسكاؿ المي" ـ لممنظمة السيد و المدير العا

 آثار انضمام الجزائر الى المنظمة العالمية لمتجارة عمى القطاع المصرفي: ثانيا
اف أىـ اآلثار التي يمكف أف تتعرض ليا الجزائر مف وراء االنضماـ لممنظمة العالمية     

 :لمتجارة يمكف اف نعرضيا في جانبيف وفقا لمايمي
 1:االثار االيجابية  .1
تعزيز المنافسة وتحسيف كفاءة أداء قطاع الخدمات المالية، األمر الذي مف شأنو أف يؤدي إلى  -

تخفيض التكاليؼ وتحسيف نوعية الخدمات، بافضافة إلى توفير خيارات أكثر وأفضؿ في 
 الخدمات المالية؛

فيما  تحسيف خدمات الوساطة المالية وزيادة فرص االستثمار مف خالؿ توظيؼ أفضؿ لمموارد -
 بيف القطاعات والبمداف المختمفة وفقا لمفترة الزمنية المناسبة ومف خالؿ إدارة افضؿ لممخاطر؛

تحفيز الحكومات لتحسيف إدارة السياسات االقتصادية وسياسات افشراؼ والرقابة الخاصة  -
 ؛و المصرفية بالقطاعات المالية

                                                 
العمـو االقتصادية و عمـو التسيير ، ، رسالة ماجستير ، كمية  تطوير وسائل الدفع في الجياز المصرفي الجزائريجميد نور الديف ، : أنظر 1

 .52، ص 2006-2005جامعة الجزائر ، 
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 ت المتقدمة في القطاع الماليإمكانية نقؿ المعرفة والتكنولوجيا التي تشمؿ الممارسا -
، وبخاصة في مجاؿ افدارة، المحاسبة، والتعامؿ مع المعمومات، والتعامؿ مع والمصرفي

 األدوات المالية الجديدة؛

ما مف شأنو أف يعمؽ ، و  المصارؼتوفير وسائؿ متنوعة لتقميؿ المخاطر التي قد تتعرض ليا  -
التعامالت، وزيادة تنويع الخدمات المعروضة مف خالؿ زيادة حجـ ويوسع العمميات المصرفية 

ويقمؿ مف حدة تعرضيا  أنشطة ىذه المصارؼاألمر الذي مف شأنو أف يخفض مف تذبذب 
 لمصدمات المالية؛

:اآلحار انسهبية  .2
1
 

، وىو ما  تزايد حدة المنافسة األجنبية في السوؽ الجزائرية نتيجة االلتزاـ بقواعد فتح األسواؽ -
لعدـ قدرتيا عمى المنافسة، سواء كانت منافسة سعرية  مصرفيةلصناعات السيؤثر سمبا عمى ا

 .أو منافسة مرتبطة بجودة السمعة وكفاءة استخداميا
إلى غمؽ أبوابيا وىو ما يؤدي إلى تزايد  صارؼبفعؿ ىذه المنافسة سوؼ تضطر بعض الم -

 .معدؿ البطالة خاصة في المدى القصير
دخوؿ المصارؼ ثمار المرتبطة بالتجارة سوؼ يؤدي إلى إف تطبيؽ اتفاقية إجراءات االست -

لالقتصاد الوطني ومزاحمة االستثمار الوطني، وىنا ما يعني تزايد أنشطة الدمج  الدولية
 ؛ واالستحواذ وانتشار الكيانات الكبرى المسيطرة عمى حركة االستثمارات

مة الوطنية، وىو ما سيترتب عمى شرط المعام تنطوي جميع اتفاقيات المنظمة العالمية لمتجارة -
الوطنية، وىو ما يعني المصرفية عميو إلغاء أي معاممة تفضيمية تمنحيا الجزائر إلى المنتجات 

 ؛تركيا دوف حماية حكومية أو تفضيؿ وىو ما سينعكس سمبا عمى استمرارىا
كس عمى ارتفاع نفقات الحصوؿ عمى الخبرة والمعرفة الفنية مف الدوؿ المتقدمة، وىو ما سينع -

 ؛التي تعتمد عمى ىذه المعرفةالمصرفية و نفقات افنتاج والمزايا النسبية لمصناعات 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
، أطروحة -حالة مجمع صيدال –اآلثار المحتممة النضمام الجزائر لممنظمة العالمية لمتجارة عمى قطاع صناعة االدوية الصادؽ بوشنافة ،  1

 .218-217، ص 2007-2006ر ، دكتوراه ، كمية العمـو االقتصادية و عمـو التسيير ، جامعة الجزائ
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 :خالصة الفصل
عرؼ القطاع المصرفي الجزائري تطورات و تحوالت جذرية بدأت بانشاء ما يعرؼ بمؤسسات 

دير ىذه المؤسسات بما السيادة الوطنية و تاميـ البنوؾ االجنبية و تبني النظاـ االشتراكي فاصبحت ت
يعرؼ بالتخطيط و المركزية في القرار، اال اف النزاعات و التناقضات القائمة في المنظومة المصرفية 
تطمبت الشروع  في االصالحات لبناء نظاـ تمويؿ وطني جزائري يستجيب لمتطمبات التنمية 

و  1988ثـ اصالحات  1986االقتصادية آنذاؾ ، و جاءت افصالحات النقدية والمصرفية لعاـ 
الذي جاء ليغير بنية (  10 - 90)كانت بمثابة اصالحات تمييدية لصدور  قانوف النقد  والقرض

بإدخاؿ البنوؾ الخاصة القطاع  المصرفي الجزائري ويجعمو نظاـ يتالءـ مع اقتصاد السوؽ وذلؾ 
 01-01الوطنية  واألجنبية إلى السوؽ المصرفية و طرأت عمى ىذا االخير تعديالت تمثمت في االمر

مف اجؿ جعؿ القطاع المصرفي يتوائـ مع التغيرات المصرفية  04-10، و االمر 11-03و االمر 
 .الجديدة

اـ اتفاقية شراكة مع االتحاد االوروبي تـ ابر   و مف أجؿ تدعيـ موقعيا االقتصادي و وضعيا المصرفي
االستفادة مف مختمؼ المزايا  مف اجؿ و كذا تقديـ طمب عضوية في المنظمة العالمية لمتجارة
 .وافعفاءات والتسييالت التي تمنحيا المنظمة لمدوؿ النامية

لو في  و رغـ ىذه االجراءات اال اف اوضاع البنوؾ الجزائرية مزالت متدىورة و ىذا ماسنتطرؽ
 .الفصؿ الموالي مف خالؿ تقييـ كفاءة اداء البنوؾ الجزائرية
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 : مقدمة الفصل
في ظؿ العولمة المالية و تحرير حركة رؤوس االمواؿ، و االىتماـ المتزايد لمدوؿ المتقدمة 
ؿ اقتصاديا و ماليا في تسويؽ االنتاج، و العمؿ عمى توسيع االسواؽ مف خالؿ صناعة الخدمات بشك

                المصرفية منيا بشكؿ خاص و تسويقيا، باالضافة الى انتشار الصيرفة االلكترونية  الخدماتعاـ و 
و المصارؼ الشاممة و االبتكارات المالية الحديثة، أدت ىذه البيئة الجديدة التي تتميز بدرجات عالية 

النشطة و التغير الى فمسفة التشغيؿ ات وتشغيؿ المعمومات و انتاجيا في جميع ايمف استخداـ التقن
باتجاه االىتماـ المتزايد في االبتكار و التحديث و تقديـ الجديد باستمرار واالىتماـ بالعمالء وكيفية 

 .1البقاء و المحافظة عمى الحصة في السوؽ حاليا و مستقبميا
 

و اف يؤدي الى زيادة باالضافة الى اف طابع المنافسة الممح في الوقت الراىف و الذي يتوقع من 
مستويات الكفاءة و انخفاض قوة السوؽ في االسواؽ المحمية و العربية في الصناعة المصرفية، اف 
 كؿ ىذه اآلثار والتغيرات التي تطرأ عمى المصارؼ الجزائرية يجعميا تفكر في رفع مستوى أدئيا  

لتالي ومف أجؿ معرفة مدى قدرة المالي، و با انتاجيتيا بسموؾ جد متميز في التعامؿ في القطاعو 
المصارؼ الجزائرية عمى الوقوؼ في و جو ىذه المنافسة البد مف تقييـ كفاءة أداء المصارؼ 

طبيعة تقييـ األداء المالي وىذا ماسنتطرؽ لو في ىذا الفصؿ مف خالؿ في ظؿ العولمة الجزائرية 
ؼ الجزائرية عمى المستوى الكمي ار المص الكفاءة وبعدىا نتطرؽ الى تقييـ كفاءة أداءو  لممصارؼ

 . الجزئيو 
 طبيعة تقييـ األداء المالي لممصارؼ: المبحث األوؿ
 المفاىيـ النظرية لمكفاءة : المبحث الثاني
 تقييـ كفاءة القطاع المصرفي الجزائري عمى المستوى الكمي: المبحث الثالث
 الجزئيتقييـ أداء المصارؼ الجزائرية عمى المستوى : المبحث الرابع

 
 
 
 
 

                                                 
لتألداء فتي ضتوء ( التشتغيمية) إطتار عممتي لجمتع المقتاييس المحاستبية الماليتة و غيتر الماليتة البشتاوي سميماف حسػيف،  -:انظر كال مف 1

 . 387، ص 2004، 01، العدد 20، مجمة دمشؽ لمعمـو االقتصادية و القانونية، المجمد المنافسة و عصر المعموماتية
كفاءة التكمفة و الربح في البنوك التجارية االردنية، طرق معممية و غير معممية يومي نضاؿ احمد، الكور عز الديف مصطفى، الف -

 .23، ص 2008، 01، العدد 35، مجمة دراسات العمـو االدارية، المجمد لتقدير الكفاءة
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 طبيعة تقييم األداء المالي لممصارف: المبحث األول
األداء مفيوما شموليا و ىاما بالنسبة لجميع منشآت االعماؿ بشكؿ عاـ والمؤسسات يعتبر 

المصرفية بشكؿ خاص، و عمى الرغـ مف كثرة البحوث و الدراسات التي تناولت األداء و تقييمو اال 
مفيـو محدد لألداء، فال يزاؿ الباحثوف مشغوليف بمناقشة األداء  انو لـ يتوصؿ الى اجماع حوؿ

كمصطمح فني و بمناقشة المستويات التي يحمؿ عندىا و القواعد االساسية لقياسو، ويعتقد البعض اف 
الخالؼ حوؿ مفيـو األداء ينبع مف اختالؼ المعايير و المقاييس التي تعتمد في دراسة األداء              

و و التي يستخدميا الباحثوف مع القوؿ اف ىذا االختالؼ انما يعود لتنوع أىداؼ و اتجاىات و قياس
 .1الباحثيف في دراستيـ

 
 لممصرف المالي األداءتقييم  مفيوم  : المطمب االول 

 بشكل عام لممصرفالمالي  األداءتقييم تعريف :اوال 
اضافة الى خيارات قادة  عمى انو دالة لممؤشرات و الخصائص المنظمة األداءيعرؼ  -

 .المنظمة
 ىو وسيمة لمتحقؽ و التأكد مف اف العمميات االنتاجية التي تـ انجازىا في نياية األداءتقييـ  -
 التي اريد انجازىا عمى وفؽ الخططمدة زمنية معينة غالبا ما تكوف سنة، ىي مطابقة لالعماؿ     

المعتمدة، بغية موافاة الجيات المعنية باي  و البرامج المحددة و التعميمات الصادرة و المبادئ
انحرافات او اختالفات مع تحميؿ اسبابيا لغرض تقديـ االقتراحات العممية و العممية لمعالجتيا 

 .2المستقبؿ و تجنبيا في
 تقييـ األداء ىو الطريقة الدورية لموصوؿ الى الصورة الواقعية عف طريؽ مقارنة المؤشرات -
 .3ستيدفة خالؿ مدة زمنية محددةالفعمية بتمؾ الم    
متاحة و التحقؽ مف تنفيذ االىداؼ    التأكد مف كفاءة استخداـ الموارد ال األداءيعني تقييـ  -

نتيجة التقدـ التكنولوجي و ما تبع ذلؾ مف  األداءالمخططة، و قد برزت الحاجة الى تقييـ 
نتائج التخطيط  األداءتضمف قياس الرغبة في قياس الكفاية االنتاجية و االدارية لممشروع، و ي

و ذلؾ يستدعي فرض رقابة عمى اوجو النشاط المختمفة التي يباشرىا المشروع كما يستمـز 

                                                 
، دراسػة تطبيقيػة فػي عينػة مػف الشػركات الصػناعية االردنيػة، رسػالة ليالتحميل االستراتيجي و اثره في قيتاس االداء المتاالقطب محي الديف،  1

، التحميتل المتالي ألغتراض تقيتيم االداء و التنبتؤ بالفشتلنقػال عػف حمػزة محمػود الزبيػدي، . 23، ص 1996ماجستير، الجامعة المستنصرية، 
 .89، ص 2011ر و التوزيع، عماف ، الوراؽ لمنش

 .63، ص 1999، جامعة الموصؿ، العراؽ، 2، طتقييم المشاريع االقتصاديةطالؿ محمود،  عبد العزيز مصطفى عبد الكريـ، 2
 .250، ص1979، دار الكتاب لمطباعة و النشر، بغداد، 1، ط االقتصاد الصناعيجاسـ حميد و اخروف،  3
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عة مف قبؿ او و فرض رقابة عمى النتائج التي حققيا المشروع و مقارنتيا باالنماط الموض
 .1اظيار االنحرافات و تحميؿ اسبابيا و العمؿ عمى تجنبيا مستقبال

 :مصارفتعريف تقييم األداء المالي لم: ياثان
ىو استخداـ مؤشرات مالية لقياس مدى انجاز االىداؼ، و المساىمة في اتاحة الموارد المالية  -

المالي لمبنؾ بالعوامؿ االقتصادية وىيكؿ  األداءوتزويد البنؾ بفرص االستثمار، و يتأثر 
المالي لمبنؾ عف ادائو مف خالؿ تحقيؽ  داءاأل، و يعبر 2الصناعة والقدرات التنظيمية واالدارية

   معدالت نمو مرتفعة و عوائد متحققة بعد خصـ كمفة رأس الماؿ مف االرباح بعد الضرائب، 
و مواجية المخاطر المالية الناجمة عف استخداـ الديوف و امواؿ الغير في تمويؿ استخدامات 

     الربحية : ثالثة ابعاد رئيسية ىي النظر الى المصارؼالبنؾ، و يتطمب القياس المالي في 
 . و المخاطرة و السيولة

تشير كممة األداء الى التنفيذ الفعمي لمراحؿ العمؿ كما تعني درجة او مستوى الميارة والمجيود  -
المتحققة فعميا قياسا باالىداؼ ( النتائج)المبذوؿ في التنفيذ، و يقصد البعض باألداء المخرجات 

 .3الى تحقيقياالتي يسعى المصرؼ 
مرحمة مف مراحؿ العممية االدارية التي تبدأ بتحديد االىداؼ، ثـ  األداءو تعد عممية تقييـ      

تأتي ممشروع لتنفيذ الخطة الموضوعة، و وضع خطة زمنية لتحقيؽ االىداؼ، ثـ وضع تنظيـ شامؿ ل
نيائية مف مراحؿ العممية بعد ذلؾ عممية الرقابة ومتابعة تنفيذ الخطة التي تقود الى المرحمة ال

عممية لتقييـ نشاط المصرؼ عف ، و يمكف تعريفيا بانيا عبارة األداءىي تقييـ  التي االدارية و
االساس، او بمصارؼ  بيدؼ قياس النتائج المحققة و مقارنتيا بنتائج محققة في سنة سابقة، او سنة

و اتخاذ االجراءات الالزمة  ، او بما ىو مستيدؼ تحقيقو لبياف االنحرافات، في دوؿ اخرى
 . 4لتصحيحيا
 

 :5مصارفالجيات المستفيدة من التقييم المالي لم: ثالثا
  :االدارة .1

روؼ اف المديريف يرغبوف بمقارنة ادائيـ خالؿ السنوات الماضية مع اىداؼ الربحية مف المع
لحصة السوقية، النمو فاالدارة تحدد اىداؼ المصرؼ مف خالؿ ا ، والسوؽ المختارة مع اداء منافسييـ

                                                 
 .20،ص 1989ع، القاىرة ،، دار الكتب العممية لمنشر و التوزيالتحميل المالي، ادارة االموالفضالة ابو الفتوح عمي،  1

2
  Hopkins, Willie, and Shirley A Hopkins, Strategic planing financial preformance relation in banks: a 

casual examination ,Strategic risk management journal, 1997, p23. 
 .145 صالربيعي حاكـ محسف، راضي حمد عبد الحسيف، مرجع سابؽ، 3
 .59، ص 1980، دار الرسالة، بغداد، تقييم االداء في االنشطة االنتاجيةفميح حسف،  :ظران 4
 .258 -257عبد القادر عال نعيـ و اخروف، مرجع سابؽ، ص ص  :انظر 5
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في قيمة المبيعات، و العائد عمى االستثمار، و ييتـ بيذه المعمومات بشكؿ كبير المديريف ضمف 
 .المستوى االداري االعمى

 
  :حممة االسيم العادية  .2

 :و ىـ ينقسموف الى ثالث فئات
راد حممة االسيـ الذيف يمتمكوف وجية نظر قصيرة االمد وىـ يتطمعوف الى تعظيـ االي . أ

 ؛الحالي و توزيعو عمييـ
يمتمكوف وجية نظر طويمة االمد وىـ ييتموف باحتجاز الربح لتحقيؽ الذيف حممة االسيـ  . ب

 ؛النمو المستقبمي في االيرادات، و تعظيـ رأس الماؿ
يمتمكوف وجية نظر مستقبمية وىـ يختبروف قدرة المصرؼ عمى تحقيؽ  الذيف حممة االسيـ . ت

 ؛طر لمبدائؿ االستثماريةاالرباح، العوائد والمخا
  :حممة االسيم الممتازة  .3
 ؛مالئمة لالرباح الموزعةو ىـ يتطمعوف الى استقرار االرباح بمستوى معيف بحيث يوفر تغطية   
 : حممة السندات  .4

           مثؿ االفراد، المصارؼ او المنشآت المالية الذيف يركزوف عمى مستوى االرباح الحالية  
 .قييمو لمموجودات لتغطية ديونيـ، اقتراض المصرؼ وتاالرباح الموزعةمدفوعات و المستقبمية، 

 : مانحي االئتمان والمصرفيون .5
المصارؼ أي انيـ يتأكدوف في وىـ يتحققوف مف التغييرات الرئيسية التي تطرأ عمى ممتمكات 

 .المصرؼ حقيقة االمر مف مدى كفاية الموجودات المتاحة في توفير الضماف لمطموباتيـ عمى

 مصارفالمالي لم األداءاىمية تقييم : رابعا
 :1عمى اىمية تقييـ األداء فيقوؿ "الماضي محمد المحمدي"يؤكد 
 ؛كاف عصر الستينات عصر التسويؽ . أ
 ؛كاف عصر السبعينات عصر المبادرات الخاصة بالجودة . ب
 ؛كاف عصر الثمانينات عصر خدمة الزبوف . ت
 .لعشريف فيو عصر تقييـ األداءأما نياية التسعينات و مطمع القرف ا . ث

 :ثـ اف تقييـ األداء يمكف مما يمي

                                                 
لحديثػة فػي نػدوة االسػاليب ا" الحكػومي ، مداخل قياس االداء في القطاع الخاص و تطبيقاتيا عمى القطاع العتام و الماضي محمد المحمدي 1

 .161، ص 2006قياس االداء الحكومي، المنظمة العربية لمتنمية االدارية، مارس 
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يقدـ صورة شاممة لمختمؼ المستويات االدارية عف اداء المصرؼ، و تعزيز دوره في االقتصاد  . أ
 ؛1الوطني

يساعد السيما عمى المستوى المالي في التاكد مف توفير السيولة و قياس مستوى الربحية في  . ب
و التمويؿ و ما يصاحبيما مف مخاطر فضال عف مقسـو االرباح في  ظؿ قرارات االستثمار

اطار السعي لتعظيـ القيمة الحالية لممصرؼ باعتبار اف االىداؼ المالية ىي زيادة قيمة 
المصرؼ الحالية و المحافظة عمى السيولة لحمايتو مف خطر االفالس والتصفية و تحقيؽ 

 .2عائد مناسب عمى االستثمار

 :3النقاط التالية في اىمية تقييـ األداء"  وىيب ادحد" و يضيؼ 
 ؛حث االدارة عمى التخطيط المستقبمي و اتخاذ القرارات  . أ
 ؛معالجة أي خمؿ في عمؿ االدارة بشكؿ سريع . ب
 ؛تبرير الحاجة الى الموارد بناءا الى اسس عممية و موضوعية . ت
 .تعزيز مبدأ المساءلة باالستناد الى ادلة موضوعية . ث

 :4عمى أىمية تقييـ األداء باالتي "نصر حمود مزنان  فيد"و يؤكد 
يساعد في االفصاح عمى درجة المواءمة و االنسجاـ بيف االىداؼ و االستراتيجيات المعتمدة  .1

 ؛و عالقتيا بالبيئة التنافسية بالمصرؼ 
يعمؿ عمى ايجاد نوع مف المنافسة بيف االقساـ المختمفة في المصرؼ مما يساعد في تحسيف  .2

 ؛ى األداء فيومستو 
يقدـ إيضاحا لمعامميف في كيفية أداء المياـ الوظيفية، و يعمؿ عمى توجيو الجيود لتحقيؽ   .3

 .األداء الناجح الذي يمكف قياسو و الحكـ عميو

وانطالقا مف ىذه االىمية فقد اصبح األداء مف المفاىيـ االساسية لممديريف في كافة المستويات 
سسات، ألف مخرجات ىذا األداء قد تكوف ذات آثار ضارة بأرباح المصرؼ اليرمية و لكافة انواع المؤ 

او قد تكوف أساسية لبقائو و استمراره، و بناء عميو فاف األداء ىو واحد مف المؤشرات اليامة عف مدى 
  .نجاح المصرؼ و فاعميتو في استغالؿ الموارد االنتاجية المتاحة لو

                                                 
، دار الوسػػاـ لمطباعػػة  1، طنظتتم المحاستتبة و الرقابتتة و تقيتتيم االداء فتتي المصتتارف و المؤسستتات الماليتتةالسيسػػي صػػالح الػػديف حسػػف،  1
 .242، ص 1998النشر، بيروت لبناف، و 
 .26، ص 2000، دار الصفا لمنشر و التوزيع، عماف،الدارة و التحميل المالي اسس و مفاىيم و تطبيقاتاكراحة عبد الحميد،  2
، االسػاليب الحديثػة فػي قيػاس األداء الحكػومي، المنظمػة العربيػة بطاقات األداء المتوازن ومعايير األداء األساسية قياس األداءحداد وىيب،  3

 .127، ص 2007لمتنمية االدارية، مارس 
، 2008االردف،  -، دار صػفا لمنشػر و التوزيػع، عمػاف1، طأثر السياسات االقتصادية في أداء المصارف التجاريتةفيد نصر حمود مزناف،  4

 .30-28ص ص 
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 في المصارف األداءاىداف تقييم : المطمب الثاني

 :تقييـ األداء في المصارؼ التجارية اىداؼ عدة و متنوعة يمكف عرض ابرزىا فيمايميلعممية 
متابعة تنفيذ اىداؼ المصرؼ التجاري المحدد مسبقا، االمر الذي يتطمب متابعة تنفيذ  .1

اد االىداؼ المحددة كما ونوعا وضمف الخطة المرسومة و المدة المحددة ليا، ويتـ ذلؾ باالستن
 ؛1الى البيانات و المعمومات المتوافرة عف سير األداء

الكشؼ عف مواطف الخمؿ و الضعؼ في نشاط المصرؼ التجاري واجراء تحميؿ شامؿ ليا مع  .2
بياف مسبباتيا، وذلؾ بيدؼ وضع الحموؿ الالزمة ليا وتصحيحيا و العمؿ عمى تجنب الوقوع 

 ؛في االخطاء مستقبال
لمصرؼ التجاري لمموارد المتاحة بالصورة المثمى وتحقيؽ اقصى بياف مدى كفاءة استخداـ ا .3

 ؛عائد ممكف وبأقؿ تكمفة ممكنة في ضوء الموارد المتاحة
تحديد مسؤولية االقساـ والفروع المختمفة في المصرؼ التجاري عف مواطف الخمؿ والضعؼ في  .4

تحقيقيا  النشاط الذي يمارسو المصرؼ مف خالؿ قياس انجازات كؿ قسـ او فرع ومدى
لالىداؼ المرسومة، االمر الذي يييء االرضية المناسبة لخمؽ نوع مف المنافسة بيف تمؾ 

 ؛االقساـ او الفروع وىذا بدوره سيعمؿ حتما عمى رفع مستوى األداء في المصرؼ
توفير البيانات و المعمومات االحصائية عف نتائج تقييـ األداء في المصارؼ التجارية الى  .5

ابية مما يسيؿ عمميا ويمكنيا مف اجراء المتابعة الشاممة والمستمرة لنشاط االجيزة الرق
 ؛المصرؼ لضماف تحقيؽ األداء االفضؿ و المتناسؽ

تقديـ قاعدة بيانات و معمومات عف أداء المصرؼ التجاري، تساعد عمى وضع السياسات      .6
 .  اء ورفع كفاءتوو الدراسات و البحوث المستقبمية التي تعمؿ عمى تحسيف انماط األد

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Jill.L Wetmore and John. R. Brick.The Basi Risk Component of Commercial Bank Stock Rituns. 

Journal of Economics and Business.1998. P73. 
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 المفاىيم النظرية لمكفاءة : المبحث الثاني
           يعتبر مصطمح الكفاءة مف اكبر المصطمحات المستخدمة لمتعبير عف األداء الممتاز  

و المتميز لممؤسسة، حيث شاع استخداـ ىذا المصطمح لمتعبير عف قدرة االدارة عمى التحكـ في 
 .ـ االمثؿ لمواردىا، و ىو ما سنتطرؽ اليو في ىذا المبحثتكاليفيا و االستخدا

 
 تعريف الكفاءة: المطمب األول

 :يسير لذا سنركز عمى ابرزىا و التي تمثمت فيمايمي رإف عرض التعريفات الخاصة بالكفاءة أمر غي
 تعبر الكفاءة عف االستخداـ العقالني و الرشيد في المفاضمة بيف البدائؿ و إختيار أفضميا -

بشكؿ يسمح بتقميؿ التكاليؼ أو تعظيـ الربح إلى أقصى درجة ممكنة، و يكوف ذلؾ عند 
اختيار أسموب عممي معيف لموصوؿ الى ىدؼ معيف، إذف الكفاءة بيذا المعنى تعني القياـ 

 . 1بالعمؿ بأفضؿ طريقة ممكنة مف حيث التكمفة و الوقت

بأقؿ ما يمكف، اي العمؿ عمى تقمييؿ الموارد كما يمكف اف تعرؼ الكفاءة عمى انيا انجاز الكثير 
المستخدمة سواء كانت بشرية، اـ مادية ، اـ مالية و كذلؾ العمؿ عمى تقميؿ اليدر و العطؿ في 

 .2الطاقة االنتاجية
 

 الكفاءة في القطاع المصرفي  : المطمب الثاني
ة بإنتاجية االقتصاد التي تنبع أىمية الكفاءة المصرفية مف إرتباط كفاءة القطاع المصرفي مباشر 

تجعؿ مف تحري مستويات الكفاءة لدى البنوؾ أمرا في غاية األىمية لمستخدمي القرار داخؿ القطاع 
أو خارجو كوف أف القطاع المصرفي ىو األكثر حساسية بيف القطاعات االقتصادية المختمفة، كما أف 

الصناعة المصرفية يعتمد عمى تحديد  صانعي السياسة المصرفية في الجزائر في تحسيف استراتيجية
مدى كفاءة البنوؾ في إستخداـ الموارد المالية وغير المالية ومدى تقميؿ التكاليؼ و توليد االرباح 

 .األمر الذي يؤدي الى تحديد مدى الحاجة الى االصالحات في ىذه الصناعة
 

                                                 
  عمػى انيػا النسػبة بػيف االنتػاج االجمػالي  االنتاجيةتجدر االشارة الى اف ىناؾ فرؽ بيف الكفاءة و االنتاجية و الفاعمية و الكفاية ، حيث تعرؼ

اؼ المنظمػػة فػػي بمػػدى تحقيػػؽ أىػػدالفاعميتتة ، و تعػػرؼ (العمػػؿ، رأس المػػاؿ و التنظػػيـ ) المحقػػؽ فػػي وقػػت محػػدد و عوامػػؿ االنتػػاج المسػػتخدمة
فتعرؼ عمى انيا كفاية الشيء أو عدـ كفايتو مف ناحيػة الكػـ ،  الكفايةأو ىي نسبة اليدؼ المتحقؽ الى اليدؼ المخطط، أما  البقاء   و النمو،

 .ـاما الكفاءة فيي تدؿ عمى مستوى عاؿ مف الكيؼ دوف أ ف تيمؿ الك
، الممتقػى الػوطني حػوؿ المنظومػة البنكيػة فػي ظػؿ التحػوالت القانونيػة اء النظام المصرفيتقييم كفاءة أدعبد الرحيـ شيبي وبف بوزياف جازيػة،  1

 .  01، ص2006أفريؿ  25-24و االقتصادية، بشار ،الجزائر، 
، دار وائػؿ لمنشػر، عمػاف متدخل كمتي و استتراتيجي معاصترإدارة البنتوك الحسيني فالح حسف عداي ، الػدوري مؤيػد عبػد الرحمػاف عبػد اهلل،  2

 .22، ص 2000االردف، 
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او بمعنى  يةمثؿ لموارد االنتاجتعرؼ الكفاءة المصرفية عمى انيا االستغالؿ اال: الكفاءة المصرفية
 .اخر تحقيؽ اقصى المخرجات مف الموارد المتاحة لممؤسسة المصرفية

 
وتجدر االشارة الى اف مفيـو الكفاءة المصرفية اتخذ ابعادا اخرى باالضافة لالستخداـ االمثؿ 

ع المصرفي قتصادية و القطااللمموارد اىميا حجـ القطاع المصرفي و ىيكؿ الوحدات المصرفية وا
ككؿ، وكفاءة األداء المصرفي، ولقد ركزت دراسات الكفاءة المصرفية نحو تقييـ ىذه الكفاءة في اطار 
التكاليؼ التشغيمية لممصارؼ، وكذلؾ دراسة الكفاءة المصرفية في إطار الربحية المصرفية، كما تـ 

س الكفاءة التقنية او الكفاءة استخداـ مفيـو الكفاءة االقتصادية وتطبيقيا عمى المصارؼ، وذلؾ بقيا
 .1السعرية لمصرؼ معيف او عدة مصارؼ

 
 :أنواع الكفاءة المصرفية

  :2كفاءة التكمفة .1
تعرؼ عمى انيا نسبة الحد األدنى مف التكمفة الى التكمفة الفعمية لمبنؾ، و تعني نسبة االنحراؼ 

كف تعريؼ الحد األدنى مف التكمفة عف التكمفة الفعمية، فكمما قمت نسبة االنحراؼ زادت الكفاءة، ويم
وأعمى ربح لموحدة الواحدة مف المخرجات بيف البنوؾ مقارنة بالتكمفة الفعمية ( تكمفة )بأنو أدنى سعر 

 .لذلؾ البنؾ
و تتميز البنوؾ الكفؤة إداريا بكفاءة التكمفة ، وذلؾ مف خالؿ قياميا بممارسة رقابة عمى التكاليؼ 

ر تعمؿ عمى خفض التكاليؼ، و بكميات تتناسب مع القدر الالـز لمتشغيؿ واستخداميا لمدخالت بأسعا
تكنولوجيا إعتماد إدارة البنؾ عمى تقنيات و االمثؿ لمبنؾ، كما أف كفاءة التكمفة يمكف اف تنتج مف 

 .إنتاجية تحقؽ تكاليؼ عند حدىا األدنى
ارسة وبمنحنى تكاليؼ عند و عمميا تقيس كفاءة التكمفة درجة إقتراب البنؾ مف تكاليؼ أفضؿ مم

حده األدنى، أو مدى إقتراب البنوؾ مف البنؾ األقؿ تكمفة و األفضؿ ممارسة ضمف العينة، وذلؾ 
 .لنفس المتغيرات ووفؽ نفس الظروؼ

و تتمثؿ عالقة الكفاءة بالتكمفة بشكؿ عاـ في العمؿ عمى رفع كفاءة عناصر االنتاج مف خالؿ     
تكمفة و العائد لصالح المشروع، أما فيما يتعمؽ بالقطاع المصرفي فانو مف زيادة الفرؽ بيف عاممي ال

                                                 
، تنميػة الرافػديف  1983-1965تقويم كفاءة العممية المصرفية تعبئة الموارد وتوزيعيا في مصترف الرافتدين لمفتترة الجميؿ سرمد كوكب،  1

 .108، 75، العراؽ، ص ص 26العدد 
، دراسػة تطبيقيػة عمػى البنػوؾ لبنتوك التجاريتةأثر قوة الستوق وىيكتل الكفتاءة عمتى أداء االكور عز الديف مصطفى و الفيومي أحمد نضاؿ،  2

 .256، ص 2007، 3، العدد3التجارية المدرجة في بورصة عماف، المجمة االردنية في ادارة األعماؿ، المجمد 
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و غير قابمة  1الصعوبة قياس الخدمة التي تقدميا البنوؾ كما ونوعا النيا متنوعة وغير متماثمة
 .لمتخزيف كما انيا تتميز بطابع السرعة

 :كفاءة الربح .2
بح ممكف عند مستوى معيف مف تقيس كفاءة الربح مدى اقتراب البنؾ مف تحقيؽ أقصى ر 

 . المدخالت و المخرجات و المتغيرات االخرى
ر الذي يؤثر عمى ىامش الربح االم،و تجدر االشارة الى اف ىناؾ عالقة بيف التكمفة و العائد 

تحققو البنوؾ، و ارتفاع عنصر المخاطرة الذي تواجيو مما يمقي عمى القائميف بإدارتيا عبء الذي 
 .واليا وتنويع استخداماتيا حتى اليتعثر نشاطياتنويع مصادر أم

 :الكفاءة االنتاجية .3
تعرؼ الكفاءة االنتاجية بأنيا العالقة بيف كمية الموارد المستخدمة في العممية االنتاجية و بيف 
الناتج مف تمؾ العممية، حيث ترتفع الكفاءة االنتاجية كمما ارتفعت نسبة الناتج الى المستخدـ مف 

 : بالتالي فانو يمكف رفع الكفاءة المصرفية بأحد الطرؽ التالية و، الموارد
 ؛تخفيض قيمة المنتج النيائي مع تخفيض قيمة الموارد المستخدمة بنسبة أعمى 
 ؛بقاء قيمة المنتج النيائي ثابتة وتخفيض الموارد المستخدمة 
 ؛زيادة قيمة المنتج النيائي مع تخفيض قيمة الموارد المستخدمة  
 ؛مة المنتج النيائي مع زيادة الموارد المستخدمة بنسبة أقؿزيادة قي 
  المستخدمة ثابتة زيادة قيمة المنتج النيائي مع بقاء قيمة الموارد . 

 
 :و تنقسـ الكفاءة االنتاجية الى قسميف

تشير الى الحالة التي نصؿ فييا الى أفضؿ (: كفاءة تخصيص الموارد) الكفاءة التخصيصية . أ
يذه الموارد، أما النسبية لارد المتاحة في ضوء األسعار و التكاليؼ تخصيص ممكف لممو 

تخصيص الموارد فيي تمؾ الطريقة التي يتـ بيا توزيع ىذه الموارد عمى مختمؼ االستخدامات 
 .البديمة ليا،آخذيف بالحسباف تكاليؼ استخداميا

ؽ استخداـ توليفة مف اذا الكفاءة التخصيصية تشير الى انتاج أفضؿ توليفة مف السمع عف طري
 .2عناصر االنتاج ، اي توليفة مف المدخالت بأقؿ تكمفة ممكنة

                                                 
االردن  أثر أداء المصارف وىيكل السوق عمى الكفاءة المصرفية، دراسة تحميمية لممصارف التجارية العاممة فيخالد عبد المصمح عمايرة،  1
 .39، ص 2005غير منشورة، االكاديمية العربية لمعمـو المالية و المصرفية، االردف ، هأطروحة دكتورا (.1994-2003) 
  يطمؽ ايضا عمى الكفاءة التخصيصية مصطمح الكفاءة التوظيفية. 
ماجسػػتير فػػي العمػػـو االقتصػػادية، جامعػػة بسػػكرة، ، مػػذكرة تقيتتيم كفتتاءة النظتتام المتتالي الجزائتتري ودوره فتتي تمويتتل االقتصتتادسػػاعد ابتسػػاـ،  2

 .61، ص 2009
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يقصد بيا الحالة التشغيمية لموحدة االنتاجية مقارنة بالحدود القصوى لالنتاج، : الكفاءة التقنية . ب
 .1حيث تعرؼ الوحدة التي تنتج في مستوى الحدود القصوى بأنيا كفؤة تقنيا

عمى انتاج مستوى معيف مف المخرجات أو المنتجات بأقؿ كمية مف أو ىي قدرة المنشأة  
 .الموارد مع افتراض ثبات العامؿ التكنولوجي

و عند الوصوؿ الى الكفاءة التقنية و الكفاءة التخصيصية نكوف قد توصمنا الى الكفاءة 
 .الكفاءة التقنية و التخصيصية معامف كؿ ؿ و التي تشم 2االقتصادية الكمية

 :الحجمكفاءة  .4

تمثؿ كفاءة الحجـ التوفير في تكاليؼ البنؾ عند زيادة حجـ المنتجات مع االحتفاظ بمزيج مدخالتو   
 .3ثابت

و يمكف قياس كفاءة الحجـ مف خالؿ غمة الحجـ و تقيس ىذه االخيرة التغير النسبي في االنتاج 
 :4ليةفي عناصر االنتاج، و يمكننا اف نجد الحاالت التا الى التغير النسبي

إذا كاف التغير النسبي في االنتاج الى التغير النسبي في عناصر افنتاج أكبر مف الواحد،  -
 .فتكوف لدينا حالة غمة الحجـ المتزايدة

إذا كاف التغير النسبي في االنتاج الى التغير النسبي في عناصر افنتاج أقؿ مف الواحد،  -
 .فتكوف لدينا حالة غمة الحجـ المتناقصة

التغير النسبي في االنتاج الى التغير النسبي في عناصر افنتاج يساوي الواحد،  إذا كاف -
 .فتكوف لدينا حالة ثبات غمة الحجـ

 :وعميو يمكف القوؿ أف وفورات الحجـ ترتبط بثبات غمة الحجـ عند مستوى الحد األدنى الكؼء، وعميو
 و منو   1 –غمة الحجـ = وفورات الحجـ

 ؛ومة عندما تكوف غمة الحجـ ثابتةتكوف وفورات الحجـ معد 
 ؛تكوف وفورات الحجـ موجبة عندما تكوف غمة الحجـ متزايدة 
 تكوف وفورات الحجـ سالبة عندما تكوف غمة الحجـ متناقصة. 
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3
 Jason Allen &Ying Liu, Efficiency and economies of scale of large Canadian banks, working paper, 

Bank of Canada, may 2005, p5. 
، ص 1998،االسػكندرية، مصػر،  2، الػدار الجامعيػة ، طبتين النظريتة و التطبيتق االقتصتاد القياستيعطية عبد القادر محمد عبػد القػادر،  4
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 :كفاءة النطاق .5
تدؿ وفورات النطاؽ في المؤسسة المصرفية عمى مدى قدرتيا عمى تنويع منتجاتيا وعدـ اعتمادىا 

دودة، و تقاس كفاءة النطاؽ مف خالؿ نسبة االدخار في التكاليؼ مف خالؿ نتيجة عمى منتوجات مح
 .انتاج منتجيف او أكثر معا

 
 ىي درجة وفورات النطاؽ x: حيث

C(q1)  ىي تكمفة انتاج الكمية(q1) ؛مف المنتوج االوؿ عمى حدة 
C(q2)  ىي تكمفة انتاج الكمية(q2) ؛مف المنتوج الثاني عمى حدة 

C(q1+q2)  ىي تكمفة انتاج الكمية(q1) الكمية  مف المنتوج االوؿ و(q2) مف المنتوج الثاني معا. 
 أكبر مف الصفر ألف تكمفة إنتاج المنتوجيف معا  xو تتحقؽ وفورات النطاؽ عندما تكوف قيمة 

C(q1+q2) اقؿ مف تكمفة إنتاج كؿ منتوج عمى حدة C(q1)+ C(q2)   ومف الواضح أفx  تقيس نسبة
 .1فر الناتج عف انتاجيما معا بدال مف كؿ عمى حدهالو 

 
و تجدر االشارة الى اف اقتصاديات النطاؽ تمعب دورا أساسيا في المؤسسة المصرفية خاصة بعد 

 .انتشار العولمة المالية، لما ليا مف أىمية في تقميؿ المخاطر التي تتعرض ليا المصارؼ
 : x  (x-efficiency)–كفاءة  .6

، و انتشر استخدامو في x-efficiencyبصياغة مصطمح   Leibensteinقاـ  1966في عاـ      
 .2و النطاؽ البحوث المصرفية التي رجحت إمكانية سيطرة ىذا النوع مف الكفاءة عمى كفاءة الحجـ 

االنحراؼ عف الحد الكؼء، و تقاس كفاءة إكس بعدة  x-inefficiency  إكس الالكفاءةو تمثؿ 
الدنيا لممدخالت أو المخرجات، أو النسبة الدنيا لمتكاليؼ الكمية عمى االصوؿ النسبة : طرؽ منيا

يعرؼ بمتوسط التكمفة الكمية، أو بأقصى المخرجات الى المدخالت، و بإستخداـ طرؽ  االجمالية أو ما
 .3التقدير فيي تقاس بمدى انحراؼ القيـ الحالية عف القيـ المتوقعة التي تمثؿ الحد الكؼء

مقياسا لمدى انحراؼ الكفاءة الكمية عف مستواىا االمثؿ، حيث يعود ىذا االنحراؼ  x–فاءة وتعتبر ك
 .الدارية و التكنولوجيا المستخدمةالى عوامؿ أخرى تؤثر في عوامؿ االنتاج كالميارات ا

 

                                                 
 .251، ص 1999، ترجمة جورج فيمي رزؽ، المكتبة االكاديمية، القاىرة ، مصر ، االقتصاد التطبيقي في إدارة االعمالمانسفيد إدويف،  1

2
 Simon H.Kwan, The X-efficiency of commercial banks in Hong Kong, Federal reserve bank of San 

Francisco review , December 2001, p 12. 
قيتتاس الكفتتاءة االقتصتتادية فتتي المؤسستتات المصتترفية دراستتة نظريتتة و ميدانيتتة لمبنتتوك الجزائريتتة ختتالل الفتتترة، قريشػػي محمػػد الجمػػوعي،  3

 .89، ص 2006، جامعة الجزائر،  ه، رسالة دكتورا2003 -1994
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 طرق قياس كفاءة أداء القطاع المصرفي: المطمب الثالث
 : وفؽ مايميية و بإستخداـ االساليب الكمية يتـ قياس كفاءة األداء عف طريؽ النسب المال

 : قياس الكفاءة عن طريق النسب المالية .1
تستخدـ النسب المالية في التحميؿ المالي فستخراج عالقة بيف الرقميف المنسوب أحدىما الى 

نسب الربحية، نسب السيولة، نسب : اآلخر، ومف ابرز النسب المستخدمة في التحميؿ المالي نجد
 .الخ... المالءة
     و يتـ استخراج النسب عف طريؽ التحميؿ المالي لعناصر الميزانية و جدوؿ حسابات النتائج      

 : و خارج الميزانية لممؤسسة المصرفية عف طريؽ
 يعتمد عمى المقارنة بيف بند أو مجموعة مف البنود في تاريخيف   (:األفقي)التحميل الديناميكي . أ

ما يظير ىذا التحميؿ التغيرات المجردة في قيمة ىذا البند أو ىذه  متتالييف أو أكثر و عادة
المجموعة،  و عمى ذلؾ فانو يمكف تشبيو التحميؿ بيذا االسموب بأسموب االرقاـ القياسية التي تعبر 

 .1و تقاس عمى أساسو التغيرات في قيـ البنود في الفترات الالحقة 100أف رقـ االساس ىو 
ىو يوضح النسبة المئوية التي يساىـ بيا كؿ بند أو عنصر مف  (:وديالعم)التحميل الساكن . ب

عناصر الميزانية أو حساب االرباح و الخسائر في إجمالي أي منيما، و ينطبؽ ذلؾ عمى كؿ مف 
 .2الموارد و االستخدامات و االيرادات و المصروفات

 .الساكف في نفس الوقتو تجدر االشارة الى انو مف الممكف استخداـ التحميؿ الديناميكي و 
 

 :قياس الكفاءة بإستخدام االساليب الكمية .2
 :تتسـ القياسات التطبيقية لمكفاءة باستخداـ نوعيف مف النماذج ىما

و ىي النماذج القائمة عمى أساس البرمجة :  Non parametricالنماذج غير المعمماتية  - أ
حيث  (Data Envelopment Analysis)الخطية، ومف أىـ طرقيا طريقة تحميؿ البيانات المغمقة 

تستخدـ في تقدير نقاط الكفاءة لمبنوؾ التجارية، و ىي طريقة رياضية و بالتالي فيي التفرض 
ف جميع االنحرافات عف الحد األمثؿ ترجع لعدـ الكفاءة ، وتقـو  أوجود الخط  DEAالعشوائي، وا 

مثال، أف تنتج المزيد مف  عمى أساس تقدير الدرجة التي يمكف لوحدة صنع القرار كالبنوؾ
المخرجات عند نفس المستوى مف المدخالت، أو الدرجة التي تقمؿ فييا إستخداـ المدخالت، عند 

 .3نفس المستوى مف المخرجات

                                                 
 .41، ص 1967، اتحاد المصارؼ العربية، بيروت، التحميل المالي لميزانية مصرف تجاريمحمد عزت عبد الحميد،  1
 .42، ص نفس المرجع السابؽ 2
 .26أنظر،الفيومي أحمد نضاؿ، الكور عز الديف مصطفى ،مرجع سابؽ، ص 3
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وىي النماذج القائمة عى أساس تحميؿ االنحدار، أو  :Parametric النماذج العشوائية المعمماتية - ب
-Distribution)يدية، ومف بيف طرقيا طريقة التوزيع الحر يمكف أف نطمؽ عميو األساليب التقم

Free Analysis) طريقة الحد السميؾ ،(Thick Frontier Analysis ) و طريقة الحد التصادفي
(Stochastic Frontier Analysis). 

أكثر ىذه النماذج استخداما، وىي عبارة عف  SFA( العشوائي) و تعتبر طريقة الحد التصادفي 
اليتبع التوزيع الطبيعي و غير متماثؿ، Disturbance term) )خطي مع حد اضطراب  نموذج

مكوف مف حد خطأ عشوائي  (error model composed)نموذج خطأ مركب  SFAحيث تفترض 
 يتبع التوزيع الطبيعي المتماثؿ، ومف حد االنحرافات النظامية التي تعبر عف عدـ الكفاءة

(inefficiency)  يعا غير متمتاثؿ و تتبع توز(Asymmetricdistribution) ويتوزع الحداف بصورة ،
مستقمة، و بيذا ينبغي تفسير أي إضطراب أو خطأ اليساوي الصفر كنتيجة لعدـ الكفاءة ، ووفؽ 
ىذا المنطؽ تكوف عدـ الكفاءة أحادية الجانب و اليمكف أف تكوف سالبة و بيذا يتـ فصؿ عدـ 

 .1عف الخطاء العشوائي( اميةاالنحرافات النظ) الكفاءة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

                                                 
 .27ص الفيومي أحمد نضاؿ، الكور عز الديف مصطفى ،مرجع سابؽ،  أنظر 1
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 تقييم كفاءة القطاع المصرفي الجزائري عمى المستوى الكمي: المبحث الثالث
تطرقنا الى تقييـ اداء المصارؼ الجزائرية بالمقارنة مع بعض الدوؿ المختارة أي التقييـ عمى 

اء القطاع المصرفي مقارنة المستوى الكمي، حيث نستخدـ بعض المؤشرات التي تعكس كفاءة أد
بمجموعة الدوؿ العربية والتي تعتبر أسواؽ منافسة لمسوؽ الجزائري، مستخدميف في ذلؾ مجموعة مف 

حجمو، درجة نموه، ىيكمو، نشاطو المؤشرات الدالة عمى كفاءة أداء القطاع المصرفي مف حيث 
 . درجة استقرارهو 

 
 لجزائري نمو القطاع المصرفي ا مؤشرات: المطمب األول

اجمالي  :مف اجؿ معرفة حجـ القطاع المصرفي اعتمد الكثير مف الباحثيف عمى مؤشريف ىاميف ىما  
 ؛اصوؿ البنؾ المركزي الى الناتج المحمي االجمالي

 .واجمالي اصوؿ البنوؾ التجارية الى الناتج المحمي االجمالي  
التي تقدـ مف قبؿ المؤسسات بالنسبة لحجـ  و يبيف ىذاف المؤشراف االىمية النسبية لمخدمات المالية 

االقتصاد، باالضافة الى التفرقة بيف االىمية النسبية لكؿ نوع وبالتالي ىيكؿ وطبيعة الخدمات 
 .المقدمة

 اصول البنك المركزي و البنوك التجارية الى الناتج المحمي االجمالي: (2-4)الجدول رقم 

 .www.amf.org.ae تـ احتساب بناء عمى النشرة االحصائية لمدوؿ العربية ،عمى الموقع: المصدر  
 
االجمالي عف كافة الدوؿ مجزائر ارتفاع اصوؿ البنؾ المركزي لمناتج المحمي ل بالنسبةنالحظ  -

ويعكس لنا ذلؾ مدى االرتباط بيف الحكومة والبنؾ المركزي و ذلؾ بغرض تحقيؽ اىداؼ التنمية، 
       اال اف اليدؼ مف البنوؾ المركزية في الدوؿ المتقدمة ىو المحافظة عمى قيمة العممة محميا 

في مجاؿ التنمية االقتصادية، و ىو و خارجيا وتفعيؿ دورىا الرقابي و التقـو باي عمميات تمويؿ 
ما أكدت عميو ايضا الكثير مف الدراسات بأف االىمية النسبية لمبنؾ المركزي تنخفض كمما تحركنا 

 في اتجاه الدوؿ مرتفعة الدخؿ بينما تزداد اىميتو في الدوؿ منخفضة الدخؿ؛

الناتج المحمي /اجمالي اصول البنوك التجارية  جماليالناتج المحمي اال/اصول البنك المركزي  
 االجمالي

متوسط الفترة  2008 2007 2006 
2006-2008 

متوسط الفترة  2008 2007 2006
2006-2008 

 69.33% %78 69% %61 89.33% 110% %82 %76 الجزائر

 21.33% 21% 21% 22% 68.66% 71% 69% %66 تونس

 217.33% 197% 222% 233% 63% 58% 63% 68% االردن
 70.33% 73% 74% 64% 80% 94% 81% 65% السعودية 

http://www.amf.org.ae/
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 االردف تفوؽ حجـ الناتج  نالحظ اف االصوؿ المالية لمبنوؾ في :بالنسبة ألصول البنوك التجارية -
و ىو ما يعكس قدرة البنوؾ عمى تمويؿ التنمية وأىميتيا بالنسبة لالقتصاد، و بالنسبة لمجزائر فانيا 

و ىو مايدؿ عمى قدرتيا المحدودة في تمويؿ التنمية مقارنة  %69.33تحتؿ المرتبة الثالثة بنسبة 
االشارة الى اف صغر حجـ االصوؿ المالية ، ىذا و تجدر  %217.3باالردف اذ بمغت النسبة فييا 

بالنسبة لالقتصاد يعكس مدى قدرة ىذه االقتصاديات عمى استيعاب مؤسسات مالية جديدة سواء 
ويعد ىذا عامال مف عوامؿ انخفاض معدالت االدخار في الجزائر مقارنة مع  محمية اـ اجنبية،

 .%110و االردف  %67ية بينما السعود %51حوالي  2008الدوؿ االخرى اذ بمغت في 

و جدير بالذكر ايضا اف المؤسسات التي ترغب في الدخوؿ الى السوؽ يجب اف تختمؼ     
ستطيع اف تقمؿ مف حدة تنشاطاتيا عف االنشطة المتوفرة في السوؽ، وتخدـ  اغراض اخرى، و بذلؾ 

 .المنافسة اماـ البنوؾ القائمة
 ارؼ الجزائرية ىو عدد المصارؼ الجزائريةومف المؤشرات األخرى الدالة عمى صغر المص

الترتيب عمى أساس رأس الماؿ  -مصرؼ عمى مستوى العالـ،  500التي وردت في قائمة اكبر 
بينما استطاعت الواليات  2010حيث لـ تستطع الجزائر اف تدرج مصرفا واحدا لسنة  –األساسي 

مصرؼ  21ستطاعت بريطانيا أف تدرج مصرؼ في القائمة وا 85المتحدة االمريكية وحدىا أف تدرج 
ولو قارنا المصارؼ الجزائرية  مع بعض الدوؿ الناشئة و العربية مف حيث عدد  ، في القائمة

مصرؼ في العالـ عمى أساس رأس الماؿ األساسي ال  500المصارؼ التي وردت في قائمة اكبر 
 8مصارؼ، و لماليزيا  9ية  مصارؼ  و لمسعود 10نجد ليا أي بنؾ بينما نجد لدولة االمارات  

صرفيف، أما مصر مصارؼ و لكؿ مف المغرب و لبناف م 4مصارؼ و لقطر  6مصارؼ لمكويت 
 .1سمطنة عماف مصرؼ واحدو 

و عميو فانو بغض النظر عف حجـ القطاع بالنسبة لالقتصاد، فاف كفاءة البنوؾ وقدرتيا عمى    
نافسة تجعمو يقـو بدوره بكفاءة كاف يتمتع بدرجة م القياـ بدور الوسيط تتوقؼ عمى ىيكميا و ما اذا

 .ىو ما سنعرفو في العنصر المواليو 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 http://www.thebanker.com/Banking/Vikram-Pandit-s-Citi-Vision Read on 06/04/2011 

http://www.thebanker.com/Banking/Vikram-Pandit-s-Citi-Vision
http://www.thebanker.com/Banking/Vikram-Pandit-s-Citi-Vision
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  بنية القطاع المصرفي الجزائري : المطمب الثاني 

مصرفا ومؤسسة ( 26)مف ستة وعشريف  2009يتكوف النظاـ المصرفي الجزائري في نياية 
تحويؿ مصرؼ التنمية  2009و تـ في  ، اصمةمالية معتمدة، يقع مقرىا االجتماعي بالجزائر الع

 . الذي كاف في طور إعادة الييكمة إلى صندوؽ وطني لالستثمار
 :، كانت الييئات المصرفية والمؤسسات المالية تتوزع كما يمي2009في نياية 

 مصارؼ عمومية، مف بينيا صندوؽ التوفير؛( 06)ست  -
، مف بينيا مصرؼ واحد برؤوس أمواؿ مصرفا خاصا برؤوس أمواؿ أجنبية( 14)أربعة عشر  -

 مختمطة؛
 عموميتاف؛( 02)مؤسسات مالية، مف بينيا اثنتاف ( 03)ثالث  -
 مؤسسة مالية نشأت بدؿ تعاونية لمتأميف في الميداف الفالحي؛ -
 . لالعتماد افيجاري( 02)شركتاف خاصتاف  -

 بنية القطاع المصرفي الجزائري: ( 1-4) الشكل رقم   
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 .2009-2006التقرير السنوي لبنؾ الجزائر : مف اعداد الباحث باالعتماد عمى : المصدر 
 
 االستحواذ و التركز: أوال 
بالرغـ مف وجود عدد الباس بو مف البنوؾ الخاصة اال اف البنوؾ العمومية تستحوذ عمى اكبر     

مف أصوؿ القطاع المصرفي الجزائري  89حصة في النشاط المصرفي حيث بمغت نسبة استحواذىا 
أما البنوؾ .  2006سنة  91.7، و  2007في سنة  92.2و  2008في  90.8مقابؿ 

 11فبمغت ىذه النسبة  2009الخاصة  فتشير االحصائيات اال اف نسبتيا التزاؿ ضعيفة في اواخر 
و سجمت في نياية  ، 7.8فكانت  2007، اما في سنة  9.2 2008في حيف كانت في نياية 

في نياية  5.2حيث اف المصارؼ الخاصة الثالثة االولى حققت مانسبتو  8.3مانسبتو   2006
في   3.8و  2008مف احمالي أصوؿ القطاع البنكي في نياية   4.8و يقابميا مانسبتو  2009
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بيف بنؾ لممصرؼ العمومي االوؿ و ىو مايعكس لنا الفرؽ الشاسع   32.6مقابؿ   2007سنة 
عمومي واحد  و ثالثة بنوؾ خاصة مجتمعة  و مدى سيطرة البنوؾ العمومية عمى الحصة االكبر 
مقارنة بالبنوؾ الخاصة التي الزالت تبحث ليا عمى مكانة ولـ تتعافى بعد مف اثر الصدمات و اليزات 

  .التي عصفت بيا خاصة بعد انييار بنؾ الخميفة و البنؾ الصناعي التجاري 
  الكثافة المصرفية: اثاني

بالرغـ مف التقدـ و التطور الذي يشيده القطاع المصرفي الجزائري الى اف انتشار البنوؾ مازاؿ 
الذي وضع سنة  لـ يبمغ المعيار الدولي حيث نجد اف ىذا المعيار و استنادا الى نموذج كاميروف

ىذا النموذج مبني و ،  د لبنؾفرد فرع واح 10000و الذي يعتبر مف اشير النماذج انو لكؿ   1967
 :عمى عرؼ دولي حيث يتـ قياس الكثافة المصرفية مف خالؿ المعادلة التالية

 
 :اذا كانت  

  ؛فيو العدد المثالي لمتوزيع 1= الكثافة المصرفية 
  يشكؿ عبئا كبيرا مف حيث  معناه وجود انتشار كبير لممصارؼ، مما 1< الكثافة المصرفية

 رؼ و بالتالي انخفاض ربحية البنؾ؛عمى المصاة التكمف
  معناه انتشار البنوؾ غير كاؼ وبالتالي ال تصؿ الخدمة المصرفية الى  1> الكثافة المصرفية

 .شريحة معينة مف الناس ممف ىـ في حاجة الى ىذه الخدمة
و تعتبر ىذه النسبة ضعيفة حسب معيار  2009سنة  0.37وقد سجمت الجزائر الجزائر نسبة 

و بالتالي فاف الخدمة المصرفية ال تصؿ الى شريحة مف الزبائف ممف ىـ في حاجة الييا، اذ  كميروف
  1.ساكنا 26700سجؿ شباؾ و احد لكؿ 

 درجة نشاط الوساطة المالية : ثالثا
اف مف ابرز المؤشرات التي تعكس الوظائؼ االساسية لموسطاء المالييف عمى المستوى الكمي  

الئتماف المحمي الممنوح  بالنسبة لمناتج  المحمي االجمالي، و المؤشر الثاني ىي المؤشر االوؿ حجـ ا
حجـ االئتماف الممنوح مف البنوؾ الى القطاع الخاص نسبة الى الناتج المحمي االجمالي فكمما ارتفعت 

 . ىذه النسبة وانخفض نصيب الحكومة و الييئات الحكومية يعكس كفاءة في الوساطة المالية
 
 

                                                 
  ،المنظػور العممػي، الجيتاز المتاليأساستيات فتي وقد طور ىذا النموذج الى االخذ بعدد السكاف المنتجيف فقط ، انظر، جميؿ سػالـ الزيػدانيف ،

 .124، ص 1999، 1دار وائؿ، ط 
 .114التطور االقتصادي و النقدي لمجزائر ، ص  2008انظر بنؾ الجزائر،  التقرير السنوي  1
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 الناتج المحمي االجمالي/ حجم االئتمان المحمي ( : 2-4)رقم الجدول
 2008-2006متوسط  2008 2007 2006 

 %5.51 10% 0.13% 7% الجزائر
 60.33% 59% 61% 61% تونس 
 115.1% 117% 115.6% 112.7% االردن

 %14 4.4% 16% 22% السعودية 
 2009، التقرير العربي الموحد 2008ي لبنؾ الجزائر مف اعداد الباحث، اعتمادا عمى التقرير السنو : المصدر

الناتج المحمي / حجم االئتمان الممنوح من البنوك الى القطاع الخاص (:3-4)الجدول رقم 
 *:االجمالي

متوسط  2009 2008 2007 2006 
2002-2005 

متوسط 
2006-2008 

 %31.3 %19.4 %35.6 %43.6 %23.6 %22.5 الجزائر
 %54.2 %57.8 %54.8 %53.0 %55.1 %54.7 تونس 
 %89.1 %77.0 %77.9 %83.1 %92.0 %94.2 االردن

 %83.8 %55.5 %92.4 %97.1 %81.4 %71.4 السعودية 
 الناتج المحمي االجمالي لمقطاع غير النفطي بالنسبة لمجزائر و السعودية * 
 www.amf.org.ae    النشرة االحصائية لمدوؿ العربية ،عمى الموقع :المصدر  

يالحظ مف الجدوليف السابقيف اف نسبة حجـ االئتماف المحمي او االئتماف الخاص نسبة الى    
الناتج المحمي االجمالي ضعيفة و صغيرة في الجزائر مقارنة بتونس واالردف و السعودية حيث بمغ 

تمييا تونس  %115.1المحمي االجمالي في االردف متوسط نسبة حجـ االئتماف المحمي الى الناتج 
و ىو االمر الذي يعكس ضعؼ  %0.95- ػو الجزائر ب %11.2والسعودية ب  %60.33بنسبة 

 . نقص كفاءة الوساطة المالية في الجزائر، وتعكس ايضا الضعؼ في  عممية تمويؿ التنميةو 
الى  وح مف البنوؾ الى القطاع الخاصحجـ االئتماف الممنو نفس الشيء بالنسبة لمتوسط نسبة     

بينما احتمت الجزائر الرتبة االخيرة في  %89.1الناتج المحمي االجمالي حيث تصدرت االردف بنسبة 
، و ىو مايدؿ عمى محدودية القطاع الخاص في النشاط  %31.3الدوؿ محؿ المقارنة بنسبة 

 .االقتصادي
ظة في ىذه النسبة االخيرة في الجزائر حيث بمغت و تجدر االشارة الى اف الزيادة المالح      

، و ىو ما يشير الى كفاءة الوساطة المالية وفقا 2009في  %35.6و  2006سنة  22.5%
إال أف ىذا التوسع اليمكف اخذه عمى انو مؤشر ايجابي عمى االطالؽ، فاف لـ يكف  ،لألدبيات المختمفة

المشروعات، و انخفاض نسبة الديوف المعدومة او  ىذا التوسع مصحوب بكفاءة في التوزيع واختيار
 .الرديئة فال يمكف القوؿ اف ىناؾ كفاءة في الوساطة المالية

http://www.amf.org.ae/
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 تقييم أداء المصارف الجزائرية عمى المستوى الجزئي: المبحث الرابع
بعد التعرؼ عمى و ضعية المصارؼ الجزائرية و موقعيا التنافسي مقارنة بالمصارؼ في بعض 

بية و تحديد نقاط القوة و الضعؼ ننتقؿ االف الى معرفة كفاءة اداء المصارؼ العاممة في الدوؿ العر 
الجزائر مف خالؿ نظرة أكثر تحميمية لمعرفة و تحديد الفروؽ األساسية في كفاءة األداء لممصارؼ 

 . الجزائرية
 

ما في تقييـ اداء النسب المالية في التقييـ باعتبارىا الوسيمة االكثر استخدا و سنقـو باستخدـ
مثؿ  –منظمة ونشطة وذات سيولة عالية   المصارؼ في الدوؿ التي ال تتمتع عموما باسواؽ مالية

اذ تعتبر ىذه النسب في ىذه الحالة ادوات بديمة عف مؤشرات السوؽ لقياس األداء، والنموذج  -الجزائر
ؽ لنجاح المصرؼ او احتماالت الفشؿ االكثر اىمية لتحميؿ الكشوفات المالية و الوصوؿ الى تقييـ دقي

     معدالت توظيؼ االصوؿ  يكوف التقييـ مف خالؿ ،نقاط القوة والضعؼ لتحديد الكفاءة  اليجادو  فيو
مدى انتشار الخدمات و االدوات المالية  ،و معدالت توظيؼ الدخؿ و معدالت توظيؼ الممكية 

 .قيود و االنتقادات المأخوذة عمى ىذه المعدالتالمصرفية الحديثة، مع االخذ في االعتبار كافة ال
 عينة الدراسة

مصرؼ و ىذا لكوف المجتمع  26تمثمت عينة الدراسة في المجتمع االحصائي نفسو أي 
مف االصوؿ لذا فقد تـ تقسيـ  %89االحصائي صغير حيث تستحوذ فييا المصارؼ العامة عمى 

المصارؼ العامة و المصارؼ الخاصة حيث تـ : **المصارؼ العاممة في الجزائر الى قسميف ىما
االخذ بعيف االعتبار مقياس حجـ المصارؼ في التقسيـ عمى اساس حجـ اصولو و كذا طبيعة 
الممكية، اذ اف اغمب الدراسات تركز عمى ىذا المعيار حيث اف الفروؽ الكبيرة في حجـ المصارؼ 

وع الخدمات المالية المقدمة، و الشكؿ الموالي تؤثر في الطريقة التي ينظـ بيا البنؾ و قدرتو عمى تن
 .يوضح تقسيـ المصارؼ كنسبة مف اجمالي العدد و االصوؿ

 
 
 
 
 

                                                 
  ى البيانػػات يصػػعب فييػػا الحصػػوؿ عمػػالػػدوؿ التػػي ال تتمتػػع بسػػوؽ ماليػػة منظمػػة و كفػػأة ، ينعػػدـ فييػػا مبػػدأ الشػػفافة و االفصػػاح ، و بالتػػالي
 .التقاير المتعمقة بالمصارؼ او الشركات االخرىو 

مػف اعتمد ىذا التقسيـ نظرا لصعوبة الحصوؿ عمى المعمومػات الماليػة لمكثيػر مػف البنػوؾ العاممػة بػالجزائر و ىػذا لتعطػؿ المواقػع االلكترونيػة  **
 .الخاصة بياناحية ومف ناحية اخرى لعدـ رغبة ادارة البنوؾ في منح التقارير المالية 
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 2009في تقسيم المصارف كنسبة من إجمالي العدد و األصول (: 2-4)الشكل رقم 
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 . 2009نؾ الجزائرمف إعداد الباحث باالعتماد عمى التقرير السنوي لب: المصدر
 

مف  %23تعكس لنا االشكاؿ السابقة مدى ارتفاع درجة التركز في السوؽ الجزائرية حيث اف 
مف اجماؿ االصوؿ، في حيف أف  %89تستحوذ عمى ( مصارؼ 06)اجمالي عدد المصارؼ اي 

 .فقط مف اجمالي االصوؿ %11مف اجمالي المصارؼ تستحوذ عمى  77%
اف المصارؼ العامة تعتبر كبيرة الحجـ مقارنة بنظيرتيا الخاصة في  ومف خالؿ ماسبؽ يتضح لنا

الجزائر، و يعتبر تنوع حجـ المصارؼ بيف الكبرى و الصغرى امر طبيعي في أي بيئة مصرفية، لكف 
           تظير سمبيات ارتفاع درجة التركز و انتشار المصارؼ العامة في تمويميا لممؤسسات العامة

النظر عف الوضعية المالية لممؤسسات المقترضة في ظؿ االستقاللية المحدودة  و الحكومية بغض
     لمبنؾ المركزي و ىو االمر الذي يؤدي الى زيادة ارتفاع الديوف المتعثرة و الديوف المشكوؾ فييا، 
ذا لـ توجد درجة كافية مف حري ة و بالتالي التأثير سمبا عمى الوضعية المالية لممصارؼ العامة، وا 

الدخوؿ و الخروج مف و إلى السوؽ المصرفية فإف ىذا الوضع سيؤدي الى التقميؿ مف انتاج 
المنتوجات المصرفية التي ال ترغب فييا الحكومة مثؿ منع القروض االستيالكية الموجية لشراء 

 .  السيارات السياحية 
 

رفة قدرتيا عمى و في ظؿ سيطرة المصارؼ العمومية عمى القطاع المصرفي يتوجب عمينا مع
         جذب الموارد المالية و مدى قدرتيا كذلؾ عمى توظيؼ ىذه الموارد مف خالؿ منح القروض 

 .و االستثمارات االخرى وكذا داللة مؤشرات المردودية فييا
لذلؾ سوؼ يتـ تقييـ المصارؼ العامة و الخاصة باالعتماد عمى مجموعة المؤشرات المالية 

 :ـ البنوؾ، مف خالؿ ما يميالمستخدمة في تقيي
 
 
 

      
        

   

      
  

       
   

يٍ  يج انعد 
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 (جذب المدخرات) القدرة عمى تعبئة الموارد: المطمب االول

مف اجماؿ خصـو  %90تمثؿ الودائع المصدر الرئيسي ألمواؿ المصرؼ، و تصؿ تقريبا الى  
المصرؼ التجاري، و نجد أف مجموعات المودعيف سواء كانوا أفرادا أو رجاؿ أعماؿ أو منظمات أو 

اف ىذه : كومية يرغبوف في االحتفاظ بودائعيـ في المصارؼ التجارية ألسباب متعددة منياأجيزة ح
البنوؾ تقدـ ليـ األماف وذلؾ بالمقارنة باالحتفاظ بيا في بيوتيـ، كما أف الودائع تحت الطمب تمثؿ 

 .1وسيمة لمتبادؿ، و تدر الودائع ألجؿ عائد ألصحابيا
حد الركائز االساسية التي ترفع مف ربحية المصرؼ اذ كمما وتعتبر القدرة عمى جذب المدخرات ا

استطاع المصرؼ جذب أكبر قدر مف المدخرات دؿ ذلؾ عمى إمكانيتو االستثمار اكثر و بالتالي 
تحقيؽ أرباح اكثر، و كمما تنوعت ىذه الموارد يكوف أفضؿ لمبنؾ حيث يستطيع عف طريؽ التنويع في 

التي قد يتعرض ليا، لذا فانو مف الضروري معرفة مقدار ىذه موارده مف التقميؿ مف المخاطر 
 .المدخرات و أنواعيا، لموقوؼ عمى وضعية المصارؼ العامة منيا و الخاصة 

 نسبة مئوية       2009-2005تطور الودائع في المصارف الخاصة و العامة (: 3-4)الشكل رقم 
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 . 2009-2006احث باالعتماد عمى التقرير السنوي لبنؾ الجزائر مف اعداد الب: المصدر

مف خالؿ الشكؿ نالحظ استحواذ المصارؼ العامة عمى اغمبية الودائع اذ تراوحت حصتيا ما بيف 
و يرجع   ، %10الى  %5.6بينما تراوحت حصت المصارؼ الخاصة بيف  %90و   94.4%

العامة بدال مف الخاصة سواء مف طرؼ القطاع  السبب في ذلؾ الى تفضيؿ االيداع في المصارؼ
العاـ أو القطاع الخاص، خاصة بعد اليزات التي عرفتيا المصارؼ الخاصة و التي أدت الى فقداف 
 والثقة بالمصارؼ الخاصة مف طرؼ الزبائف، و أبرز مثاؿ عمى ذلؾ ما عرفو بنؾ الخميفة بعد افالس

االمر الذي يؤدي الى المجوء الى المصارؼ العامة،  و عدـ تعويض المودعيف لحصصيـ كاممة و ىو

                                                 
 .204، ص 1998، مكتبة و مطبعة االشعاع الفنية، مصر، ادارة المصارف التقميدية و المصارف االسالميةسويمـ محمد،  1
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باالضافة الى اف البنوؾ العامة كبيرة الحجـ و تتمتع  بشبكة مف الفروع و االنتشار الجغرافي مما 
 . يساعدىا عمى جذب االمواؿ وتنمية المدخرات

يـ أكثر دقة و بالرغـ مف استحواذ المصارؼ العامة عمى معظـ المدخرات اال انو غير كاؼ و لتقي
يجب معرفة معدؿ التغير في أرصدة الودائع لممصارؼ العامة و الخاصة، وىو ما يوضحو الجدوؿ 

 :التالي
  نسبة مئوية        2009-2005معدل التغير في ارصدة الودائع (: 4-4)الجدول رقم

 2009-2005التغير  2009 2005 
  3.3- 90.0 93.3 المصارف العامة 
 3.3+ 10.0 6.7 المصارف الخاصة 

 . 2009-2006مف اعداد الباحث باالعتماد عمى التقرير السنوي لبنؾ الجزائر  :المصدر
مقارنة ( 3.3-) مف مف خالؿ الجدوؿ نالحظ اف المصارؼ العامة عرفت معدؿ نمو ودائع أقؿ

و ىو مايدؿ عمى نجاح السياسات المتعمقة بتجميع االمواؿ في ( 3.3)+بالمصارؼ الخاصة 
 .صارؼ الخاصةالم

و عف التقسيـ الييكمي النواع الودائع فيي مقسمة الى ودائع ألجؿ وودائع تحت الطمب و ىو ما 
 : يبرزه الشكؿ التالي

               2009-2005الودائع تحت الطمب في المصارف العامة و الخاصة (: 4-4)الشكل رقم 
 ماليير الدينارات 
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  2009-2006مف اعداد الباحث باالعتماد عمى التقرير السنوي لبنؾ الجزائر  :صدرالم

يالحظ مف الشكؿ اف المصارؼ العامة تستحوذ عمى حصة كبيرة مف الودائع تحت الطمب وىي  
مميار دينار لتصؿ اعمى قمة ليا  1108.332ما قيمتة  2005في تزايد مستمر حيث بمغت في سنة 

 2241.9مميار دينار و تبدأ في االنخفاض حيث وصمت الى  2705.1حيث بمغت  2008في 
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و يرجع سبب التراجع الى السحوبات التي عرفتيا المصارؼ في أعقاب  2009مميار دينار في 
و بالرغـ مف اف المصارؼ التدفع فوائد عمى الودائع تحت الطمب، إال  ،2008االزمة المالية العالمية 

بات الكبيرة و المفاجئة ليذا النوع مف الودائع النيا تؤدي الى انخفاض أنيا قد تتأثر سمبا بالسحو 
 .السيولة بيا، و بالتالي عدـ القدرة عمى تسديد االلتزامات مما قد يؤدي الى فقداف الثقة بالبنؾ

أما بالنسبة لممصارؼ الخاصة فيي تستحوذ عمى كمية ضئيمة مف الودائع تحت الطمب وعرفت 
الى  2005مميار دينار سنة  116.071طردا خالؿ فترة الدراسة اذ ارتفعت مف ىذه الودائع نموا م

 .2009مميار دينار سنة  261
 ماليير الدينارات     2009-2005الودائع ألجل في المصارف العامة و الخاصة (: 5-4)الشكل رقم 
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 . 2009-2006ر السنوي لبنؾ الجزائر باالعتماد عمى التقري الباحثاعداد مف : المصدر
يتضح مف خالؿ تتبع اتجاىات قيمة الودائع أف حجـ الودائع الجؿ خالؿ فترة التحميؿ تركزت في  

مميار دينار جزائري سنة  1654.27المصارؼ العامة و عرفت اتجاىا تصاعديا حيث ارتفعت مف 
، بينما كاف %30.78 ػة قدرت ب، بنسبة زياد2009مميار دينار سنة  2390.1لتصؿ الى  2005

عرؼ و  2005مميار دينار جزائري سنة  81.89حجـ الودائع قميؿ جدا في المصارؼ الخاصة اذ بمغ 
 ػبنسبة زيادة قدرت ب 2009مميار دينار جزائري سنة  253.7تزايدا مستمرا حيث وصؿ الى 

67.72% . 
ليؼ و بالتالي فإف المصارؼ العامة و يعتبر ارتفاع حجـ الودائع الجؿ مؤشرا عمى زيادة التكا 

 .تتحمؿ تكاليؼ أكبر ناتجة عف معدالت الفائدة التي تمنحيا لمعمالء مقارنة مع نظيرتيا الخاصة
ضعؼ ما حققتو المصارؼ  و نالحظ أف نسبة الزيادة في الودائع الجؿ في المصارؼ الخاصة 

التي تتبعيا ىذه المصارؼ مف اجؿ  العامة و ىو مايدؿ عمى السياسات و االستراتيجيات الرشيدة
جذب الودائع وذلؾ باالعتماد عمى السياسات السعرية و السياسات الالسعرية بدرجة أكثر و التي 

                                                 
 و التوجد مصارؼ خاصة ذات رأس ماؿ وطني ،نشير الى اف كؿ المصارؼ الخاصة العاممة في الجزائر ذات راس ماؿ اجنبي. 
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تعتمد عمى تحسيف و تطوير الخدمة، و يرجع ذلؾ الى الخبرات التي تكتسبيا ىذه المصارؼ في ىذا 
محدود، و في المدى البعيد يتوقع اف تؤثر المجاؿ و ذلؾ لكونيا مصارؼ عابرة لمقارات ومتجاوزة ل

لي جدير بالمصارؼ العامة اف سمبا عمى المصارؼ العامة نظرا لكونيا تمتمؾ مبادئ المنافسة و بالتا
مف استراتيجيتيا حتى تستطيع المحافظة عمى حصتيا و بالتالي المحافظة عمى مواردىا المالية  تغير

 .و تحقيؽ أرباح
ف أبرز العوامؿ التي ساعدت في تحقيؽ ىذه الزيادات المطردة في حجـ و تجدر االشارة الى ا 

الودائع ألجؿ تمثمت في التغيرات التنظيمية و القانونية لمعمؿ المصرفي و االتجاه نحو االنتشار 
الجغرافي و عممية االصالح و تبني سياسات اقتصاد السوؽ، كما اف ارتفاع أسعار المحروقات كاف 

و إنعكاسات ايجابية عمى االقتصاد الجزائري فأدت الى زيادة الودائع الجؿ بسبب ليا تأثير مباشر 
 .زيادة تراكـ الفوائض المالية لدى المؤسسات االقتصادية و االفراد خاصة مؤسسات قطاع المحروقات

  نسبة مئويةالودائع الجل و تحت الطمب الى اجمالي الودائع في المصارف العامة  (: 6-4)الشكل رقم
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  2009-2006باالعتماد عمى التقرير السنوي لبنؾ الجزائر  الباحثمف اعداد  :المصدر

 نسبة مئوية الودائع الجل و تحت الطمب الى اجمالي الودائع في المصارف الخاصة(: 7-4)الشكل رقم
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  2009 -2006عمى التقرير السنوي لبنؾ الجزائر  مف اعداد الباحث باالعتماد :المصدر
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مف خالؿ الشكميف السابقيف نالحظ أف المصارؼ العامة تعتمد عمى الودائع ألجؿ فيي أقؿ مف 
و تتميز الودائع الجؿ  ، %56.5الذي بمغت فيو حوالي  2008و  2007ما عدا في سنة  50%

ر السيولة، باالضافة الى أف الودائع ألجؿ تدر بإستقرارىا و ثباتيا و بالتالي تمكنيا مف تجنب مخاط
 .عائد أعمى كمما زادت فترة بقائيا في البنؾ

بينما تعتمد المصارؼ الخاصة عمى الودائع تحت الطمب اذ تجاوزت نسبة الودائع تحت الطمب   
وتتسـ حيث تتميز الودائع تحت الطمب بانعداـ التكمفة،  %50الى اجمالي الودائع خالؿ فترة الدراسة 

بصفة التقمب وعدـ الثبات وليذا يجب أف تخضع لمدراسة و التحميؿ، وذلؾ بالتركيز عمى سموؾ 
 : وىي المودعيف أصحاب ىذه الودائع و الذيف يقسموف الى ثالث مجموعات رئيسية

والتي تنقسـ الى مجموعة االفراد العادييف و االفراد االثرياء وتتميز االولى  :ودائع االفراد  .1
بالمبالغ الكبيرة و التي ا عمميات السحب، و تتميز الثانية بات النسبي ألف عمميات االيداع يقابميبالث

 .تترؾ لفترات طويمة ثـ تتعرض لسحب مبالغ ضخمة و بصورة مفاجئة 
  وال تكوف كبيرة مف ناحية الكـ و لكنيا كبيرة مف ناحية القيمة وبالتالي يجب  :ودائع االعمال  .2

  .االقتصاديةتحميؿ الدورات 
و التي قد تتعرض الى السحب المفاجئ و بمبالغ كبيرة وبالتالي يؤدي الى  :ودائع الحكومة  .3

 .حدوث ذبذبات كبيرة التكفؿ االستقرار المنشود في الودائع الجارية 

 و كذلؾ يجب اف ال تستثمر الودائع الجارية في االصوؿ طويمة االجؿ التي تدر عائدا لمبنؾ     
اف تستخدـ في أصوؿ عمى درجة كبيرة مف السيولة، وىذا مف أجؿ تفادي الوقوع في  لكف يجبو 

 . أزمات السيولة
 القروض الموزعة  : المطمب الثاني

لقد عرفت القروض الموزعة مف طرؼ المصارؼ تزايدا ممحوظا خالؿ الفترة حيث ارتفعت مف 
 و ىو ما %73.4زيادة تقدر ب  مميار دينار بنسبة 3085.1الى  2005مميار دينار في  1778.9

ينعكس ايجابيا عمى التنمية االقتصادية في البالد، أما عف حصة  المصارؼ العامة و الخاصة مف 
 .الشكؿ التاليىذه القروض فيو ممثؿ في 

 
 
 
 

                                                 
  ؿ عمى معطيات و احصاءت حوؿ ىذه المجموعات الرئيسية تجدر االشارة انو تعذر الحصو. 
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-2000حصة القروض  لممصارف الخاصة و العامة من اجمالي القروض (:8-4)الشكل رقم
  نسبة مئوية                                                                              2009
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  2009-2006باالعتماد عمى التقرير السنوي لبنؾ الجزائر  الباحثمف اعداد  :المصدر
 

مف خالؿ الشكؿ يتبيف أف المصارؼ العامة  تستحوذ عمى اغمبية القروض، حيث فاقت ىذه 
 %12.5خالؿ فترة الدراسة في حيف اف المصارؼ الخاصة حققت حصة أقؿ مف  %87.5بة النس

مف اجمالي القروض، و ىذا يدؿ عمى اف المصارؼ العامة ستحقؽ ارباحا أكبر كعوائد مف استثمار 
و ليست قروض ، أمواليا مقارنة مع المصارؼ الخاصة في حالة ما إذا كانت ىذه القروض جيدة 

عرفة مدى المخاطر التي قد تتعرض ليا ىذه القروض يتوجب عمينا معرفة الى مف متعثرة ، و لم
حيث توجو الى القطاع العمومي و القطاع الخاص، و ىو ما  ؟و ماىي النسب لكؿ جية ؟توجو

 :يوضحو الشكميف التالييف
 القروض الموجية الى القطاع العمومي و القطاع الخاص في المصارف العامة(:9-4)الشكل رقم
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  2009-2006باالعتماد عمى التقرير السنوي لبنؾ الجزائر  مف اعداد الباحث: المصدر
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مف االستثمارات الموجية  %50يزيد عف  مف خالؿ الشكؿ نالحظ اف المصارؼ العامة توجو ما
المخاطر بإعتبارىا  لمقروض الى قروض في المؤسسات العمومية و ىو ما يجعؿ ىذه القروض قميمىة

ذلؾ الشخص المعنوي الذي اليموت و اليفنى، و بالتالي  يو الدولة ى، مضمونة مف طرؼ الدولة 
قياميا بعممية االقراض ىي مخاطر  ءفإف المخاطر التي تتعرض ليا المصارؼ العامة مف جرا

القروض ذات  محدودة و قميمة، خاصة في ظؿ قياـ البنؾ المركزي بفرض تشريعات تحد مف تمويؿ
 .المخاطر، مثؿ القروض الشخصية التي تيدؼ الى تمويؿ السيارات السياحية

القروض الموجية الى القطاع العمومي و القطاع الخاص في المصارف (: 10-4)الشكل رقم 
 الخاصة
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 . 2009-2006ئر باالعتماد عمى التقرير السنوي لبنؾ الجزا الباحثمف اعداد  :المصدر

الشكؿ يتبيف لنا أف المصارؼ الخاصة تعتمد عمى استراتيجية تركيز قروضيا و منحيا مف خالؿ 
كقروض مباشرة، و مف الناحية المصرفية يعتبر ىذا العمؿ غير  %99الى القطاع الخاص بنسبة 

بافضافة  جيد ألف األدبيات المصرفية تنص عمى ضرورة توزيع القروض مف أجؿ تقميؿ المخاطر،
الى أف منح القروض الى القطاع الخاص يشكؿ خطرا كبيرا مقارنة مع القطاع العمومي الذي يعتبر  

 .منعدـ المخاطر
و عميو نستنتج أف المصارؼ العامة أقؿ إحتماال لتعرضيا لمخاطر االقراض المتمثمة في إفالس 

ستراتيجية التنويع في منح القروض المدينيف مقارنة مع نظيرتيا الخاصة و ذلؾ لكونيا تعتمد عمى ا
  . خالؼ المصارؼ الخاصة التي تعتمد عمى تركز قروضيا في القطاع الخاص
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 مخاطر رأس المال : المطمب الثالث
حيث يعتبر ىذا المؤشر مف ابرز المؤشرات التي تقيس مف خالؿ مؤشر كفاية رأس الماؿ 

 Capitalو يقصد بكفاية رأس الماؿ ،  جة استقرارهدرجة مخاطر رأس الماؿ التي يتعرض ليا البنؾ ودر 

Adequacy  مقدار الماؿ الذي يكوف كافيا المتصاص الخسائر التي تحدث عف التسميؼ واالستثمار
واألعماؿ الفرعية األخرى التي تقـو بيا المصارؼ أي باختصار امتصاص مخاطر توظيؼ األمواؿ 

وعمى ذلؾ فرأس الماؿ يجب اف يكوف كافيا لكي فضال عف السماح لممصرؼ باالستمرار في عممو 
روض قولكي يقدـ ال ،يوفر األماف والطمأنينة لممودعيف مف ناحية، ولمسمطات الرقابية مف ناحية أخرى

ويستثمر األمواؿ ويوفر الخدمات المالية وبمفيـو آخر مؤشر كفاية رأس الماؿ يوضح مدى اعتماد 
 . البنؾ عمى موارده الذاتية

بالنسبة لممصارؼ  %19.10بمغ  2009في سنة  أف معدؿ كفاية رأس الماؿو يالحظ 
 ػ، حيث فاقت الحدود الدنيا التي حددتيا لجنة بازؿ ب1بالنسبة لممصارؼ الخاصة %35.26العامة و 

و تعتبر المصارؼ و ما ىو يؤدي الى التقميؿ مف المخاطر المحدقة بالمصارؼ الجزائرية،  ،8%
 .الية مف المصارؼ العامة الخاصة أكثر صالبة م

 (المردودية)كفاءة التشغيل: المطمب الرابع
يجب عمى البنؾ تشغيؿ موارده تشغيال كامال، حتى يتمكف مف القياـ بوظيفتو في الوساطة      

المالية وفي نفس الوقت تحقيؽ معدالت عائد مرتفعة كقطاع منتج، وقد روعي في مؤشرات كفاءة 
، مى نسبة واحدة بؿ تـ تدعيميا بنسب أخرى لتأكيد طبيعة النتائج المستخمصةالتشغيؿ عدـ االعتماد ع
  .صافي ىامش دخؿ الفائدة، مردودية االصوؿ، مردودية رأس الماؿومف بيف ىذه النسب، 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  قامت لجنة بازؿ لإلشراؼ والرقابة المصرفية بإعداد معيار بازؿI  شتمؿ عمػى وضػع أسػس و قواعػد موحػدة عمػى مسػتوى العػالـ لكفايػة إوالذي

( % 8)  ػداخػؿ وخػارج الميزانيػة وحػددت نسػبتو بػػرأس المػاؿ مػف خػالؿ تحديػد العالقػة بػيف رأس المػاؿ المصػرفي والموجػودات الخطػرة المرجحػة 
 .وطبقتو الدوؿ الصناعية في بادئ األمر لتمتحؽ بيا دوؿ أخرى فيما بعد

 .115ص  ،، بنؾ الجزائر2009أنطر التقرير السنوي  1
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-2005في المصارف العامة و الخاصة( المردودية)مؤشرات كفاءة التشغيل (: 5-4)الجدول رقم
 نسبة مئوية                                                                          2009
 2005 2006 2007 2008 2009 

مردودية  رأس 
 *المال

 25.93 25.01 23.64 17.41 5.63 ـ ع 
 21.84 25.6 28.01 23.4 25.43 ـ خ 

مردودية 
 **االصول

 1.16 0.99 0.87 0.75 0.3 ـ ع  
 3.28 3.27 3.21 2.49 2.38 ـ خ

ىامش 
 ****الربح

 47.99 40.07 33.39 25.11 10.7 ـ ع 
 44.02 42.31 45.83 43.71 50.88 ـ خ

 متوسط االمواؿ الخاصة/ النتيجة *=
 متوسط اجمالي االصوؿ / النتيجة  **=

 صافي الناتج المصرفي/ النتائج الصافية ***= 
 . 2009-2006نوي لبنؾ الجزائر مف اعداد الباحث باالعتماد عمى التقرير الس :المصدر

 :Return on Equity( ROE) (رأس المال)مردودية االموال الخاصة  .1
يوضح ىذا المؤشر مدى قدرة المصرؼ التجاري عمى توليد العوائد مف توظيؼ امواؿ المساىميف        

المصرؼ في فاذا كانت نسبة ىذا المؤشر مرتفعة، فانيا تدؿ عمى قدرة ادارة  ،بيدؼ تعظيـ ثروتيـ
 .1اتخاذ قراراتو االستثمارية والتشغيمية في المصرؼ بكفاءة عالية

 :2و تقاس مردودية رأس الماؿ بالعالقة التالية

 
  مضاعف الممكية× مردودية االصول = مردودية رأس المال او 

      :حيث

 
 

ي مردودية رأس الماؿ مف الجدوؿ نالحظ انو خالؿ فترة الدراسة يتبيف لنا أف ىناؾ تباينا واضحا ف
 بيف المصارؼ العامة و المصارؼ الخاصة؛

في المصارؼ العامة بشكؿ معتبر في  Return on equity (ROE)فقد تحسنت مردودية رأس الماؿ 
، %360.5 ػبزيادة استثنائية قدرت ب 2005في سنة  %5.63مقابؿ  %25.93حيث بمغت  2009

                                                 
 .206الربيعي حاكـ محسف، راضي حمد عبد الحسيف، مرجع سابؽ، ص  1
 .223، ص 2007االسكندرية،  ،، الدار الجامعيةالبنوك تنظيم وادارةعبد الرحيـ عاطؼ جابر طو،  2



                                                                                                                                          في ظل العولمة تقييم كفاءة أداء المصارف الجزائرية: الفصل الرابع     

 

060 

 2009في سنة  %21.84عا في المردودية اذ بمغت عمى خالؼ المصارؼ الخاصة التي عرفت تراج
بالرغـ مف انيا عرفت ارتفاع  %14.11اذ تراجعت بنسبة   2005في سنة  %25.43ػ بعدما قدرت ب

 .%28.01اذ بمغت  2007في سنة 
في نسبة مردودية االمواؿ الخاصة لممصارؼ الخاصة بشكؿ  2009و يعود التراجع المسجؿ في 

اليا الخاصة المترتبة عف رفع رؤوس امواليا لكي تمتثؿ الى التنظيـ الجديد اساسي الى ارتفاع امو 
وذلؾ عمى الرغـ مف ارتفاع مبمغ نتائجيا، و يرتبط انخفاض نسبة مردودية  حوؿ رأس الماؿ األدنى،

الى  2005في  11االمواؿ الخاصة في المصارؼ الخاصة بانخفاض رافعتيا المالية التي انتقمت مف 
 .2009في  7

و يفسر االرتفاع الياـ في مردودية االمواؿ الخاصة لمبنوؾ العامة اساسا بواسطة مردودية أصوليا 
 .1التي ارتفعت و لكف بتناسب أقؿ مف ارتفاع نتائجيا

 Return on Assets( ROA) :مردودية االصول .2
يقيس ىذا المؤشر مدى نجاح المصرؼ في استثمار موجوداتو و قدرتو عمى توجيييا نحو 

وتشكؿ الموجودات أساس دخؿ او عائد العمميات التشغيمية في المصرؼ، ،  2رص استثمارية مربحةف
اذ يتناسب اجمالي العائد طردا مع حجـ الموجودات المستثمرة في القروض واالستثمارات المصرفية 

ديو مف بالغمة االجمالية الستغالؿ المصرؼ ما ل( سنة واحدة)ويعبر عف العائد لفترة زمنية معينة 
 :موجودات ومدى الكفاية التي يتمتع بيا في استغالليا، و تقاس مردودية االصوؿ بالعالقة التالية

 
ؼ الخاصة ؿ في تزايد مستمر سواء في المصار ومف الجدوؿ السابؽ نالحظ أف مردودية االصو   

 ػدرت ب، بزيادة ق2009في  %1.16الى  2005في  %0.3أو العامة، حيث انتقمت في االولى مف 
الى  2005في  %2.38، أما المصارؼ العامة فقد انتقمت فييا مردودية االصوؿ مف 286.66%
حيث نالحظ اف نسبة الزيادة في المصارؼ الخاصة  %37.8 ػبزيادة قدرت ب 2009في  3.28%

المصارؼ العامة تفوؽ بكثير نسبة الزيادة في المصارؼ العامة بالرغـ مف اف مردودية االصوؿ في 
ثر مف نظيرتيا في المصارؼ الخاصة، و ىو ما يدؿ عمى أف الوضع الحالي في المصارؼ العامة  أك

أحسف مف المصارؼ الخاصة، اال أف المصارؼ الخاصة ممكف اف تكوف افضؿ حاال في المستقبؿ 
وذلؾ لكونيا تبذؿ جيود كبيرة لرفع مردوديتيا و ىو ما ظير مف خالؿ الزيادة السريعة في نسب 

 .يتيامردود

                                                 
 .114، ص 2007، بنؾ الجزائر، اكتوبر 2006التقرير السنوي  1

 .205الربيعي حاكـ محسف، راضي حمد عبد الحسيف، مرجع سابؽ، ص  2
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و تجدر االشارة الى اف ارتفاع مردودية االصوؿ ترجع الى استخداـ المزيد مف الموجودات في 
قروض واستثمارات عالية الدخؿ وكذا اعادة بناء محفظة االستثمارات بموجودات أكثر ربحية، 

خدمة عمى باالضافة الى زيادة معدالت الفائدة عمى القروض واالستثمارات و زيادة العموالت ورسـو ال
 .موجودات اخرى

و تعتبر كافة مؤشرات المردودية في المصارؼ الخاصة أحسف بكثير مف نظيرتيا العامة عمى 
 .طوؿ فترة الدراسة 

 :ىامش الربح .3
إف ىامش الربح، الذي يقيس الجزء مف اليامش المصرفي المحتفظ بو مف طرؼ المصارؼ بعد   

، قد 1(لمؤونات المشكمة لتغطية مخاطر القروضالمصاريؼ العامة و ا) حذؼ مصاريؼ التسيير 
في اتجاه متعاكس بالنسبة لمجموعتي المصارؼ، فبينما تزايد بشكؿ متواصؿ عمى  2009تطور في 

في  %47.99الى  2005في  %10.7مدى فترة الدراسة بالنسبة لممصارؼ العمومية متنقال مف 
مستوى أعمى مف ىامش المصارؼ  ، فاف ىامش الربح لممصارؼ الخاصة، و الذي كاف في2009

 .2009في  %47.99الى   2005في  %50.88قد تراجع مف   2005العمومية في 
واذا كاف فارؽ ىوامش الربح بيف المصارؼ العمومية و الخاصة يعكس تحكما أفضؿ في مخاطر  

، فاف تطور ىذه 2009القرض مف طرؼ المصارؼ الخاصة طيمة فترة الدراسة باستثناء سنة 
يوامش يبيف أف ىذا التحكـ في المخاطر قد تحسف في المصارؼ العامة و تدىور نوعا ما في ال

 .المصارؼ الخاصة
  2درجة سيولة البنك: المطمب الخامس

يتمثؿ اليدؼ مف التعرؼ عمى درجة سيولة البنؾ في تحديد كفاءة البنؾ في إدارة األصوؿ 
فة أوجو األصوؿ بأقصى كفاءة مما يحقؽ أقصى عائد بكفاءة وتوزيع االمواؿ المتاحة لالستثمار في كا

وأقصى درجات األماف لمسيولة و اليكوف نسب التوظيؼ ألصؿ عمى حساب اآلخر، ومف أىـ 
 :نسبة القروض الجمالي االصوؿ، ونسبة القروض فجمالي الودائع : المؤشرات المستخدمة في ذلؾ

  ؛القروض الجمالي االصوؿ 
 القروض الجمالي الودائع. 

 
 
 
 

                                                 
 .118، ص 2006بنؾ الجزائر، التقرير السنوي 1

 .60، جامعة القاىرة،  ص  جية المنافسة العالميةكفاءة البنوك المصرية في موانجوى عبد اهلل سمؾ،  2
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 نسبة القروض الى كل من االصول و الودائع في المصارف العامة و الخاصة( : 6-4)الجدول 

 المصارف الخاصة  المصارف العامة  
 الودائع/ القروض االصول/القروض  الودائع/ القروض االصول /القروض  

2008 0.96 0.96 0.98 1.6 
2009 0.98 0.97 0.98 1.21 
 2009-2006باحث باالعتماد عمى التقرير السنوي لبنؾ الجزائر مف اعداد ال : المصدر

مف الجدوؿ نالحظ أف نسبة السيولة في المصارؼ العامة مرتفعة عف نظيرتيا في المصارؼ  
الخاصة و ىو ما انعكس في انخفاض نسبة القروض الجمالى االصوؿ و القروض الجمالي الودائع، 

حافظة عمى نسبة سيولة عالية و ىو ما خفض مف معدالت و بالتالي رغبة المصارؼ العامة في ال
مة في التوفيؽ بيف جانب األصوؿ ربحية ىذه البنوؾ إال أف ىذا يعكس عدـ كفاءة االدارة بصفة عا

 .الخصـوو 
و مما أثر ايضا عمى ربحية المصارؼ العامة ىو طبيعة الممكية ليذه المصارؼ الف الممكية  

تحديد ىيكؿ االستخدامات، و انعكس ذلؾ في شكؿ سمسمة مف  العامة قيدت حرية المصارؼ في
، و ايضا تمويميا لكثير مف المشروعات بسبب تمويميا لمشايع دعـ الشبابالديوف المتعثرة و المتراكمة 

الحكومية الكبرى التي ليا اىمية في دفع عممية التنمية، ولكنيا تعد مشاريع طويمة االجؿ ال تتماشى 
 . ه البنوؾمع ىيكؿ ودائع ىذ

مف  العديد و عمى الرغـ مف ذلؾ فاف ىذه المصارؼ باحجاميا الكبيرة إستطاعت اف تحقؽ 
التطورات لخدمة العمالء و توسعت في اصدار بطاقات االئتماف و استخداـ ماكينات الصراؼ اآللي 

ATM . 
وف المتعثرة و ىذا الينفي مدى احتياج ىذه المصارؼ الى اعادة ىيكمة مالية لحؿ مشاكؿ الدي 

بيا، و اعادة ىيكمة تشغيمية حتى تستطع ىذه المصارؼ أف تأخذ قرارات التشغيؿ بناء عمى أسس 
 .اقتصادية
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 :خالصة الفصل 
بعد الدراسة التحميمية لوضعية المصارؼ الجزائرية تبيف لنا عمى المستوى الكمي اف قدرة  

و ماجعؿ االبنؾ المركزي ييدؼ الى تحقيؽ التنمية المصارؼ التجارية محدودة في تمويؿ التنمية و ى
اكثر مف المحافظة عمى قيمة العممة، واف المصارؼ الجزائرية ذات اصوؿ صغيرة مما يجعميا قادرة 
عمى استيعاب مؤسسات مالية جديدة، و يالحظ عمييا ايضا ارتفاع درجة التركز اذ تستحوذ المصارؼ 

مما يقمؿ مف درجة المنافسة وكذا  2009في نياية  صوؿ مف اجمالي اال %89العامة عمى حوالي 
 .نقص كفاءة الوساطة المالية في الجزائر مقارنة ببعض الدوؿ العربية

  
وعمى المستوى الجزئي فنجد اف المصارؼ العامة تستحوذ عمى اغمبية االصوؿ و الودائع وكذا  

ماينعكس ايجابيا عمى  و ىو 2009الى  2005القروض، و عرفت القروض ارتفاع مطردا مف 
التنمية االقتصادية في الدولة، و توجو المصارؼ العامة اغمب قروضيا الى القطاع العاـ خالؼ 

 مؤشرات المردوديةالمصارؼ الخاصة التي توجو اغمب قروضيا الى القطاع الخاص، و فيما يخص 
بينما نجد اف نسب   مةالمصارؼ الخاصة أحسف بكثير مف نظيرتيا العافتعتبر  وكفاية رأس الماؿ 

 .في المصارؼ العامة مرتفعة عف نظيرتيا في المصارؼ الخاصةالسيولة 
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 :تمييد الفصل 
والت العالمية  حف اصالح و تكييؼ النظاـ المصرفي الجزائري ليواكب التأيرى االقتصاديوف 
لمركزي والقسـ الثاني ىو تكييؼ القسـ االوؿ ىو تكييؼ و اصالح البنؾ ا: ينقسـ الى قسميف رئيسييف 
 .و اصالح البنوؾ التجارية

دارة السياسة النقدية و االئتمانية إكبر في أو يتجمى تكييؼ البنؾ المركزي في استقاللية 
دوات السياسة االقتصادية العامة أطر التنظيمية، باعتبارىا سياسة ىامة مف وتعديؿ القوانيف و األ

كبر في مجاؿ افشراؼ و الرقابة عمى البنوؾ أعطاء البنوؾ المركزية سمطة لمدولة، ىذا باالضافة الى ا
التجارية لمتأكد مف سالمة و ضعيا المالي الذي يعتبر مف العناصر الرئيسية في االستقرار 

 .االقتصادي
 
ما بالنسبة لتكييؼ البنوؾ التجارية وىو ما سنتطرؽ لو في ىذا الفصؿ، فيالحظ اف كثير مف أ
تجارية خاصة في الدوؿ النامية قد اعتراىا الضعؼ بسبب السياسات النقدية و االئتمانية التي البنوؾ ال

و بسب سوء االدارة و عدـ وجود الكفاءات أحياف غمب األأكانت موجية مف قبؿ الحكومات في 
    ف يكوف ىدفيا الرئيسي ىو تقوية أالخ وليذا فاف سياسات االصالح و التكييؼ يجب ...المصرفية

و تعزيز المركز المالي لمبنوؾ التجارية و خمؽ البيئة المناسبة و المالئمة لمعمؿ المصرفي وىذا مف 
اجؿ تحقيؽ وتمبية رغبات الزبائف عف طريؽ تقديـ خدمات ذات جودة عالية وباسعار مالئمة، وىو 

  .مايزيد مف الديناميكية في النشاط االقتصادي وبالتالي تحقيؽ التنمية االقتصادية
 

وعمى الرغـ مف كؿ الجيود المبذولة في احداث التغير في الصناعة المصرفية فالزلنا في بداية 
طريؽ طويؿ مف التغير و التطور ويجب عمينا اف نستثمر الكثير مف الجيد و الماؿ في التكنولوجيا، و 

 :الى كؿ مف  تاىيؿ الكوادر البشرية لتبقى قادرة عمى االستثمار و المنافسة و لذلؾ سوؼ نتطرؽ
 ىتماـ بحوكمة المصارؼاف: المبحث االوؿ
 المصرفي و البنوؾ الشاممة افندماجتجاه نحو اف: المبحث الثاني
 -تحقيؽ رضا العميؿ و الجودة المصرفية -تبني مفيـو حديث لمتسويؽ المصرفي: المبحث الثالث

 تحديث وسائؿ الدفع: الرابع المبحث
المصرفي و تحسيف نظـ االنذار  األمفزيادة  –رقابة وافشراؼ إصالح نظـ ال: المبحث الخامس

 -المبكر
 
 



 العالمية المصرفي الجزائري لمواكبة التحوالت قطاعتكييف ال جوانب :الخامسالفصل 

 

069 

 ىتمام بحوكمة المصارفاإل: المبحث االول
برز الموضوعات التي أحد أ  Corporate Governanceيعتبر موضوع حوكمة الشركات

لو  حظيت باىتماـ كبير منذ منتصؼ عقد التسعينات مف القرف العشريف و حتى اآلف، حيث اعطى
ىمية كبيرة و كذا المنظمات الدولية و المينية و اصبح يعرض و يناقش في أالباحثيف و الكتاب 

ىمية أكثر عقب األزمة المالية اآلسيوية التي انفجرت أالندوات و المؤتمرات الوطنية و الدولية، و ازداد 
عندما أعمف  2001ة مريكية  سن، و كذا الفضائح المالية التي تعرضت ليا الشركات األ 1997في 

،  Enron Worldcomشركة نتيجة عف عجزىا عف سداد التزاماتيا مف أىميا شركة  216عف افالس 
، مف انييار عدد مف الشركات العالمية العمالقة، و األزمة المالية  2002فضال عما شيده العالـ عاـ 

خطاء المحاسبية و االبتعاد ألسباب متعددة مف بينيا الجشع الغش و التضميؿ و العبث و األ 2008
عف أساسيات االدارة المصرفية، فضال عف تدني أخالؽ المينة و أخالؽ ادارة الشركات و المصارؼ 

العالمية  Andersonو مكاتب التدقيؽ العالمية التي ثبت تواطؤىا مع تمؾ الشركات و منيا شركة 
الدارية و المحاسبية و الرقابية مما أثر لمتدقيؽ، نتيجة لذلؾ فقد المجتمع جزء مف ثقتو في األنظمة ا

 .سمبا عمى قرارات االستثمار في البورصات العالمية
 

و المصارؼ الجزائرية ليست بعيدة عف نظيرتيا في الدوؿ االخري فيي ايضا عرفت فضائح 
مالية كبيرة مف أىميا و أشيرىا فضيحة بنؾ الخميفة التي أطمؽ عمييا فضيحة القرف، و ىي بحاجة 

 .ضا الى متابعة أدائيا و الوصوؿ بأدائيا الى أفضؿ مستوى ممكفأي
كؿ ىذه االحداث و الظروؼ جعمت مف مفيـو حوكمة الشركات يتصدر الموضوعات التي شغمت 
شركات االعماؿ و المنظمات الدولية مف اجؿ وضع طريقة عممية لتطبيؽ ىذا المفيـو في قطاع 

 . مالية المصارؼ لتجنب تكرار و قوع االزمات ال
 مفيوم حوكمة المصارف: المطمب األول

 تعريف حوكمة الشركات و حوكمة المصارف:أوال
 :حوكمة الشركات .1

رغـ مف شيوع تداوؿ مصطمح حوكمة الشركات في كافة المجاالت المعرفية           عمى ال
لصعيد العالمي انو و االصدارات الدورية لمعديد مف المنظمات المينية و الدولية، اال انو يالحظ عمى ا

ال يوجد تعريؼ موحد متفؽ عميو بيف كافة االقتصادييف و المحمميف لمفيـو حوكمة الشركات و قد 
 .   يرجع ذلؾ لتداخمو في العديد مف االمور التنظيمية و االقتصادية و المالية و االجتماعية لمشركات

                                                 
 يـ المؤسسي، الحاكمية المؤسسية يطمؽ عمييا كذالؾ الحوكمة المؤسسية، االدارة الرشيدة، االدارة الجيدة، الضبط المؤسسي، التحك
 .مصطمحات اخرىو 
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  CORPORATE و يعتبر مصطمح الحوكمة الترجمة المختصرة التي راجت لممصطمح
GOVERNANCEأسموب ممارسة  »: ، أما الترجمة العممية ليذا المصطمح، و التي أتفؽ عمييا فيي

 . 1«سمطات االدارة الرشيدة 
و نظرا لمتزايد المستمر الذي اكتسبو مفيـو حوكمة الشركات فقد حرصت عدد مف المنظمات 

مى رأس ىذه المؤسسات نجد كؿ مف البنؾ الدولية عمى  تناوؿ ىذا المفيـو بالتحميؿ و الدراسة و ع
 IFC وكذا مؤسسة التمويؿ الدولية OCDEالدولي باالضافة الى منظمة التعاوف االقتصادي و التنمية 

   : حيث يطمؽ عى ىذه التعريفات بالتعريفات المينية 
قتصادية الحالة التي يتـ مف خالليا ادارة الموارد اال »يعرؼ الحوكمة عمى انيا  فالبنؾ الدولي

 .«واالجتماعية بيدؼ التنمية 
النظاـ الذي يمكف مف  »فتعرفيا عمى انيا  OCDEأما منظمة التعاوف االقتصادي و التنمية 

خاللو مباشرة و مراقبة عمميات الشركة، بحيث يحتوي ىذا النظاـ عمى توزيع متسؽ لمحقوؽ 
ءات و قواعد اتخاذ القرارات المتعمقة والمسؤوليات بيف االطراؼ الميتمة بالشركة، و كذلؾ شرح اجرا

بالشركة، ومف ثـ فاف نظاـ حوكمة الشركات يوفر الييكؿ الذي يتـ مف خاللو تحديد أىداؼ الشركة 
، و ىذه الرؤية  2«والوسائؿ التي يتـ مف خالليا التأكد مف تحقيؽ تمؾ االىداؼ ومراقبة أداء الشركة 

يأخذ برؤية  CICAاف المعيد الكندي لممحاسبيف القانونييف  لمحوكمة تركز عمى بيئة الرقابة فقط، اال
أوسع لحوكمة الشركات عمى انيا تشمؿ باالضافة الى بيئة و أنشطة الرقابة التأكد مف تحقيؽ الشركة 

 .الىدافيا و تقييـ المخاطر التي تيدد امكانية استمرارىا في المستقبؿ
 

ىي النظاـ الذي يتـ مف خاللو إدارة  » نياالحوكمة بأ IFC و تعرؼ مؤسسة التمويؿ الدولية
 . 3« الشركات والتحكـ في أعماليا

 :حوكمة المصارف  .2
مفيـو حوكمة المصرؼ في معناه العاـ عف مفيـو حوكمة الشركات حتى يذىب ال يخرج 

البعض الى اعتماد تسمية حوكمة الشركات لممنظمات المصرفية، او حوكمة الشركات في القطاع 

                                                 
 .160، ص 2010، الدار الجامعية، االسكندرية، والولية الشركات عبر الوطنية و غسيل االمؤ حوكمة الشركات و مسابراىيـ سيد أحمد،  1
جودة  -مراجعة حوكمة الشركات -مراجعة االأداء البيئي -مراجعة استقصائية قضائية: موسوعة المراجعة المتقدمةمحمد سامي راضي،  2

 .414، ص 2011المراجعة، دار التعميـ الجامعي، االسكندرية، 
3
Alamgir, Corporate Governance: A Risk Perspective، paper presented to: Corporate Governance and 

Reform: Paving the Way to Financial Stability and Development, a conference organized by the Egyptian 

Banking Institute, Cairo, May 7-8/2007 
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حاكمية الشركات في المصارؼ، و اف التعاريؼ التي نوردىا ادناه ماىي اال تعبير عف المصرفي او 
 .1وحدة المفيـو في مختمؼ المؤسسات المالية او غير المالية و لكف بصيغات او تعابير لفظية مختمفة

  تشمؿ الحوكمة مف المنظور المصرفي الطريقة التي تدار بيا شؤوف البنؾ مف خالؿ الدور المنوط
و كؿ مف مجمس االدارة و االدارة العميا، بما يؤثر في تحديد أىداؼ البنؾ، مراعاة حقوؽ المستفيديف ب

وحماية حقوؽ المودعيف، و بازدياد التعقيد في نشاط الجياز المصرفي، أصبحت عممية مراقبة ادارة 
تطمب المشاركة المخاطر مف قبؿ السمطة الرقابية غير كافية، لذا أصبحت سالمة الجياز المصرفي ت

 .2المباشرة لممساىميف و مف يمثمونيـ في مجمس ادارة البنؾ
  تتضمف الحوكمة أساليب مراقبة األداء مف قبؿ مجمس االدارة و االدارة التنفيذية لمبنؾ التي مف

شأنيا أف تؤثر في تحديد األىداؼ و مراعاة حقوؽ حممة األسيـ و حماية حقوؽ المودعيف و الفاعميف 
ف، باالضافة الى عالقة ىؤالء بالفاعميف الخارجييف و التي تحدد مف خالؿ االطار التنظيمي الداخميي

وسمطات الييئة الرقابية، كما يتسع مفيـو الحوكمة ليشمؿ دور العامة و ىـ جميع الفاعميف الذيف مف 
 .شأنيـ التأثير عمى أحكاـ الرقابة عمى أداء البنوؾ

 تعني الحاكمية بصفة عامة االدارة الرشيدة : 2ة في اتفاؽ بازؿ تعريؼ لجنة بازؿ لمرقابة المصرفي
مساىميف، مودعيف، دائنيف، زبائف، مجمس االدارة، ) وتحديد العالقة بيف شركاء المصرؼ 

و محاولة تالفي تعارض المصالح و ذلؾ مف خالؿ ىيكؿ تنظيمي محكـ يحقؽ ( الخ .....الحكومة
خصوصا ادارة المخاطر و بصورة واضحة وجيدة بما يؤمف مصالح الجميع، و يضمف ادارة المصرؼ 
 3.المحافظة عمى استقرار النظاـ المصرفي

 
 المستفيدون من حوكمة الشركات :ثانيا

اف الشركات التي تدار بشكؿ جيد تعطي قيمة لممستثمريف والمقترضيف والعامميف والعمالء بؿ 
كات تساىـ في خمؽ مناخ جيد لالعماؿ مما والمجتمع عمى حد سواء، كما أف الحوكمة الرشيدة لمشر 

يشجع االستثمارات المحمية و االجنبية و ىو االمر الذي يؤدي دوره لخؽ فرص عمؿ و زيادة رفاىية 
 .المواطنيف

 
 
 

                                                 
،  1، اليازوري، عماف االردف، ط ك و أثرىا في األداء المالي و المخاطرةحوكمة البنو الربيعي حاكـ محسف، راضي حمد عبد الحسيف،  1

 .29، ص 2011
 .1، القاىرة، مصر، ص 6، مفاىيـ مالية، العدد نظام الحوكمة في البنوكالمعيد المصرفي المصري،   2
 .31الربيعي حاكـ محسف، راضي حمد عبد الحسيف، مرجع سابؽ، ص  3



 العالمية المصرفي الجزائري لمواكبة التحوالت قطاعتكييف ال جوانب :الخامسالفصل 

 

092 

 :الشركات . أ
تي تدار بشكؿ جيد يكوف أداؤىا أفضؿ فالشركات التي تطبؽ أسس الحوكمة الشركات ال

ليا، ومف ثـ تستطيع اف تجتذب مستثمريف عمى نطاؽ واسع، الرشيدة تتوقع تخفيض تكمفة رأسما
ومعظميـ مف الذيف يسعوف لالستثمار طويؿ االجؿ، كما انو مف المتوقع اف تتحسف ادارتيا في 
مجاالت اخرى مثؿ اعداد استراتيجية لمشركة عالوة عمى انيا تضمف اف االستحواذ او الدمج يتـ 

 .فآت العامميف فييا مبنية عمى أساس تميز األداءالسباب عممية سميمة واف نظـ منح مكا
ومف االىمية بمكاف اف تقمؿ الشركة مف احتماالت تعرضيا لممخاطر المختمفة بما في ذلؾ     

تعرضيا لمدعاوى القانونية، كما اف الشركة اذا تصرفت بمسؤولية و بعدؿ يمكف اف تبني عالقات مثمرة 
ما في ذلؾ الدائنيف و العامميف و العمالء و المورديف وطويمة المدى مع كؿ اصحاب المصمحة ب

 .ومجتمعيـ المحمي
 

 :المستثمرون و حممة االسيم  . ب
يدرؾ المستثمريف احتماالت حصوليـ عمى عائد أكبر مف الشركات التي تدار بشكؿ جيد، 

ماية ومف ثـ فيـ مستعدوف لمدفع مقابؿ حصوليـ عمى ىذا العائد المرتفع كما انيـ يدركوف قيمة ح
استثماراتيـ مف التعرض لمخسارة بسبب الجشع و االىماؿ و استيتار المديريف او محاباتيـ لذوي 

 .الصمة بيـ
فالحوكمة الرشيدة تحمي حقوؽ المستثمريف، و خاصة حقوؽ االقمية مف حممة االسيـ، بما في ذلؾ 

الى حقيـ في معرفة كؿ ما رأييـ بشأف ادارة الشركة و في المعامالت الكبرى، اضافة  إبداءحقيـ في 
يرتبط باستثماراتيـ، كما اف الحوكمة توفر لممستثمريف نسبة أكبر مف السيولة و ذلؾ ببنائيا لمثقة 
والكفاءة في أسواؽ الماؿ، االمر الذي يتيح ليـ فرصة اكبر في تنويع اصوليـ و بيعيا اذا أرادوا ذلؾ و 

حتماالت فشؿ االعماؿ تحمي الدائنيف و تحد مف اخيرا، فاف إجراءات الحوكمة الرشيدة لمواجية ا
 .مسؤولية حممة االسيـ

 
  :أصحاب المصمحة و المجتمع . ت
زبائنيا و موردييا و و  عماليااحتراـ الشركات اللتزاماتيا اتجاه  عمى اساس  تقـو فكرة الحوكمة  

ص عمؿ داخؿ فيي بذلؾ تعمؿ عمى توفير فر  غيرىـ مف المتعامميف المجتمعات التي تعمؿ فييا  و 
يا ادارة الشركات عمى نحو جيد، حصد مزاالمجتمع و تقوي الثقة في االقتصاد االمر الذي يؤدي الى 

تحمي االقتصاد مف الوقوع في االزمات المصرفية، وتنمية اسواؽ الماؿ و بالتالي تعد امر ميـ جاذب و 
 .لالستثمارات االجنبية
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سرع التحوؿ لمزيد مف الحوكمة الديمقراطية اف التحوؿ الى حوكمة افضؿ لمشركات الخاصة ي
في ىذا االخير مظاىر الفساد وتمكف الحوكمة عف كثر يحيث  الرشيدة في شركات القطاع العاـ،

 .طريؽ مبدأ الشفافية مف القضاء عمى الفساد
ا لتغيير العالقة ضروري مالاتعتبر ع حوكمة الشركاتاف نجد في الكثير مف االسواؽ الناشئة و 
جاؿ االعماؿ و الدولة و ىو مايساىـ في قياـ اقتصاد منفتح اكثر بيف الحكومة و القطاع بيف ر 
عنصر الشفافية عمى ىذه العالقة نتيجة لمحوكمة الرشيدة يساعد عمى استبعاد  اضفاءذلؾ اف  الخاص

    .المحسوبية
 أىمية حوكمة الشركات: ثالثا

نيات القرف الماضي اال اف االىتماـ بيا كاف يعود ظيور مفيـو حوكمة الشركات الى ثالثي      
باالقتصاديات المتقدمة واضحا في منتصؼ الثمانينات خاصة بعد االنييارات العنيفة التي عصفت 

و ازمة دوؿ  1994كانييار مؤسسة االدخار و االقراض االمريكية في سنة  الناشئة عمى حد سواءو 
، و االزمة المالية العالمية  1998ية في روسيا عاـ ، و االزمة المال 1997جنوب شرؽ آسيا في عاـ 

و قد كاف لمعولمة المالية و افرازاتيا العديد مف النتائج التي ادت الى حدوث مثؿ ىذه  ،2008في سنة 
صدور مبادئ منظمة  مما دفع بالعديد مف الدوؿ الى تطبيؽ مبادئ حوكمة الشركات مثؿ االزمات 

في الواليات  2002، و ايضا صدور قانوف ساربنز اوكسمي في سنة التعاوف االقتصادي و التنمية 
المتحدة االمريكية ، و صدور قانوف االمف المالي في فرنسا و أيضا القواعد االحترازية التي وضعتيا 

 .لجنة بازؿ لمرقابة المصرفية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 العالمية المصرفي الجزائري لمواكبة التحوالت قطاعتكييف ال جوانب :الخامسالفصل 

 

090 

 بواعث االىتمام بحوكمة الشركات(: 1-5)الشكل رقم

 
 .422محمد سامي راضي، مرجع سابؽ، ص  :المصدر
 

و عميو فاف اىمية حوكمة الشركات تتجمى في الفصؿ بيف الممكية و االدارة في الشركات الممموكة 
لمجميور، اذ غالبا ما يعمؿ المستثمروف بتكميؼ اشخاص آخريف مف اجؿ ادارة شركاتيـ و ىذا قد 

االدارة او قد يرجع الى عدـ و جود الوقت لمعمؿ االداري،  و في  يرجع الى نقص خبراتيـ في مجاؿ
ظؿ ىذه الوضعية فاف المديريف و أعضاء مجمس افدارة  لف يتأثروا بخسائر الشركة و ضياع األرباح 

و بالتالي فانيـ قد يتخذوف قرارات تضر باستثمارات المساىميف، او  اذا ما فشمت الشركة في أدائيا، 
المخاطرات اذا اصبحت مناصبيـ ميددة، أو قد ال يقوموف بالمخاطرة بالدرجة الكافية  قد يفرطوف في

 .اذا كاف لدييـ االحساس باالماف في مناصبيـ
ثـ اف االقتصاديات الصاعدة و النامية بحاجة ماسة لمحوكمة ذلؾ اف مثؿ ىذه االقتصاديات عادة 

عقود و القوانيف، و نقص حقوؽ الممكية، عدـ احتراـ ال: ما تتعرض الى مجموعة مف المشاكؿ مثؿ
 .الخ...واالضرار بصغار المالؾ، ونيب االصوؿ

 
و تجدر االشارة الى اف حوكمة الشركات ليا اىمية بالغة بالنسبة لشركات القطاع العاـ و ىي 
بنفس قدر اىميتيا بالنسبة لمقطاع الخاص، و قد بدا و اضحا في االونة االخيرة سعي سمطات الدوؿ 

ى ارساء حوكمة الشركات في مؤسسات القطاع العاـ و كذا جيودىا المبذولة لتحقيؽ ىذا اليدؼ، ال

 ث٘اػج االٕتَبً ثذ٘مَخ اىشغمبد

 اىَجَ٘ػخ اىخبىخخ اىَجَ٘ػخ اىخبٍّخ اىَجَ٘ػخ االٗىى

ا سيات انًانية نالسىاق 

 انًانية

األػٍخ اىَبىٍخ اىتشٍيٍخ فً *

 سجؼٍٍْبد اىقغُ اىؼشغٌِ

اَسٌٍ٘خ األػٍخ اىَبىٍخ * 

 0009ػبً 

األػٍخ اىَبىٍخ اىغٗسٍخ * 

0000 

األػٍخ اىَبىٍخ األٍغٌنٍخ * 

0220 

اَهيارات انعديد يٍ انشزكات 

 انعانًية

اىفضٍذخ اىشٍٖغح ىجْل االػتَبص *

 ٗاىتجبعح اىضٗىً

مبعحخ ثْ٘ك االصسبع ٗ * 

 االقغاض فً أٍغٌنب

أػٍخ شغمتً أّغُٗ ٗ * 

 0220ٗٗعىضمً٘ فً أٍغٌنب 
 

 ة ا سىاق انًانيةعىنً

اػبصح تغتٍت األطغ اىَْظَخ *

 إلقتصبصٌبد صٗه اىؼبىٌ

تشنٍو سَبد ٗ ٍٕنو * 

 االقتصبص اىؼبىًَ اىسبئض اَُ

آحبع إتَبً اىجٖبد * 

اىتشغٌؼٍخ ٗ اىتْظٍٍَخ 

اىذنٍٍ٘خ ٗ غٍغ اىذنٍٍ٘خ فً 

 ثيضاُ اىؼبىٌ
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وىذا مف اجؿ القضاء عمى الفساد في القطاعات العامة، و كذا عند عمميا عمى اعداد مؤسسات 
 . القطاع العاـ لمخصخصة

 مبادئ، اىداف و محددات حوكمة الشركات: المطمب الثاني
 كمة الشركاتمبادئ حو : اوال

مبادئ حوكمة  1999في عاـ  OCDEاصدرت منظمة التعاوف االقتصادي و التنمية 
حيث تساعد ىذه المبادئ و االرشادات كؿ مف الدوؿ  2004الشركات وقامت بتعديميا في ابريؿ 

االعضاء و غير االعضاء بالمنظمة لتطوير االطر القانونية و المؤسسية لتطبيؽ حوكمة الشركات في 
مف الشركات العامة و الخاصة سواء المتداولة او غير المتداولة اسيميا في أسواؽ الماؿ، مف كؿ 

خالؿ تقديـ عدد مف االرشادات لتدعيـ ادارة الشركات و كفاءة أسواؽ الماؿ و استقرار االقتصاد ككؿ، 
 :1و تقسـ ىذه المبادئ الى خمس مجموعات مف معايير التقييـ تشمؿ ما يمي

 أسس إطار فعال لحوكمة الشركات: لالمبدأ االو
يرسي ىذا المبدأ االطار العاـ الميـ لممبادئ االخرى، حيث يتوجب عمى االسواؽ اف تتمتع 

 .بالشفافية والكفأة، و سيادة القانوف، وأف يكوف فصؿ واضح لممسؤولية بيف السمطات
 The Right of shareholders: حقوق المساىمين: المبدأ الثاني

 :يكفؿ إطار حوكمة الشركات حماية حقوؽ المساىميف حيث ينبغي أف
 : تتضمف الحقوؽ االساسية لممساىميف ما يمي .1

 ؛تأميف أساليب تسجيؿ الممكية -
 ؛نقؿ او تحويؿ ممكية االسيـ -
 ؛الحصوؿ عمى المعمومات الخاصة بالشركة في الوقت المناسب و بصفة منتظمة -
 ؛ممساىميفالمشاركة و التصويت في االجتماعات العامة ل -
 ؛انتخاب أعضاء مجمس االدارة -
 .الحصوؿ عمى حصص مف ارباح الشركة -

لممساىميف الحؽ في المشاركة ، و في الحصوؿ عمى معمومات كافية عف القرارات المتصمة  .2
 :بالتغييرات االساسية في الشركة، و مف بينيا

ف الوثائؽ االساسية التعديالت في النظاـ االساسي أو في مواد تأسيس الشركة أو في غيرىا م -
 ؛لمشركة

                                                 
، مركز المشروعات  3سمير كريـ، ط جمة ، تر حوكمة الشركات في القرن الحادي و العشرونليفاف وآخروف، جوف سو  –:  انظر كال مف  1

 .151، 184، ص ص 2003و اشنطف . (CIPE  (الدولية الخاصة 
دكتوراه   أطروحة ، التحرير المصرفي و متطمبات تطوير الخدمات المصرفية و زيادة القدرة التنافسية لمبنوك الجزائريةبريش عبد القادر،  -

 .216،ص  2006عة الجزائر، دولة غير منشورة ، جام
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 ؛طرح أسيـ اضافية  -
 .أية تعامالت مالية غير عادية قد تسفر عف بيع الشركة -

ينبغي اف تتاح لممساىميف فرصة المشاركة الفعالة و التصويت في االجتماعات العامة  .3
ا قواعد كما ينبغي احاطتيـ عمما بالقواعد، التي تحكـ اجتماعات المساىميف، ومف بيني  لممساىميف،
 :التصويت

يتعيف تزويد المساىميف بالمعمومات الكافية في التوقيت المناسب، بشأف تواريخ و أماكف و جداوؿ  -
أعماؿ االجتماعات العامة، باالضافة الى توفير المعمومات الكاممة في التوقيت المالئـ بشأف 

 ؛المسائؿ التي يستيدؼ اتخاذ قرارات بشأنيا خالؿ االجتماعات
احة الفرصة لممساىميف لتوجيو أسئمة الى مجمس االدارة و فضافة موضوعات الى جداوؿ يجب ات  -

 ؛أعماؿ االجتماعات العامة، عمى أف توضع حدود معقولة لذلؾ
نابة، كما يجب اف يعطي نفس ينبغي اف يتمكف المساىموف مف التصويت بصفة شخصية أو باف  -

 ؛نابةو بافالوزف لألصوات المختمفة، سواء كانت حضورية أ
 .ينبغي السماح لييئات الرقابة عمى الشركات بالعمؿ عمى نحو فعاؿ و يتسـ بالشفافية  -
يجب ضماف الصياغة الواضحة و االفصاح عف القواعد و االجراءات التي تحكـ حيازة حقوؽ   .4

عمى الشركات في أسواؽ رأس الماؿ، و يصدؽ ذلؾ ايضا عمى التعديالت غير العادية، الرقابة 
ث يتسنى لممستثمريف فيـ حقوقيـ ؿ عممية افندماج و بيع نسب كبيرة مف أصوؿ الشركة، بحيمث
كما اف التعامالت المالية ينبغي أف تجرى بأسعار مفصح  ،التعرؼ عمى المسارات المتاحة ليـو 

عنيا، و أف تتـ في ظؿ ظروؼ عادلة يكوف مف شأنيا حماية حقوؽ كافة المساىميف و فقا لفئاتيـ 
 . ختمفةالم

 .يجب أال تستخدـ لتحصيف االدارة التنفيذية ضد المساءلة .5
في الحسباف التكاليؼ والمنافع  –ومف بينيـ المستثمروف المؤسسوف  –ينبغي أف يأخذ المساىموف  .6

 .المقترنة بممارستيـ لحقوقيـ في التصويت
  The Equitable Treatment of Shareholders:المعاممة المتساوية لممساىمين: المبدأ الثالث

و تعني المساواة بيف حممة االسيـ داخؿ كؿ فئة و كذلؾ حقيـ في التصويت في الييئة العامة 
فيما يتعمؽ بالقرارات االساسية و اليامة في الشركة و العمؿ عمى حمايتيـ مف أي عممية استحواذ او 

اء مجمس االدارة أو دمج مشكوؾ فييا، و كذلؾ حقيـ في االطالع عمى كافة المعامالت مع أعض
 .المديريف التنفيذييف
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 The Role of Shareholdersدور أصحاب المصالح أو االطراف المرتبطة بالشركة : المبدأ الرابع
و يعني احتراـ حقوقيـ القانونية و التعويض عف أي انتياؾ لتمؾ الحقوؽ و تعزيز دورىـ في 

معمومات المطموبة، و يقصد باصحاب المصالح المشاركة بالرقابة عمى الشركة و حصوليـ عمى ال
 .حممة السندات والبنوؾ و العمالء و غيرىـ ممف يرتبطوف بمصالح مع الشركة

 Disclosure and Transpareney: االفصاح و الشفافية: المبدأ الخامس
وفي الوقت المالئـ بشأف كافة  –ينبغي اف يكفؿ إطار حوكمة الشركات تحقيؽ االفصاح الدقيؽ 

المسائؿ المتصمة بتأسيس الشركة، ومف بينيا الموقؼ المالي و األداء، و الممكية، و أسموب ممارسة 
 .السمطة

 :يجب اف يشتمؿ االفصاح و لكف دوف أف يقتصر عمى المعمومات التالية .1
 ؛النتائج المالية و التشغيمية لمشركة -
 ؛أىداؼ الشركة -
 ؛حؽ األغمبية مف حيث المساىمة، و حقوؽ التصويت -
 ؛أعضاء مجمس االدارة، و المديريف التنفيذييف الرئيسييف، و المرتبات و المزايا الممنوحة ليـ -
 ؛عوامؿ المخاطرة المنظورة -
 ؛المسائؿ المادية المتصمة بالعامميف و بغيرىـ مف أصحاب المصالح -
 .ىياكؿ و سياسات حوكمة الشركات -

بأسموب يتفؽ و معايير الجودة  ينبغي اعداد و مراجعة المعمومات، و كذا االفصاح عنيا، .2
المحاسبية و المالية، كما ينبغي أف يفي ذلؾ االسموب بمتطمبات االفصاح غير المالية و كذا 

 بمتطمبات عمميات المراجعة؛
، بيدؼ إتاحة التدقيؽ الخارجي ةيجب القياـ بعممية مراجعة سنوية عف طريؽ مراجع مستقم .3

 ؛تقديـ القوائـ الماليةوالموضوعي لألسموب المستخدـ في إعداد 
ينبغي أف تكفؿ قنوات توزيع المعمومات امكانية حصوؿ مستخدمي المعمومات عمييا في الوقت  .4

 . المالئـ و بالتكمفة المناسبة
  The Responsibility of the Board:مسؤولية مجمس االدارة: المبدأ السادس

تراتيجية لتوجيو الشركات، كما يجب يجب اف يتيح اطار حوكمة الشركات الخطوط االرشادية االس
اف يعزز المتابعة الفعالة لالدارة التنفيذية مف قبؿ مجمس االدارة وأف تضمف مساءلة مجمس االدارة مف 

 :قبؿ الشركة و المساىميف ما يمي
يجب اف يعمؿ اعضاء مجمس االدارة عمى اساس توافر كامؿ لممعمومات، وكذا عمى اساس النوايا  .1

 .مة القواعد المطبقة، كما يجب اف يعمؿ عمى تحقيؽ مصالح الشركة والمساىميفالحسنة، و سال
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حينما ينتج عف قرارات مجمس االدارة تاثيرات متباينة عمى مختمؼ فئات المساىميف، فاف المجمس  .2
 .ينبغي اف يعمؿ عمى تحقيؽ المعاممة المتكافئة لجميع المساىميف

قوانيف السارية واف ياخذ في االعتبار اىتمامات كافة يجب اف يضمف مجمس االدارة التوافؽ مع ال .3
 .اصحاب المصالح

 :يتعيف اف يضطمع مجمس االدارة بمجموعة مف الوظائؼ االساسية مف بينيا .4
مراجعة و توجيو استراتيجية الشركة، و خطط العمؿ السارية و سياسة المخاطرة، و الموازنات  . أ

اء واف يتابع التنفيذ و أداء الشركة، كما ينبغي السنوية، و خطط النشاط، واف يضع اىداؼ االد
 .اف يتولى االشراؼ عمى االنفاؽ الرأسمالي و عمى عممية االستحواذ، و بيع االصوؿ

اختيار المسؤوليف التنفيذييف الرئيسيف و تقرير المرتبات و المزايا الممنوحة ليـ و متابعتيـ   . ب
 .بعة خطط التعاقب الوظيفياحالليـ و متا –حينما يقتضي االمر ذلؾ  -وايضا 

مراجعة مستويات مرتبات و مزايا المسؤوليف التنفيذييف و أعضاء مجمس االدارة و ضماف   . ت
 .الطابع الرسمي و الشفافية لعممية ترشيح اعضاء مجمس االدارة

دارة صور تعارض المصالح المختمفة بالنسبة لالدارة التنفيذية و مجمس االدارة   . ث متابعة وا 
إساءة استخداـ أصوؿ الشركة و إجراء تعامالت الطراؼ : ، ومف بيف تمؾ الصوروالمساىميف
 .ذوي صمة

وجود مراجع مستقؿ، : ضماف سالمة التقارير المحاسبية و المالية لمشركة، ومف متطمبات ذلؾ . ج
وايجاد نظـ الرقابة المالئمة، و بصفة خاصة نظـ متابعة المخاطرة و الرقابة المالية، و االلتزاـ 

 .كاـ القوانيفباح
 .متابعة فعالية حوكمة الشركات التي يعمؿ المجالس في ظميا و اجراء التغييرات المطموبة  . ح
 .االشراؼ عمى عممية االفصاح و االتصاالت . خ

 –يجب اف يتمكف مجمس االدارة مف ممارسة التقييـ الموضوعي لشؤوف الشركة، و أف يجري ذلؾ  .5
 .التنفيذيةعمى نحو مستقؿ عف االدارة  –بصفة خاصة 

يتعيف أف ينظر مجمس االدارة في امكانية تعييف عدد كاؼ مف االعضاء غير التنفيذييف الذيف  .6
ومف . يتصفوف بالقدرة عمى التقييـ المستقؿ لألعماؿ حينما تكوف ىناؾ إمكانية لتعارض المصالح

ييف، و تقرير مكافآت وليف التنفيذؤ التقارير المالية، و ترشيح المس: وليات الرئيسيةؤ أمثمة تمؾ المس
 .أعضاء مجمس افدارة

ليات، يجب أف يكفؿ ألعضاء مجمس االدارة امكانية الحصوؿ عمى مسؤو كي يتحقؽ القياـ بتمؾ الل .7
 .  المعمومات الدقيقة و ذات الصمة في الوقت المناسب
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دي و تجدر االشارة الى انو عندما تـ إقرار المبادئ التي أرستيا منظمة التعاوف االقتصا 
كاف المقصود منيا أساسا التعرض لمشكمة الممكية الفردية  1999الوؿ مرة سنة  OCDEوالتنمية 

والرقابة داخؿ الشركات أي ضماف قدرة حممة االسيـ عمى مساءلة االدارة، و حينما حؿ موعد مراجعة 
ت المنظمة و قدـ ممثمو القطاع الخاص مف خارج المنظمة رأييـ فييا، ادرك 2004تمؾ المبادئ سنة 

 :  ضرورة اضافة ىدفيف أساسييف آخريف ليما اىمية كبرى بالنسبة لالسواؽ الناشئة ىما
 إطار مؤسسي لألسواؽ -
 (حممة األسيـ األقمية)حماية صغار المالؾ  -
 أىداف حوكمة الشركات: ثانيا
 :جمى ابرز اىداؼ حوكمة الشركات في النقاط التاليةتت

فصاح و الشفافية و حؽ المساءلة و العمؿ عمى التأكيد عمى تحقيؽ العدالة و التركيز عمى اال .1
 .1كفاءة و نزاىة أعضاء مجمس االدارة

حماية أصوؿ الشركة و كذا حماية حقوؽ المساىميف و غيرىـ مف اصحاب المصالح و تعزيز  .2
 .دورىـ في مراقبة اداء المنظمة

ا يعمؿ عمى تدعيـ و استقرار تحسيف الممارسات المحاسبية و المالية و االدارية في الشركة بم .3
نشاط الشركات العاممة باالقتصاد و عدـ حدوث انييارات باالجيزة المصرفية و أسواؽ الماؿ 

 .العالمية و المحمية، و المساعدة في تحقيؽ التنمية و االستقرار االقتصادي
يجية تحسيف و تطوير ادارة الشركة و مساعدة المديريف و مجمس االدارة عمى بناء استرات .4

سميمة وضماف اتخاذ قرارت الربح او السيطرة بناء عمى اسس سميمة، بما يؤدي الى رفع كفاءة 
 .األداء

تحسيف القيادة و تعزيز االداء و تخفيض المخاطر، و تحسيف الوصوؿ الى االسواؽ المالية  .5
 .وزيادة القابمية التسويقية لمسمع و الخدمات

 2محددات حوكمة الشركات: ثالثا
 ات الخارجيةالمحدد .1

 :تمؾ المحددات الى المناخ العاـ لالستثمار في الدولة الذي يشمؿ عمى سبيؿ المثاؿتشير 
  قوانيف سوؽ الماؿ و الشركات و تنظيـ المنافسة : ) القوانيف المنظمة لمنشاط االقتصادي مثؿ

 ؛(ومنع الممارسات االحتكارية و االفالس

                                                 
 .439محمد سامي راضي،مرجع سابؽ، ص  1
، المركز المصري لمدراسات االقتصادية، القاىرة، مصر العربية، ورقة تقييم حوكمة الشركات في جميورية مصر العربيةفوزي سميحة،  2

 .2003عمؿ، 
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   في توفير التمويؿ الالـز لممشروعات و درجة ( لماؿ المصارؼ و سوؽ ا) كفاءة القطاع المالي
 ؛تنافسية أسواؽ السمع و عناصر االنتاج 

  ؛( ىيئة سوؽ الماؿ و البورصة ) كفاءة االجيزة و الييئات الرقابية 
  الجمعيات المينية التي ) المؤسسات ذاتية التنظيـ التي تضمف عمؿ األسواؽ بكفاءة و منيا

في السوؽ مثؿ المدققيف، المحاسبيف، المحاميف، الشركات العاممة تضع ميثاؽ شرؼ لمعامميف 
  .(في سوؽ االوراؽ المالية 

و تعود أىمية المحددات الخارجية، الى أف و جودىا يضمف تنفيذ القوانيف و القواعد التي تضمف 
 . حسف ادارة الشركة، مف خالؿ تقميؿ التعارض بيف العائد االجتماعي و العائد الخاص

 :ددات الداخميةالمح .2
تشير المحددات الداخمية الى القواعد و االسس التي تحدد كيفية اتخاذ القرار و توزيع السمطات 
داخؿ الشركة بيف الجمعية العامة و مجمس االدارة و المديريف التنفيذييف التي يؤدي توافرىا مف ناحية 

 .طراؼ الثالثةو تطبيقيا مف ناحية أخرى الى تقميؿ التعارض بيف مصالح تمؾ اال
 

 المحددات الداخمية و الخارجية لمحوكمة(:  2-5)الشكل رقم 

 
، مدى تأثير تطبيق حوكمة الشركات عمى فجوة التوقعات في مينة المراجعة في فمسطينىاني محمد خميؿ،  :المصدر

 .31، ص2009رسالة ماجستير، كمية التجارة، الجامعة االسالمية غزة، 
 
 



 العالمية المصرفي الجزائري لمواكبة التحوالت قطاعتكييف ال جوانب :الخامسالفصل 

 

090 

 التحديات التي تواجييا والحوكمة في المصارف، ركائزىا  دور: المطمب الثالث
 دور الحوكمة: أوال

نظرا لمدور الذي تضطمع بو المصارؼ و االىمية االساسية و المتزايدة لعمؿ الجياز المصرفي 
الذي بات يمثؿ ركنا مف أركاف التطور و الرقي االقتصادي ألي بمد، و أحد أكثر أشكاؿ النشاطات 

ورا و مثيرا لالىتماـ ليس فقط مف قبؿ الدارسيف و الميتميف بؿ مف قبؿ متخذي االقتصادية حض
القرارات السياسية واالقتصادية في كؿ وقت، فيو األداة التي تزود مختمؼ القطاعات االقتصادية برأس 
 الماؿ النقدي والسبيؿ لتحقيؽ التنمية االقتصادية، كؿ ذلؾ دفع الحكومات لممحافظة عمى دور الجياز
المصرفي الميـ مف خالؿ التشريعات و القوانيف و الموائح التنظيمية و التعميمات التي تضمف الرقابة 
واالشراؼ لجعمو يتالءـ مع االىداؼ االقتصادية العامة لمدوؿ، و قد أدت االنييارات المالية إلى إتباع 

ع المصارؼ لتفادي في قطا( حوكمة المصارؼ) نظرة عممية عف كيفية تطبيؽ الحوكمة المؤسسية 
األزمات التي عصفت بالكثير مف المؤسسات المالية و المصرفية في مختمؼ الدوؿ المتقدمة منيا 

الحاجة الى  توالنامية، و استدراكا ليذه االنييارات المالية و تماشيا مع التطورات المصرفية ولد
مية لضماف سالمة الجياز الحوكمة المؤسسية في القطاع المصرفي و التي تعد امر غاية في االى

 .1المصرفي
كما أف اشكالية الحوكمة تعتبر أكثر تعقيدا في القطاع المصرفي مف القطاعات االخرى باعتبار        

 :2اف المصارؼ تحتوي عمى مجموعة مف العناصر ال توجد في القطاعات االخرى ومف ىذه العوامؿ
أداء و انجاز ما يقـو بو القطاع المصرفي تعتمد فعالية و كفاءة أي مصرؼ عمى مدى فعالية و  .1

ككؿ، فيناؾ احتمالية تنطبؽ عمى المشاركيف في الصناعات المصرفية بأف يكوف لبعض الظروؼ 
عواقبيا الوخيمة ماديا في بعض االسواؽ المختارة ناىيؾ عف ارتباطيا ارتباطا و ثيقا مع النظاـ 

 .لمصرفيالمالي كمو، فاالماف و الدقة ذات اىمية لمقطاع ا
يمكف اف يتعرض القطاع المصرفي الى اشكاليات جادة في السيولة عندما يفقد العمالء الثقة في  .2

 .سالمة و آماف امواليـ
تزود المصارؼ عادة بالوسائؿ المقبولة قبوال عاما لمتمويؿ فيي عادة ما تكوف المكاف الرئيسي  .3

 .فيداعات المدخرات

                                                 
، دار صفاء لمنشر و التوزيع، الحوكمة المؤسسية و االداء المالي االستراتيجي لممصارفيحاف المشيداني، عالء فرحاف طالب، ايماف س 1

 . 48، ص 2011عماف، 
كمية  ه،، اطروحة دكتورااستراتيجية مقترحة لتحسين فاعمية الحاكمية المؤسسية في القطاع المصرفي االردنيعفاؼ اسحاؽ محمد ابوزر،  2

 .177-176، ص ص 2006و المالية العميا، جامعة عماف العربية لمدراسات العميا، عماف االردف،  الدراسات االدارية 
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اـ و الجميور، و عادة ما يتـ التعامؿ بيذا الشأف عمى تقبؿ المصارؼ االمواؿ مف القطاع الع .4
أساس االلتزامات المالية البعيدة االجؿ و التي يتـ التكيف بيا و فقا لدرجة عالية مف الثقة 

 .المتبادلة في استقرار طويؿ االمد و فقا لسالمة المؤسسات التي تتعيد بتمؾ االلتزامات
لمصارؼ و التزاماتيا المالية متقمبة و يمكف اف يكوف يمكف اف تكوف قيـ العديد مف موجودات ا .5

تقييـ و تحديد اسعارىا صعبا جدا، النيا ال تدخؿ في الصفقات التي تحدث في االسواؽ المالية، 
و بالتالي سيقـو المصرؼ بصفقاتو التجارية في ظؿ ظروؼ مالية معقدة و التي يصعب تقييميا 

 .اديا و بسرعة كبيرة في المخاطر التي تواجو المؤسسةو تخميف اسعارىا بشكؿ دقيؽ، و سيؤثر م
 .تعتبر المصارؼ دواليب ىامة لمنمو االقتصادي .6

و لذلؾ تخمؽ ىذه الخصائص و الميزات تحديات فريدة مف نوعيا لالشراؼ عمى القطاع 
ا المصرفي، وتضع خطا احمر تحت اىمية انظمة ادارة المخاطر المالية الفعالة و المؤثرة، و تضع خط

احمر كذلؾ تحت الضوابط الداخمية الصارمة و الدقيقة جدا، ذلؾ انيا تشير الى الحاجة الماسة الى 
المراقبة المستقمة و الذاتية، جنبا الى جنب بتوافر ضمانات اضافية لممراقبة المنتظمة، و لتوفير 

 .الضماف لالسواؽ بالنسبة العتمادية التقارير المالية المنشورة
ة الى اف القطاع المصرفي بالغ التعقيد فالمراقبة الفعالة لالعماؿ و لمشؤوف و تجدر االشار 

الخاصة بكؿ مصرؼ و ذلؾ مف قبؿ مجمس ادارتيا و االدارة العميا، ضرورية كذلؾ لممحافظة عمى 
النظاـ االشرافي الرقابي الفعاؿ و المؤثر النو يعمؿ عمى حماية حقوؽ المودعيف و صانعي السياسات 

يتيح الفرصة لمبنؾ المركزي لكي يعتمد عمى االجراءات المؤسساتية الداخمية و بيذا ستقؿ  العامة و
 .احجاـ الرقابة واالشراؼ التي سيكوف بحاجة الييا

و يتوجب عمى المصارؼ التي ترغب في المحافظة عمى قدرتيا التنافسية في قطاع عالمي  
تكار، أف تطبؽ أفضؿ ممارسات العمؿ المصرفي يتسـ بالحيوية و التجدد الدائميف و لكي تواصؿ االب

ومنيا أطر الحوكمة المؤسسية لكي تتمكف مف تمبية االحتياجات المتجددة و اغتناـ الفرص التي تموح 
 .في االفؽ

و تعتبر الممارسات الفاعمة لمحوكمة عامال اساسيا في كسب ثقة الجميور بالنظاـ المصرفي 
 .قيؽ االداء األمثؿ لمقطاع المصرفي و االقتصاد بشكؿ عاـالتي تكتسب بدورىا اىمية كبرى لتح

 ركائز الحوكمة: ثانيا
مف أجؿ اف يؤدي مفيـو الحوكمة دوره المشار اليو البد مف توافر مجموعة مف الركائز التي 

 .تسيـ في تعزيز ىذا النظاـ في الشركات عموما و المصارؼ بشكؿ خاص
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 معايير لجنة بازل .1
إرشادات خاصة بالحوكمة في المؤسسات المصرفية و المالية  1999زؿ في عاـ وضعت لجنة با    

 :1و ىي ترتكز عمى النقاط التالية
  قيـ الشركة و مواثيؽ الشرؼ لمتصرفات السميمة و غيرىا مف المعايير لمتصرفات الجيدة والنظـ

 ؛التي يتحقؽ باستخداميا تطبيؽ ىذه المعايير
 ،و التي بموجبيا يمكف قياس نجاحيا الكمي و مساىمة األفراد في  استراتيجية لمشركة معدة جيدا

 ؛ذلؾ
 لمموافقات المطموبة مف  االتوزيع السميـ لممسؤوليات و مراكز اتخاذ القرار متضمنا تسمسال وظيفي

 ؛االفراد لممجمس
 ؛وضع آلية لمتعاوف الفعاؿ بيف مجمس االدارة و مدققي الحسابات و االداة العميا 
  ضبط داخمي قوي يتضمف مياـ التدقيؽ الداخمي و الخارجي و ادارة مستقمة لممخاطر توافر نظاـ

 .عف خطوط العمؿ مع مراعاة تناسب السمطات مع المسؤوليات
  مراقبة خاصة لمراكز المخاطر في المواقع التي يتصاعد فييا تضارب المصالح، بما في ذلؾ

ار المساىميف و االدارة العميا، او عالقات العمؿ مع المقترضيف المرتبطيف بالمصرؼ و كب
 ؛متخذي القرارات الرئيسية في المؤسسة 

  الحوافز المالية و االدارية لالدارة العميا التي تحقؽ العمؿ بطريقة سميمة، و ايضا بالنسبة
 ؛لممديريف او الموظفيف سواء كانت في شكؿ تعويضات اـ ترقيات اـ عناصر أخرى

 اخميا أو الى الخارجتدفؽ المعمومات بشكؿ مناسب د. 
 :2إنشاء لجنة الحوكمة .2

حيث يعتبر إنشاء لجنة الحوكمة احد الركائز األساسية فقامة الحوكمة و يضع مصرؼ سوريا     
 :المركزي صورة ليذه المجنة حيث يرى أف

  :أىداف المجنة . أ
المجنة  وضع إطار و دليؿ الحوكمة و مراقبة تنفيذه و تعديمو عند الضرورة، بحيث تتكوف ىذه

مف أعضاء غير تنفيذييف عمى اف ال يقؿ عدد األعضاء عف ثالثة و يشترط اف تضـ المجنة 
 .احد أعضاء لجنة التدقيؽ المستقميف واف يترأسيا رئيس مجمس افدارة 

 
 

                                                 
 .  166ابراىيـ سيد أحمد، مرجع سابؽ، ص  1
، ص  2009-04-01، سوريا، دليل الحوكمة لدى المصارف االسالمية العاممة في الجميورية العربية السوريةمصرؼ سوريا المركزي،  2

16-17. 
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 :صالحيات و ميام المجنة . ب
 :تتولى لجنة الحوكمة ما يمي 
  ؛تحديثو عند الضرورةافشراؼ عمى إعداد و تطبيؽ دليؿ الحوكمة و مراجعتو و 
 ؛التنسيؽ مع ىيئة الرقابة و لجنة التدقيؽ لمتأكد مف االلتزاـ بالدليؿ 
  تزويد مجمس افدارة سنويا عمى األقؿ بالتقارير و التوصيات بناء عمى النتائج التي يتـ

 ؛التوصؿ إلييا مف خالؿ عمؿ المجنة 
 ئـ مع المخاطر و العوائد المتوقعة التأكد مف اعتماد و تطبيؽ استراتيجية استثمار سميمة تتال

 ؛ألصحاب حسابات االستثمار
  التأكد مف االقصاح المالئـ الصحاب حسابات االستثمار في الوقت المناسب و بالطريقة

 ؛التأكد مف سالمة تنفيذ عقود االستثمار كذلؾالمالئمة، و 
 التوصيات المناسبة  مراقبة استخداـ االحتياطي، معدؿ األرباح، و مخاطر االستثمار و تقديـ

 .لمجمس افدارة حوؿ كيفية االستخداـ
 

 :1اف مقومات و دعائـ الحوكمة تتمثؿ فيما يمي و يرى أحمد عاطؼ محمد
مثؿ حؽ التصويت و حؽ : و جود قوانيف و تشريعات توضح حقوؽ المساىميف و واجباتيـ -

توضح في المقابؿ  انتخاب اعضاء مجمس االدارة و حؽ تعييف و عزؿ مراقب الحسابات، كما
 ؛حقوؽ المجتمع عمى الشركة و واجباتيـ تجاىيا

و جود رؤية واضحة تحدد معالـ استراتيجية الشركة مع االدوات التي تكفؿ تحقيؽ ىذه الرؤية  -
 ؛وذلؾ مف خالؿ ترجمتيا الى خطط و أىداؼ قصيرة و بعيدة المدى

ز مجموعة مف االنظمة مثؿ وجود ىيكؿ تنظيمي واضح يحدد السمطات و المسؤوليات، و يفر  -
نظاـ داخمي لمشركة، و نظاـ لمرقابة الداخمية و األىـ نظاـ لمحاسبة المسؤولية يوفر مجموعة 

 ؛مف المؤشرات المالية و غير المالية الالزمة لممساءلة و تقييـ األداء
 و جود لجنة تدقيؽ ليا مف الصالحيات ما يكفؿ ليا حؽ ممارسة دورىا الرقابي عمى اعماؿ -

المدقؽ الداخمي و الخارجي، و حؽ متابعة تقاريرىـ لمتأكد مف قياـ ادارة الشركة بتنفيذ ما 
 ؛تحويو ىذه التقارير مف مقترحات و توصيات

و جود نظاـ فعاؿ لمتقارير يتسـ بالشفافية و بقدر يكفؿ توفير المعمومات المناسبة عف اداء  -
لجميع االطراؼ االخرى ذات العالقة  الشركة ليس الداراتيا و مساىمييا فحسب، بؿ ايضا

ممف يستخدموف البيانات المالية المنشورة لمشركة في اتخاذ القرارات، و ذلؾ مثؿ المستثمريف 
                                                 

، مجمة ، دراسة اختبارية الثار حوكمة الشركات عمى جودة التقارير المالية و فعالية عممية تدقيق الحسابات في االردند عاطؼ محمدأحم 1
 .534 -276  الدراسات المالية و التجارية، جامعة القاىرة، السنة الثالثة عشر، العدد االوؿ، ص ص 
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الحالييف و المحتمميف، و المقرضيف، و العمالء و الموظفيف و الجيات الحكومية ذات 
ساسيا في تحقيؽ اليدؼ العالقة، و يمعب االفصاح عف المعمومات في نظاـ التقارير دور ا

الرئيسي لحوكمة الشركات، و ىو تقميؿ مخاطر و أضرار تضارب المصالح المحتمؿ بيف 
 .الشركة و االطراؼ االخرى ذات العالقة

 
التعاوف االقتصادي و التنمية فترى اف االطار االساسي لتفعيؿ الحاكمية المؤسسية يتكوف  أما منظمة
 :1مما يمي
 ؛ية االسواؽ الماليةكفاءة و تكامؿ و شفاف -
 ؛الشفافية و االتساؽ مع احكاـ القانوف -
توزيع المسؤوليات بيف الجيات المسؤولة المختمفة في التنظيـ بشكؿ واضح لضماف خدمة  -

 ؛مصالح الجميور
 .العمؿ عمى تطبيؽ المعايير و البيانات المينية -

 :ما يوضحو الشكؿ الموالي ؽ يمكف وضع الييكؿ التنظيمي لحوكمة المصارؼ و ىوبو بناء عمى ماس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
، أطروحة دكتوراة، االكاديمية العربية لمعموـ سسية في تحسين ممارسات المصارف االردنيةدور الحاكمية  المؤ انظر، أحمد يوسؼ كمبونة،  1

 . 40-38، ص ص 2008المالية و المصرفية، االردف،



 العالمية المصرفي الجزائري لمواكبة التحوالت قطاعتكييف ال جوانب :الخامسالفصل 

 

000 

 الييكل التنظيمي لمحاكمية المؤسسية في المصارف(:3-5)الشكل رقم 

اا
 .72عفاؼ اسحاؽ محمد ابوزر، مرجع سابؽ، ص : لمصدرا
 
 



 العالمية المصرفي الجزائري لمواكبة التحوالت قطاعتكييف ال جوانب :الخامسالفصل 

 

003 

شارة الى اف نجاح الحوكمة في الجياز المصرفي ال يرتبط بوضع القواعد الرقابية و تجدر اال
ىمية تطبيقيا بشكؿ سميـ، و ىذا يعتمد عمى البنؾ المركزي و رقابتو مف جية، فقط، و لكف ايضا بأ

 .وعمى البنؾ المعني و ادارتو مف جية أخرى
و يجب اف تكوف ادارة المصرؼ مقتنعة بأىمية مثؿ ىذه القواعد و الضوابط، مما يساعد عمى 

و غير التنفيذي، و لجاف  تنفيذىا، وىذا ما يكشؼ عف دور كؿ مف مجمس االدارة بقسميو التنفيذي
المتابعة التي توفر لو البيانات الالزمة عف أداء البنؾ، و ادارات التفتيش داخؿ الجياز المصرفي التي 
تعرض تقاريرىا عمى مجمس االدارة و المساىميف، الذيف يجب اف يقوموا بدورىـ في الرقابة عمى أداء 

 .اؿ التي يحتاجيا البنؾالبنؾ ، الى جانب المساىمة في توفير رؤوس االمو 
 

 دور البنوك في تعزيز و تطبيق مبادئ حوكمة الشركات باعتبارىا الممول الرئيسي لمشركات: ثالثا
اف وجود نظاـ مصرفي سميـ يعتبر أحد الركائز االساسية لسالمة عمؿ سوؽ االوراؽ المالية 

زمة لعمميات الشركة و نموىا وقطاع الشركات، حيث يوفر القطاع المصرفي االئتماف و السيولة الال
كما اف القطاع المصرفي السميـ ىو احد اىـ المؤسسات التي تسيـ في بناء االطار المؤسسي لحوكمة 
الشركات و نجد اف اىتماـ البنوؾ بقضايا حوكمة الشركات و توفير الممارسات السميمة ليا عند اتخاذ 

تحفيز الشركات عمى تطبيؽ و تبني مفاىيـ القرار بمنح االئتماف لمعمالء ىو المدخؿ االساسي ل
 :1الحوكمة بحيث يكوف توفر ممارسات سميمة لمحوكمة عامؿ فاعؿ باتجاىيف

اعتبار الحوكمة أحد اركاف القرار االئتماني االمر الذي يدفع المقترضيف الى االىتماـ بتبني  .1
 .الممارسات السميمة لمحوكمة لتسييؿ الحصوؿ عمى االئتماف

تجاه التزاـ العمالء بالممارسات اعار الفوائد الممنوحة لمعمالء مرونة ممموسة اف تتضمف أس .2
السميمة لمحوكمة بحيث يقتنع العمالء بجدوى الحوكمة و دورىا في تسييؿ الحصوؿ عمى االئتماف 

 .بأسعار فائدة منخفضة
ا االعتبار لـ يرؽ و رغـ اىتماـ البنوؾ بقضايا الحوكمة عند اتخاذ القرار بمنح االئتماف اال اف ىذ

بعد الى اعتباره احد الركائز االساسية لمنح االئتماف و يعزى ذلؾ الى اعتبارات عديدة اىميا اف البنوؾ 
نفسيا قد تنقصيا الحوكمة و لـ يتوفر بعد الوعي الكامؿ باىميتيا لدى مجالس االدارة و االدارة 

زاؿ تنظر الى قضايا الحوكمة باعتبارىا قضايا قميمة التنفيذية العميا ، اضافة الى اف الثقافة المحمية ال ت
االىمية بسبب شيوع الممكيات العائمية كما اف المنافسة بيف البنوؾ ذاتيا تدفع الى التخمي عف مبادئ 

 .الحوكمة بيدؼ المحافظة عمى الحصة السوقية و تحقيؽ االرباح

                                                 
 .297 -296، ص ص 2006، الدار الجامعية، االسكندرية، حوكمة الشركات و معالجة الفساد المالي و االداريمحمد مصطفى سميماف،  1
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الى اف تتضمف ىذه السياسات  اف مراجعة السياسات االئتمانية لدى البنوؾ يظير مدى الحاجة
فصال يعنى بمبادئ حوكمة الشركات ضمف رؤية و اىداؼ البنؾ نفسو كما يجب اف يشمؿ تعريؼ 

أولئؾ  Prime Lending Rateالبنؾ لمفيـو افضؿ العمالء الذيف يتـ منحيـ سعر الفائدة الفضمى 
اضافة الى ذلؾ فاف عممية تقييـ العمالء الذيف تتوفر لدييـ ممارسات سميمة لمبادئ حوكمة الشركات، 

ف كانت تعنى جزئيا بقضايا الحوكمة اال اف تفعيميا اكثر يعتبر احد االدوات التي  Ratingالعمالء  وا 
تستطيع البنوؾ مف خالليا تعزيز مبادئ حوكمة الشركات التي تضمف ليا في النياية تخفيض 

 .اجئةالمخاطر التي قد تتعرض ليا و ضماف عدـ حدوث متغيرات مف
 

ولكي يكوف الجراءات حوكمة الشركات أثر محسوس في أي اقتصاد فال بد مف و جود مجموعة 
حديثة ونافذة مف النظـ الديمقراطية الرئيسية، و تشريعات السوؽ، بما في ذلؾ نظاـ قانوني لتنفيذ 

عادة ما  -ائرو منيا الجز  -العقود و حقوؽ الممكية، و عمى اية حاؿ ففي معظـ االقتصاديات النامية 
تكوف المؤسسات التشريعية الخاصة باالسواؽ الصاعدة ضعيفة، و نظرا ليذه الظروؼ فاف غرس 
حوكمة الشركات في االسواؽ النامية يتطمب ما ىو أكثر مف مجرد تصدير النماذج الجيدة لحوكمة 

خاص نحو  الشركات و التي تعمؿ بصورة جيدة في االقتصاديات المتقدمة، اذ يجب توجيو اىتماـ
انشاء المؤسسات و التشريعات السياسية و االقتصادية التي يجري وضعيا وفقا لالحتياجات الخاصة 

  1.لكؿ دولة و التي تعطي الشركات شيئا مف القوة
 

خير تعتبر حوكمة المصارؼ انعكاس لنوعية االدارة حيث اف االدارة ذات المستويات و في اال
حوكمة المصارؼ ليس ىو كؿ ما يسعى اليو المستثمريف، أما ما  األعمى تعرؼ اف ارتفاع مستويات

ىو مطموب الى جانب ذلؾ فيو المحافظة عمى نظاـ المراجعات و التوازنات في شركاتيـ مف اجؿ 
تواصؿ ارتفاع أداء التشغيؿ في االجؿ الطويؿ، الى جانب منع إساءة استغالؿ المصرؼ و إساءة 

 .ادارتو
 

 

 

 

                                                 
ز المشروعات الدولية، ك، مر تأسيس حوكمة الشركات في االقتصاديات النامية و الصاعدة و االنتقاليةكوشتا ىمبمينج و اخروف،  ،كاتريف ؿ  1

 . 633 - 632، نقال عف ابراىيـ سيد احمد، مرجع سابؽ، ص 2002مارس 
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 المصرفي و البنوك الشاممة  تجاه نحو اإلندماجاال : الثانيالمبحث 
 

زالة القيود المعيقة لتطورىما عمى المستوى  الدولي إلى إعادة  أدت العولمة المالية والمصرفية وا 
ج عنيا تضخـ وتكبير الكيانات نتإصالح وتنظيـ داخمي متسارع في أوساط األسواؽ المصرفية 

رفي يطرح نفسو عمى السمطات النقدية في دوؿ العالـ ، حيث اصبح موضوع افندماج المصالمصرفية
كافة و في الجزائر خاصة كأحد الحموؿ التي تخفؼ مف آثار العولمة السمبية و كأحد متطمبات مواكبة 

 .التغيرات عمى المستوى العالمي
 

 المصرفي  اإلندماجمفيوم : المطمب االول
 :المصرفي اإلندماج تعريف: أوال

دخؿ و استحكـ فيو، و افندماج، ىو انضماـ عدة مؤسسات : الشيء دمج الشيء في :لغة .2
 .بعضيا الى بعض انضماما تفقد فيو كؿ واحدة منيا استقالليا، و تحؿ محميا شركة واحدة

في االعماؿ التجارية، ضـ شركتيف أو اكثر النشاء شركة   Fusion/Mergerوتعني كممة دمج  
 . 1واحدة

مصرفي بأنو اتفاؽ يؤدي إلى إتحاد بنكيف أو أكثر وذوبانيما إراديا ال افندماجيعرؼ   :اصطالحا .1
في كياف مصرفي واحد، بحيث يكوف الكياف الجديد ذو قدرة أعمى وفعالية اكبر عمى تحقيؽ 

 . 2أىداؼ كاف ال يمكف أف تحقؽ قبؿ إتماـ عممية تكويف الكياف المصرفي الجديد

فناء شركة او اكثر في شركة اخرى، او فناء شركتيف ىو  افندماجف :3أما من الناحية القانونية .3
 .او اكثر، و قياـ شركة جديدة تنتقؿ الييا ذمـ الشركات التي فنيت

 :المصرفي إلى صنفيف افندماجويمكف تصنيؼ 
 

 :المصرفي مف حيث طبيعة نشاط الوحدات المندمجة، حيث ينقسـ إلى افندماج . أ

بيف بنكيف أو مجموعة مف  افندماجالنوع مف حيث يحدث ىذا  :اإلندماج المصرفي األفقي -
 ؛الخ...البنوؾ تمارس نفس نوع النشاط، وتتنافس فيو مثؿ البنوؾ التجارية، أو بنوؾ االستثمار

                                                 
  مساىميف في  افندماجيف، بحيث يصبحوف في حالة يختمؼ عف التممؾ حيث يتمثؿ الفرؽ بينيما في و ضعية المساىم افندماجلالشارة فاف

عمى المؤسسة الدامجة، مف دوف اف ( سندات ديف) المؤسسة الدامجة، في حيف انيـ يتمقوف في حاالت التممؾ مبمغا نقديا او صكوؾ دائنة 
 .يصبحوا مساىميف فييا بعد فقدانيـ و ضعيـ بوصفيـ مساىميف في المؤسسة التي تـ امتالكيا

، في كتاب الدمج المصرفي، ابحاث و مناقشات الندوة التي نظميا اتحاد المصارؼ العربية، بيروت، نظريات الدمج المصرفيالبساط، ىشاـ  1
 .72، ص 1992

 .152ص  ،مرجع سابؽ ، العولمة واقتصاديات البنوك،عبد المطمب عبد الحميد  2
-161، ص 1992الندوة التي نظميا اتحاد المصارؼ العربية، بيروت، ، ابحاث و مناقشات الدمج المصرفياتحاد المصارؼ العربية،  3

162. 
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بيف البنؾ الرئيسي في المدينة الكبيرة والبنوؾ  افندماجيحدث ىذا  :اإلندماج المصرفي الرأسي -
ذه المصارؼ الصغيرة و فروعيا امتدادا لممصرؼ الصغيرة في المناطؽ المختمفة، بحيث تصبح ى

 ؛الكبير

بيف مختمؼ البنوؾ بغض النظر  افندماجيحدث ىذا النوع مف  :اإلندماج المصرفي المتنوع -
تكامؿ في األنشطة بيف البنكيف  افندماجعف كبر أو صغر حجميا بحيث يحدث ىذا النوع مف 

 ؛المندمجيف

 
 :وينقسـ إلى ثالثة أقساـ  افندماجبيف أطراؼ عممية المصرفي مف حيث العالقة  افندماج . ب

وىو الذي يتـ عف طريؽ الرضى و افرادة بيف البنؾ الدامج و البنؾ  :اإلرادي اإلندماج  -
المندمج، و في ىذه الحالة يقـو المصرؼ الدامج بتقديـ عرض لشراء المصرؼ المدموج ومف 

مساىمي مصرفيـ توصي فيو بالموافقة عمى  ثـ، تقـو ادارة كؿ مف المصرفيف بتقديـ كتاب الى
ء اسيـ المصرؼ المدموج عممية الدمج، و في حاؿ تمت الموافقة، يقـو المصرؼ الدامج بشرا

 ؛ يدفع قيمة االسيـ، اما نقدا او عمى شكؿ اسيـ لديوو 

 -عادة ما يكوف متعثرا –وىو الذي يتـ إجباريا حيث يمـز البنؾ المندمج  :القسري اإلندماج -
في البنؾ الدامج، ويشجع عمى ذلؾ قوانيف تضعيا السمطة النقدية مثؿ القوانيف التي  فندماجاب

 ؛ترفع مف رأس الماؿ أو تمنح تخفيضات ضريبية

وىو الذي يتـ ضد رغبة مجمس إدارة البنؾ المستيدؼ، عف طريؽ شراء  :العدائي اإلندماج -
 .السوقيأسيمو في البورصة بمبمغ عادة ما يكوف أكبر مف السعر 

 :المصرفي اإلندماجايجابيات وسمبيات  :ثانيا
 :المصرفي اإلندماجإيجابيات  .2

القادرة عمى التوسع ضرورية   MEGA ات المصرفية وامتالؾ مصارؼ مف نوع الػافندماجإف قياـ 
 :نذكرلمواكبة عصر العممقة ومف بيف أبرز ىذه افيجابيات 

تكوف داخمية او خارجية، بحيث تمكف  تي يمكف أفالاالقتصادي الكبير و تحقيؽ وفورات الحجـ  . أ
االولى مف تحمؿ أعباء التحديث التكنولوجي، و كذلؾ اجتذاب افضؿ الكفاءات و تحضير برامج 
التدريب الكفيمة بتطوير و تنويع الخدمات المصرفية الى جانب تجديد النظـ االدارية و إعادة ىيكمة 

اج وسرعة االنجاز، أما الوفرات الخارجية فالمراد بيا تحسيف الموارد البشرية وفؽ معايير جودة االنت
شروط التعامؿ مع سائر المصارؼ و المراسميف، إما لجية أحجاـ التسميفات و التوظيفات، أو 
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، 1لجية معدؿ العموالت، ما يعني أف كؿ الوفرات مف شأنيا زيادة العائدات و خفض النفقات
 .ؿ مف األخطاريتقموال

حيث يعتبر شراء مصارؼ قائمة و التوسع في عدد الفروع، مف  :لمنمو و التوسعالدمج كوسيمة  . ب
افضؿ الوسائؿ لمنمو و التوسع، خاصة في حالة تقنيف عممية فتح الفروع الجديدة مف قبؿ السمطات 

يكوف لممصرؼ القديـ المدموج، عمالؤه و حصتو مف السوؽ التي ينشط فييا،  النقدية، اذ غالبا ما
فتح الفروع يحتاج الى الجيد و الوقت لمحصوؿ عمى عمالء جدد، باالضافة الى ذلؾ في حيف اف 

فاف تحسيف مستوى الخدمات المقدمة مف المصرؼ الجديد يؤدي الى تعزيز موقع المؤسسة في 
 .2السوؽ المصرفية، و زيادة حصتيا و نشاطيا بطريقة اسيؿ

تعاني منافسة  -خاصة في الدوؿ النامية –حيث بدأت المصاريؼ الداخمية  :تعزيز قدرة المنافسة . ت
فإف  افندماجشديدة مف المصارؼ األجنبية الوافدة، وفي حالة عدـ قياـ الدوؿ النامية ب متزايدة و

 .المؤثرات المصرفية ستبدأ في الميؿ لمصمحة المصارؼ األجنبية

لمشكالت لمتخمص مف ا افندماجيتطمب االيفاء بمتطمبات لجنة بازؿ اف تفكر المصارؼ ب . ث
، و زيادة قدرة البنؾ المندمج عمى تكويف احتياطات تدعـ 3الداخمية التي تواجو المصارؼ الضعيفة

 .المركز المالي وتحقؽ المالءة المصرفية ومعيار كفاية رأس الماؿ

االستفادة مف االعفاءات الضريبة كاالعفاءات لمدة محددة، او السماح باستيعاب خسائر شركة  . ج
 .4اعفاء الشركة الجديدة و خصـ ىذه الخسائر مف ارباحيا المستقبمية مندمجة عف طريؽ

و التممؾ الى توفير الكفاءات افدارية و التوسع  افندماجتؤدي عمميات  :تحقيق الوفرات اإلدارية . ح
 .في برامج التدريب لمعمالة، فينعكس ىذا ايجابيا عمى نوعية افنتاج و زيادة افنتاجية

يث يمكف لمشركة المستحوذة زيادة قنواتيا التسويقية مف خالؿ الشركات ح :النفاذ الى السوق . خ
في ( سمسرة)المستحوذ عمييا عمى سبيؿ المثاؿ يمكف لممصرؼ الذي يستحوذ عمى شركة وساطة 

األسيـ بيع منتجاتو المصرفية الى عمالء شركة الوساطة في األسيـ بينما تستطيع شركة الوساطة 
 .صرؼ لفتح حسابات خاصة بالسمسرةتوقيع عقود مع عمالء الم

 
 
 
 

                                                 
 .51، ص 2008، منشورات الحمبي الحقوقية، لبناف، الدمج و التممك المصرفي في البمدان العربيةأحمد سفر،  1
 .80نفس المرجع ، ص  2
، مركز االمارات لمدراسات و البحوث االستراتيجية، االمارات او التممك االقتصاديان المصارف نموذج اإلندماجعبد الكريـ جابر العيساوي،  3

 .128، ص 2007العربية المتحدة، 
 .187، الدمج المصرفي، مرجع سابؽ ص استقراء نتائج الدمج المصرفي و مستقبل الدمج المصرفياحمد عبد الفتاح،  4
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 :سمبيات اإلندماج المصرفي .1
 :و يحتوي عمى بعض اآلثار السمبية منيانالمصرفي إال أ افندماجبالرغـ مف إيجابيات 

                                 ؛مسبقا افندماجعدـ وجود نظرية عامة لالندماج المصرفي قد يجعؿ مف الصعب معرفة نتيجة  . أ
المصرفي إلى نشوء أوضاع احتكارية تؤدي إلى الحد مف االختيارات المتاحة  افندماجيؤدي قد  . ب

ية مما ينتج عنو اضطرابات السوؽ المصرفية فر صارتفاع معدؿ الرسـو الم أماـ العمالء و
 ؛وبالتالي التأثير عمى االقتصاد

ات التي يجيزىا لمحصوؿ قد ينتج عف الدمج محاولة استغالؿ قانوف افدماج المصرفي و التقديم . ت
 ؛1عمى قروض ميسرة طويمة األجؿ بأسعار فائدة تشجيعية

زيادة وقع تعثر البنوؾ العمالقة عمى االقتصاد القومي ككؿ بحيث إف إفالس أو تعثر بنؾ  . ث
 .عمالؽ قد يؤدي إلى كوارث  مالية مكمفة

 المصرفي اإلندماجواقع  :ثالثا
المصرفي عمى المستوى  افندماجبقوة عمى زيادة عمميات  إف مف ابرز المؤشرات الدالة          

دوالر عاـ  فتريميو  006بعدما بمغ  0222دوالر في عاـ  فتريميو  003العالمي، ارتفاع قيمتيا إلى 
 فتريميو  0دوالر، حيث حققت الواليات المتحدة حوالي  فتريميو  0إلى  0220لتنخفض سنة  0000

  2العالمي فندماجامف قيمة  %32دوالر أي ما نسبتو 
 

 افندماجوتشير البيانات أيضا انو في النصؼ الثاني مف عقد التسعينات بمغت عمميات 
المصرفي في الواليات المتحدة األمريكية حوالي خمسة آالؼ عممية اندماج مصرفي، حتى اف الوحدات 

فتشير  0220، أما عف سنة 0220مؤسسة مصرفية سنة  0222المصرفية األمريكية وصمت إلى 
مع   BANK OF AMERICA يالبيانات إلى اندماج ستة مف أكبر المؤسسات المصرفية األمريكية وى

FLEET BOSTON  وBANK ONE  معJ.P MORGAN CHASE  وREGIONS FINANCIAL  
 .مما نتج عنو اتساع شبكة فروع تمؾ المؤسسات  UNION PLANTERSمع 

 
نذكر منيا  اذ التي حدثت خالؿ نفس العاـ والتيبافضافة إلى العديد مف عمميات االستحو 

SANTANDER CENTRAL HIPANO  افسباني عمىABBEY BANK ،  والذي نتج عنو تقدـ
في عاـ  00ركز ممقابؿ ال 0223عاـ  00تؿ المركز حاألوؿ بعشرة مراكز ضمف قائمة األلؼ بنؾ لي

                                                 
البياف، البياف لمطباعة والنشر والتوزيع،  كبيرة مع بعضيا البعضما ىي اإليجابيات والسمبيات من دمج المصارف ال: مجيوؿ صاحب المقاؿ 1

 .44ص، 2002يوليو ، 368لبناف، العدد 
2
   World  Economic Outlook 2005.  WWW.IMF. ORG Read on 01/01/2006  . 
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 KAUPTHINGية، واستحواذاأللمان  HVBافيطالي عمى مجموعة  UNICREDITواستحواذ ،0220

BANK    افيسمندي عمىFIH ERHVERY BANK 1اليولندي. 
والمتوسطة ( فرع 322أكبر مف ) وقد جاءت إستراتجيات دمج المؤسسات ذات الفروع الكبيرة 

بيدؼ جذب المزيد مف العمالء وتقديـ خدمة مالية أفضؿ، وقد اىتمت ( فرع 322-022مف )
دمات التجزئة المصرفية في تمؾ الشبكات حيث تعد ضمف األنشطة اج خر المؤسسات المصرفية بإد

 .مرتفعة الربحية بافضافة إلى أنشطة الودائع
 

 0060فقد بمغت عممية افندماج و االستحواذ عمى المستوى العالمي  0220اما في سنة 
العمى خالؿ بميوف دوالر و تعتبر ىذه القيمة ىي ا 03003ترليوف دوالر، و بمغت خالؿ شير اكتوبر 

، و قد كاف قطاع الخدمات المالية أكثر القطاعات نشاطا في ما يتعمؽ بعمميات افندماج 0220سنة 
 واالستحواذ و ىو ما يوضحو الشكؿ الموالي

 1338و االستحواذ وفقا لمقطاع عام  اإلندماجعمميات  :( 2-5) الجدول رقم

 
، مجمة بحوث االستثمار ، شركة  لعالمي و الفرص الجديدةو االستحواذ االضطراب المالي ا اإلندماج :المصدر 

 . 26، ص  0220، المممكة العربية السعودية ، ديسمبر  الراجحي لمخدمات المالية
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .الدولية، المرجع السابؽ الساحة المصرفية عمى الحالية التطورات 1
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 البنوك الشاممة :المطمب الثاني
 مفيوميا: أوال

ي الخصخصة بالقطاع المالخالؿ العقديف الماضييف عصفت قوى التحرر والعولمة و          
ومع التطور الكبير والالمتناىي الذي شيدتو الخدمات المالية والمصرفية   المحمي والدولي،والمصرفي 

المنافسة بيف وازدياد  االبتكارات الجديدة في الخدمات المالية،و في ظؿ ثورة تكنولوجيا المعمومات 
لمصارؼ التجارية إلى الدخؿ مما دفع او المؤسسات المالية الدولية، تنامت الضغوط عمى الربحية 

ودخوليا في مجاالت جديدة كانت مف صميـ أعماؿ الوساطة المالية،  اونشاطاتي ياتوسيع قاعدة خدمات
مثؿ قياـ بنؾ بفتح شركة تأميف أو ممارسة أعماؿ االستثمار أو قياـ الشركات القابضة المصرفية بجمع 

 .جية لممنافسةالعديد مف األعماؿ في إدارة واحدة  توزيعا لممخاطر وموا
 

 :بأنيا UNIVERSAL BANKSطمؽ يمكف تعريؼ البنوؾ الشاممة منومف ىذا ال    
  بنوؾ تجارية جامعة تقـو بالوساطة و خمؽ االئتماف و دور المنظـ، أو البنوؾ التي تجمع  »ىي

ما بيف وظائؼ البنوؾ التجارية و بيف وظائؼ مصارؼ االستثمار بما تتضمنو مف امتالؾ أسيـ 
 ؛ «ركات المساىمة و االشتراؾ في ادارتياالش

 البنؾ الذي يحصؿ عمى مصادر تمويمو مف كؿ القطاعات و يمنح االئتماف لكؿ القطاعات  »ىو
 ؛«باالضافة الى تقديـ الخدمات المتنوعة غير المستندة عمى رصيد مصرفي

  أكبر قدر ممكف مف  تمؾ الكيانات المصرفية التي تسعى دائما وراء تنويع مصادر التمويؿ وتعبئة
المدخرات مف  كافة القطاعات وتوظيؼ مواردىا وتفتح وتمنح االئتماف المصرفي لجميع القطاعات كما 
تعمؿ عمى تقديـ كافة الخدمات المتنوعة والمتجددة التي قد ال تستند إلى رصيد مصرفي بحيث نجدىا 

والشكؿ يعبر عف الوظائؼ ،  1تجمع ما بيف وظائؼ البنوؾ المتخصصة وبنوؾ االستثمار واألعماؿ
 .المتعددة لمبنوؾ الشاممة

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .36جع سابؽ ،صعبد المطمب عبد الحميد، مر  1
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 وظائف البنوك الشاممة( : 4-5)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 09ص 0000، مكتبات مؤسسات األىراـ، القاىرة، اإلدارة الفعالة لخدمات البنوك الشاممةطمعت أسعد،  :المصدر
دارتياالبنوك الشام، المطمب عبد الحميدنقال عف عبد   .00،ص 0222، الدار الجامعية،االسكندرية، مة عممياتيا وا 

 
 :1و مف خالؿ ماسبؽ يمكف اف نذكر ثالثة خصائص اساسية تتسـ بيا البنوؾ الشاممة و ىي

حيث تقوـ البنوؾ الشاممة بتقديـ الخدمات المصرفية  :أداء مجموعة متكاممة من الخدمات .2
ـ االستثمار و تنميتو، كما تمارس ايضا كؿ العمميات التقميدية و المستحدثة، و تعمؿ عمى دع

 .المصرفية، باالضافة الى أداء خدمات التأميف

حيث تمجأ البنوؾ الشاممة إلى التنويع في مصادر  :في مصادر التمويل و االستثمار التنويع .1
، كذلؾ تمويميا عف طريؽ المجوء إلى مصادر غير تقميدية، بافضافة إلى تنويع أدوات االستثمار

 .تنويع األنشطة التي تعمؿ فييا و تنويع المخاطر التي تتعرض ليا

 
 

                                                 
 .30، ص 2007،  1، المكتبة العصرية ، مصر، ط -تقميدية الماضي و الكترونية المستقبل  –ادارة البنوك غنيـ أحمد محمد،  1
 يؤدي الى تقميؿ مخاطر االستثمار، والتنويع يعني أال ينحصر نشاط البنؾ في قطاع معيف أو في مجموعة القطاعات التي يكوف بينيا  التنويع
رتباط قوي، كما يمكف أف يقضي التنويع عمى المخاطر الخاصة فقط أي المخاطر التي تصيب المؤسسة أما المخاطر العامة أي المخاطر ا

 .ال يمكف تجنبو عف طريؽ التنويع...حروب، انقالب سياسي: التي تصيب البمد مثؿ

 خدمات بنوؾ التجزئة
الودائع، سندات افيداع، المدفوعات، ) 

 ....(القروض، بطاقات االئتماف، أخرى

 خدمات الجممة
 األوراؽ المالية، 
 خدمات المنشآت
 خدمات االستثمار

 لتأميفا                   
 السمسرة              
 االكتتاب                    

 صناديؽ المعاشات         
 الخ  ...الخاصة           

   
 
 

 خدمات االستثمار
ؽ االستثمار، إعانة صنادي) 

 االستثمار،
 (المالية اتاالستثمار 
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حيث تمارس البنوؾ الشاممة أعماليا في مناطؽ جغرافية متعددة تنتشر فييا سواء كاف  :االنتشار .3
 .ذلؾ داخؿ الدولة أو في خارج ىذه الدولة

  1اإلطار العام إلستراتجية التنويع في البنوك الشاممة :ثانيا
محور خاص بمصادر التمويؿ، : بإتباع إستراتجية تنويع تعتمد عمى ثالث محاور  تقـو البنوؾ     

           .ومحور خاص باالستخدامات المصرفية ومحور خاص بدخوؿ مجاالت غير مصرفية
 :محور مصادر التمويل .2
 :وتقـو البنوؾ في ظؿ ىذا المحور بما يمي    

 ؛ اوؿإصدار شيادات إيداع قابمة لمتد -
 ؛ افقترض طويؿ األجؿ مف خارج الجياز المصرفي -

 ؛اتخاذ البنوؾ الشاممة لشكؿ الشركة القابضة المصرفية  -

 .القياـ بعممية التوريؽ -

 :المحور الخاص باالستخدامات المصرفية .1

 :قـو البنوؾ بما يميتفي ىذا المحور     
 ؛ التنويع في محفظة األوراؽ المالية -
 ؛ تنويع القروض الممنوحة -

 ؛ ألعماؿ المصرفية االستثماريةلأداء البنوؾ  -

 .رسممة القروض -

 :المحور الخاص بدخول مجاالت غير مصرفية .3
    :يمي حيث يتـ فيو ما   

 ؛ القياـ بنشاط التأجير التمويمي -
 ؛ تجار بالعممةالقياـ بنشاط اال -

 ؛ القياـ بنشاط إصدار األوراؽ المالية -

 .ادارة االستثمار لصالح العمالء -

 

عرؼ قطاع المصارؼ في نياية القرف العشريف و بداية القرف الواحد و العشريف اتجاه نحو  لقد
افندماج والصيرفة الشاممة حيث وصمت مبالغ و احجاـ عممية افندماج ارقاـ قياسية غير مسبوقة في 

اجة الى خمؽ الوقت الحالي و السبب في ذلؾ ىو زيادة و تيرة العولمة و االزمات المالية ومف ثـ الح

                                                 
 ؛ 2003وف،، بنؾ افسكندرية، المجمد الخامس والثالثالنشرة االقتصادية -:أنظر 1
 ؛61-54ص ص  مرجع سابؽ ، ،... العولمة واقتصادياتعبد المطمب عبد الحميد،  -
 .26-21ص ص مرجع سابؽ ، ، ...، البنوك الشاممةعبد المطمب عبد الحميد -
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كيانات كبيرة تتمتع بالقدرة عمى التنويع في منتجاتيا حتى تتمكف مف المنافسة و البحث عف النمو 
والربح فمذلؾ يتوجب عمى المصارؼ الجزائرية اف تسمؾ ىذا الطريؽ الذي ال يعتبر خيارا بؿ ضرورة 

ة الحالية و ذلؾ مف اجؿ تفرضيا التحديات الراىنة و المستقبمية في ظؿ اوضاع المصارؼ الجزائري
 .مواكبة نظيراتيا عمى المستوى العالمي
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 تبني مفيوم حديث لمتسويق المصرفي: المبحث الثالث

نمو و تزايد الدور الذي تقوـ بو المصارؼ و غيرىا مف المؤسسات المالية و االئتمانية في  مع
ية تتمتع بدرجة عالية مف الكفاية في تسويؽ اقتصاديات الدوؿ ازدادت الحاجة الى إدارات مصرف

الخدمات المصرفية و قد برز في العقد الماضي توجيات جادة نحو تطبيؽ مفاىيـ و اساليب التسويؽ 
ؽ اصبح ضرورة ممحة تقتضييا البيئة التنافسية لممصارؼ يىذا لكوف اف التسو  و ، المصرفي الحديث

ة غير المصرفية و دخوليا في أنشطة مالية ىامة اقتصرت ياد المنافسة مف قبؿ المؤسسات الماليدفاز 
أدت بالمصارؼ الى التفكير جديا فيجاد طريقة فعالة تمكنيا مف مواجية  ،في السابؽ عمى المصارؼ

ىذا المنطمؽ فانو لزاما عمى  فالتحديات، ىذا عالوة عمى تنامي حاجات و متطمبات العميؿ وم
   .ف اجؿ البقاء واالستمرارلمتسويؽ م ثالمصارؼ تبني منيج حدي

 مفيوم و أىمية التسويق المصرفي: المطمب االول

 مفيوم التسويق المصرفي و خصائص الخدمة المصرفية : اوال

 :مفيوم التسويق المصرفي .1

تطبيؽ المفيـو التسويقي في المنظمات المصرفية بشكؿ حقيقي وممموس لـ يأتي اال في فترات  اف
في باقي المنظمات االنتاجية و التجارية و اف مصطمح التسويؽ المصرفي لـ متأخرة قياسيا بما يحدث 

 .يكف معروؼ في بداية الخمسينات و لكف بعد ذلؾ تـ تعريفو و تحديد معالمو

واذا حصؿ تاخير في اكتشاؼ امكانات التسويؽ المصرفي و تطبيقاتو فاف ذلؾ يعود خاصة الى 
التي عصفت بحوالي ثمث عدد المصارؼ العاممة في  1929ظروؼ طارئة باألزمة االقتصادية الكبرى 

 .1الواليات المتحدة و التي شوىت صورة العمؿ المصرفي لجيؿ كامؿ مف الناس

2فمقد عرؼ  
Marsh  التسويؽ المصرفي عمى انو الطريقة التي تستطيع المصارؼ مف خالليا

 .مب حقيقيتحقيؽ اىدافيا و تمبية حاجات السوؽ و تحويؿ ىذه الحاجات الى ط

فعرؼ التسويؽ المصرفي بانو يمثؿ اشباع حاجات المستفيديف عف طريؽ توصيؿ  3لنجاراما ا
الخدمة المصرفية في الزماف و المكاف و النوع و التكمفة التسويقية المناسبة عف طريؽ قبوؿ الودائع 

كامؿ يأخذ بعيف واعطاء القروض و السمؼ و تحقيؽ االئتماف و االستثمار مف خالؿ نظاـ تسويقي مت
 .االعتبار اىداؼ المستفيديف و المصارؼ و الدولة في ظؿ مزيج تسويقي فعاؿ

                                                 
 .56، ص  2008، دار وائؿ، عماف االردف، التسويق المصرفي بين النظرية و التطبيقصباح محمد ابو تايو،  1

2
 Marsh J.R and Wild D.G , Practice of Banking, London, Publishing, Lit, 28 Long Aeye, 1985.  

 .1982، جامعة بنيا، مدخل الفعاليات المتوازنة  ادارة نظم التسويقالنجار فريد راغب،  3
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تسويؽ الخدمات المصرفية مف حيث المفيـو العاـ و االىداؼ ال يختمؼ عف مفيـو اف ثـ 
التسويؽ وأىدافو لذلؾ فاف مفيـو تسويؽ الخدمات المصرفية يمثؿ مجموعة مف االنشطة و التي تيدؼ 

قديـ الخدمات المصرفية لممستفيد حسب الطمب و وفؽ المواصفات المطموبة، و بما اف التسويؽ الى ت
يعتبر عممية مواءمة عمى اساس االىداؼ و القدرات و بواسطتيا يمكف المنتج مف تقديـ مزيج تسويقي 

مثؿ يتقابؿ مع حاجات و رغبات المستيمكيف داخؿ حدود المجتمع، فاف تسويؽ الخدمات المصرفية ي
عممية مواءمة عمى اساس االىداؼ و القدرات بواسطتيا تتمكف المنظمة المصرفية مف تقديـ مزيج 

 تسويقي يتقابؿ مع حاجات و رغبات المستفيديف ضمف الرقعة الجغرافية المعنية 

 خصائص الخدمة المصرفية  .2

النيا تتميز  تختمؼ الخدمة المصرفية عمى المنتج السمعي و غيرىا مف الخدمات االخرى و ذلؾ
 :بمجموعة مف الخصائص اليامة و تتمثؿ ىذه الخصائص فيما يمي

حيث ال يمكف لمس الخدمة المصرفية و بالتالي فاف الزبوف ال يمكنو  :عدم القابمية لممس . أ
 ؛الحصوؿ عمى عينة منيا أو رؤيتيا، أو حتى الشعور بيا ما لـ يقـ بشرائيا

مة المصرفية بتالزمية انتاجيا و توزيعيا و ال يمكف تتصؼ الخد :1تنتج و توزع في الوقت ذاتو . ب
حيث يتـ انتاج الخدمة و توزيعيا في المصرؼ نفسو أو احد فروعو  ،الفصؿ بيف ىاتيف العمميتيف

   ؛ريؽ أي مف نظـ توصيؿ الخدمة لديوأو عف ط

قبؿ شرائيا حيث ال يمكننا القياـ بتجزئة الخدمة المصرفية  :عدم امكانية تجزئة الخدمة المصرفية . ت
 ؛او عند شرائيا عمى عكس ما يحدث في حالة السمع

فيي تنتج مباشرة عند الطمب و تستيمؾ في الوقت نفسو  :عدم قابمية الخدمة المصرفية لمتخزين . ث
 ؛لذا فال نجد الخدمة المصرفية مخزنة عمى رفوؼ المصرؼ

ى سحب سمعيـ مف بعض المنتجيف لسمع معينة يضطروف ال :غير قابمة لالستدعاء مرة أخرى  . ج
السوؽ بسبب أخطاء فنية في إنتاجيا، او أحيانا بسبب فسادىا او عدـ صالحيتيا لالستيالؾ 
اآلدمي، اما الخدمة المصرفية التي تقدـ لمعميؿ، فميا طبيعة مختمفة ذلؾ انيا غير قابمة لالستدعاء 

ستيمؾ مباشرة، و عادة ال مرة أخرى بعد تقديميا، و بمجرد اف تصنع الخدمة و تقدـ لمعميؿ فانيا ت
 ؛يكوف ىناؾ فرصة الضافة أية تعديالت إلييا او سحب أي جزء منيا

                                                 
 .48ناجي معال، مرجع سابؽ، ص  1
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اف قياـ المصرؼ بتقديـ خدمة ما مف خدماتو ال يتـ فييا نقؿ الممكية مف  :عدم نقل الممكية . ح
المصرؼ الى الزبوف المتمقي لمخدمة، فيذا الزبوف يشتري فقط الحؽ في العممية الخدمية، و ىنا 

بد مف التمييز بيف عدـ القدرة عمى امتالؾ الخدمة، و الحقوؽ التي قد يحصؿ عمييا الزبوف مف ال
 .1جراء أداء خدمة ما لو في المستقبؿ

 أىمية التسويق المصرفي: ثانيا

لـ يعطي الباحثوف المختصوف في عمـ التسويؽ اىتماـ كبير لمخدمات بشكؿ عاـ و الخدمات 
و لكف مع تطور العصر و تسارع  ،ب تركيزىـ عمى السمع فقطالمصرفية بشكؿ خاص حيث انص

االحداث و تزايد االىمية النسبية لقطاع الخدمات بشكؿ عاـ كالتعميـ و الصحة و السكف و السياحة 
الخ  ادت الى زيادت الطمب عمى الخدمات المصرفية و ىو االمر الذي ادى بدوره الى زيادة اىمية ...

نتج عنو االىتماـ بالتسويؽ المصرفي و دراسة حاجات و رغبات االفراد مف الخدمات المصرفية الذي 
اجؿ تحيؽ اشباع لحاجاتيـ و رضا النفسيـ ومف ىذا المنطمؽ فاف اىمية التسويؽ تتجمى في العناصر 

 :التالية

 ؛التعرؼ عمى حاجات الزبائف لمخدمات المصرفية 

 ؛الصمود بوجو المنظمات المصرفية 

  ؛السوقية لممصرؼ و زيادتياالحفاظ عمى الحصة 

 ؛تحديد السوؽ المستيدفة 

 ؛دراسة و تحميؿ سوؽ الخدمة المصرفية 

 ؛تقديـ خدمات مصرفية تتناسب مع حاجات و رغبات الزبائف 

 تحديد المزيج الترويجي المناسب و كذا االساليب التوزيعية المناسبة لمزبائف . 

 

 

 

                                                 
، دار الرضا لمنشر، دمشؽ، 214محمد ايوب، سمسمة الرضا لممعمومات  ، ترجمة محمد زاىر دعبوؿ،مبادئ تسويق الخدماتبالمر ادرياف،  1
 .31، ص  2003، 1ط
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 عناصر المزيج التسويقي: ثالثا

بو الخدمات مف خصائص تختمؼ عف السمع المادية فاف المزيج التسويقي  نظرا لما تتمتع
لمخدمات يتصؼ بعدد مف الصعوبات اكبر مما عميو بالنسبة لممنتجات المادية، حيث تتفاعؿ العناصر 
األربعة المنتج، التسعير، التوزيع، الترويج، لتشكيؿ مزيجا تسويقيا لكؿ مف المنتجات المادية و كذلؾ 

مع االختالؼ بأساليب التطبيؽ وىذه العناصر األربعة تعرؼ بعناصر المزيج التسويقي الخدمات 
التقميدي، حيث تيدؼ ىذه العناصر إلى إشباع حاجات الزبائف و تحقيؽ الرضا لدييـ و منافسة 

 :1المصارؼ األخرى، و نظرا الختالؼ مجاؿ الخدمات عف المجاؿ الصناعي ومف ىذه االختالفات

  ؛بجودة الخدمةمشاكؿ تتعمؽ 

 ؛أف األفراد الذيف يقدموف الخدمة ىـ جزء مف الخدمة 

 ؛ال يمكف تسجيؿ براءة اختراع الخدمة 

 ؛اف منظمات الخدمة عير قادرة عمى تخزيف الخدمة 

 اف المزيج التسويقي في المنظمات الخدمية أوسع و اشمؿ مف المنظمات الصناعية  . 

الشواىد المادية، : عناصر تتمثؿ ىذه العناصر فيونتيجة ليذه االنتقادات تـ إضافة ثالثة 
العمميات، االفراد،  و بالتالي اصبح المزيج التسويقي الحديث يتكوف مف سبعة عناصر بدال مف اربعة، 

 :و تتمثؿ فيما يمي

ىو عبارة عف مجموعة مف المنافع التي يحصؿ عميو المستيمؾ الشباع  :2المنتوج الخدمي .1
مف المصرؼ اف يقدـ المنتج بالشكؿ المناسب و الوقت المالئـ و الكمية  احتياجاتو، و لذا يتطمب

 . المطموبة

ىو فف ترجمة القيمة في وقت معيف و مكاف معيف الى قيمة نقدية وفقا لمعممة المتداولة  :التسعير .2
في المجتمع، و ييدؼ السعر الى تحقيؽ أقصى ربح ممكف، تحقيؽ أقصى رقـ ممكف لممبيعات، 

و يعتبر التسعير مف القرارات افستراتيجية الميمة  ،3ؽ الثبات و االستقرار في السوؽو كذا تحقي
 .التي ليا انعكاساتيا االيجابية او السمبية عمى تسويؽ الخدمة

                                                 
، 2010،عماف، 1، دار صفاء لمنشر و التوزيع، طالمزيج التسويقي المصرفي و اثره في الصورة المدركة لمزبائنعالء طالب و اخروف،  1

 .77ص 
 .34ص . 2011ز المعرفة، عماف ، ، دار كنو التسويق المصرفيو صفي عبد الرحمف النعسة،  2
 .34مرجع ، ص نفس ال 3
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يمثؿ مجموعة مف الوسائؿ يتـ مف خالليا إتاحة فرصة الحصوؿ عمى الخدمات مف قبؿ  :التوزيع .3
 .يفالمستيمؾ في الوقت و المكاف المناسب

ىو مجموعة جيود االتصاؿ التي يقـو بيا المصرؼ فمداد الزبائف بالمعمومات عف  :الترويج .4
المزايا الخاصة بو و بخدماتو و اثارة اىتماميـ بيا و اقناعيـ بقدرتيا عمى اشباع حاجاتيـ 
ورغباتيـ و ذلؾ بيدؼ دفعيـ الى اتخاذ قرار بالتعامؿ معو ثـ استمرار ىذا التعامؿ في 

 .1قبؿالمست

تنتج عف حصوؿ المستفيد عمى خدمة ما و اف ىذه الخدمة حققت لو مستوى مف  :العمميات .5
الرضا يعادؿ او يفوؽ توقعو لذلؾ سوؼ يشكؿ جزء في النطاؽ الواسع لمترويج عف تمؾ الخدمة 

يمثؿ احد  ذلؾمف خالؿ اعطائو او قيامو بادالء الرأي عف كفاءة و نوعية تمؾ الخدمة و ىو ب
 .2المزيج التسويقي لمخدماتعناصر 

نظرا لكوف الخدمات المصرفية غير ممموسة فإذا يجب اف تكوف ليا اشياء  :الشواىد المادية .6
مادية حتى يشعر بيا الزبوف، و بالتالي فمكونات الدليؿ المادي المتوفر سوؼ تؤثر في أحكاـ 

األثاث، ) ة الماديةالعمالء حوؿ المصرؼ المعني، و يتضمف الدليؿ المادي عنصر مثؿ البيئ
الصراؼ اآللي و آالت عد ) ، و المعدات التي تسيؿ عممية تقديـ الخدمة مثؿ ..(الموف، الديكور 

 .3الخ( وتدقيؽ النقد

يمثؿ األفراد العنصر االساسي في انتاج و تقديـ الخدمات ومف دوف ىذا العنصر سوؼ  :4األفراد .7
د و المقدـ دور في استمرار انتاجيا و تقديميا، فاف ال تنتج الخدمة و ال تباع، اف لكؿ مف المستفي

لممستفيد او الزبوف دور ميـ جدا في إخبار مجاميع أخرى عف خدمات المنظمة و العامميف فييا 
و بالتالي فإنيـ سوؼ يقوموف بإخبار اآلخريف عف طبيعة الخدمات التي تقدميا المنظمة و عمى 

كؿ ىذه المعمومات عنصرا مضافا مف عناصر المزيج ىذا النحو يستمر انتقاؿ المعمومات و تش
الترويجي لمخدمات ىذا مف جية و مف جية اخرى لمقدمي الخدمات دور االداء الجيد و الفعاؿ و 

 .الذي مف خاللو يتمكنوف مف تحقيؽ الرضا لممستفيد و جعمو يشكؿ حمقة ترويجية فعالة

 

 
                                                 

 .33، ص 1993 ، ،ليبيا، بني غازي1، ط التسويق و دوره في التنميةبعيرة ابو بكر،  1
2
 Levitt, Theodre , Marketing Intangibles, harvard Busines Review, May-June, 1981. 

 .99، ص 2001دخؿ نظري تطبيقي، دار البركة لمنشر و التوزيع، عماف، ، متسويق الخدمات المصرفيةاحمد محمود احمد،  3
 .41-40، ص 2005، 1تحميمي، دار المناىج، االردف، ط . كمي.، مدخؿ استراتيجي التسويق المصرفيمحمد الصميدعي، ردينة عثماف،  4
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 موقع التسويق في المصارف: رابعا

ما ادخاؿ وظيفة التسويؽ لديو، يمكنو اف يختار احدى الطريقتيف، االولى  يقرر مصرؼ عندما
1و الثانية تكوف ميمة التسويؽ عممية  Functionalتكوف ميمة التسويؽ وظيفية 

Operational. 

في الوظيفة االولى يضاؼ الى التنظيـ الموجود في المصرؼ وظيفة جديدة ىي ادارة التسويؽ التي     
تحميؿ ) دراسة السوؽ: ؿ ما لديو عالقة بالتسويؽ، و يمكف اف يشمؿ عمى ما يمييتجمع لدييا ك

 .، دراسة فتح الفروع، الترويج، الدعاية و االعالف، العالقات العامة( حاجات العمالء و رغباتيـ

وظيفة التسويؽ عممية حيث تكوف ادارة التسويؽ موجودة ضمف كؿ دائرة و تتحمؿ كؿ : الوظيفة الثانية
 .رة في المصرؼ مسؤوليتيا في تنمية دور و أساليب التسويؽدائ

 :لكي يصؿ البنؾ الى مستوى تمبية حاجات الزبائف يجب اف يتحقؽ الشرطاف التالياف 

 التكيؼ مع تطورات المحيط و السوؽ ؛ .1

اف تتميز المنتوجات المصرفية بالمنافسة عبر تقديـ منتوجات تسمح بالوصوؿ الى تسويؽ  .2
 :ناؾ معوقات يجب أخذىا بعيف االعتبار حيث نذكر اىمياحقيقي ، لكف ى

 جيؿ البنؾ لزبائنو؛ . أ

 عدـ تناسؽ سياسات التسويؽ المصرفي؛ . ب

 رفض البنوؾ لالفكار المسرة لمعيارالمخاطرة ؛ . ت

 طبيعة المنتوج المصرفي المتمثؿ في الماؿ؛ . ث

 .جيؿ البنوؾ لما يحدث مف تطورات تكنولوجية . ج

 لمصرفيةجودة الخدمة ا: المطمب الثاني

 تعريف جودة الخدمة: أوال

جودة الخدمة نفسيا : تتكوف الجودة مف مجموعة عناصر الجودة، و التي يمكف اف تتضمف
مقارنة مع مثيالتيا المقدمة مف قبؿ المنافسيف، و جودة نظاـ تقديـ الخدمة، و سرعة انجاز الخدمة 

ؿ، و الجودة العالية لمخدمة المقدمة وطريقة تعامؿ موظفي المصرؼ مع العمالء، و السرية في التعام
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بعد البيع و التوافؽ الجيد بيف الخدمة و كيفية توزيعيا و الييكؿ التنظيمي لمبنؾ، فالخدمة بعد البيع 
 .1تعمؿ عمى توليد شيرة طويمة األمد لمبنؾ، و التي تعمؿ بالتالي عمى بيع خدمات اخرى في المستقبؿ

التركيز  »فينطراف الى جودة الخدمة عمى انيا Lewis, Orledge and Mitchellاما تعريؼ 
 ،عمى إلتقاء االحتياجات و المتطمبات، و توضيح كيفية تسميميا بشكؿ جيد بناء عمى توقعات الزبائف

ىي االتجاه الذي يحدد وجية نظر الزبوف  Perceived Service Qualityو جودة الخدمة المدركة 
ىذه ناتجة عف مقارنة توقعات زبائف الخدمة مع إدراكاتيـ عف  و وجية النظر ،العالمي تجاه الخدمة

 .2االداء الفعمي عف الخدمة

: و ينظر عادة الى جودة الخدمة المصرفية مف وجيتي نظر احدىما داخمية و االخرى خارجية
 حيث تقوـ وجية النظر الداخمية عمى اساس االلتزاـ بالمواصفات القياسية التي تكوف الخدمة المصرفية
قد صممت عمى أساسيا، فاف وجية النظر الخارجية ترتكز عمى جودة الخدمة المصرفية كما يدركيا 
عمالء المصرؼ، و كذلؾ تعبر وجية النظر الداخمية عف موقؼ االدارة في حيف تعبر و جية النظر 

تسويؽ الخارجية عف إدراكات العمالء لمستوى جودة الخدمة التي يتمقونيا، و عندما يكوف مفيـو ال
المصرفي الحديث محال لمتطبيؽ فاننا نميؿ الى تبني و جية النظر الثانية التي ترى اف مفيـو جودة 

 .الخدمة المصرفية يكمف في إدراكات العمالء و يتشكؿ في ضوء توقعاتو

 :بيف ثالثة ابعاد مختمفة لجودة الخدمة المصرفية Christopher and Ballantyneو يميز 

 ؛البعد المادي .1

 ؛لمرافؽ و التسييالت ا .2

 . االفراد القائميف عمى تادية الخدمة .3

و تنطوي فكرة ىذا التصنيؼ عمى اف جودة الخدمة المصرفية تعني اكثر بالمخرجات المتولدة عف 
 .الخدمة، فيي تتضمف االسموب الذي تقدـ بو

ؿ و بيف اف جودة الخدمة المصرفية ىي محصمة التفاعؿ بيف العمي De Primioكذلؾ يرى      
 :عناصر تتعمؽ بالمصرؼ نفسو، و ضمف ىذا االطار يمكف التمييز بيف بعديف لمجودة ىي

الجودة المادية و تتضمف الجوانب المؤسسية و تعني سمعة المصرؼ و صورتو لدى  .1
 .الجميور
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2
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 .الجودة التفاعمية التي تنتج عف التفاعؿ بيف موظفي المصرؼ و عمالئو .2

 جودة الخدمة المصرفيةالمؤشرات الرئيسية ل: انيثا

في دراستيا اف ىناؾ عوامؿ رئيسة تجعؿ الخدمة المصرفية جيدة مف وجية  Smith 1989وجدت    
 :1نظر الزبائف و ىي

كفاءة الموظفيف، او نظاـ البنؾ و اجراءاتو و ىي المصدر الرئيسي لرضا الزبائف و قد عبر  .1
الكفاءة ال يخطئوف، و كمما واجيتني انيـ عمى درجة عالية مف : احد الزبائف عف ذلؾ بقولو

و ىذا االمر لـ يكف متاحا لنا في تعاممنا مع البنؾ السابؽ .. مشكمة يقوموف بحميا لي بسرعة
الذي كنا نتعامؿ معو، فالموظفوف يعتبروف اصدقاء لنا و تربطنا بيـ عالقات طيبة، و في 

لمدير، و يعطي الموظفوف في ىي اىـ مف ا -االستقباؿ –رأيي اف موظؼ او موظفة الكاونتر 
البنؾ انطباعا بانيـ يعمموف معا كفريؽ، فعندما يروف صفا في انتظار الحصوؿ عمى خدمة 

 .معينة، يأتوف ويساعدوف زمالئيـ

الصفات الشخصية لمموظفيف و مدى اىتماميـ بالزبائف، و التعامؿ معيـ بمطؼ و صداقة  .2
ؿ، و قد ذكرت الدراسة اف الزبائف قد دلوا عمى وتأدية واجباتيـ بكفاءة عالية و دقة في العم

 .كفاءة الموظفيف بقوليـ انيـ يحبوف المساعدة، و مؤدبوف و مرحوف

حيث تبيف اف مصدر الرضا الرئيس مف قبؿ الزبائف ىو : الصفات الشخصية لمدير الفرع .3
الصفات الشخصية لممدير، مف حيث تواجده المستمر، و مدى اىتمامو و تفيمو لمشاكؿ 
الزبائف العممية، و قدراتو العممية و مدى استعداده لدعـ الزبائف في حؿ مشاكميـ المالية، فكمما 
كاف مف السيؿ اف يرى الزبائف المدير مف دوف موعد سابؽ او مساعده، شكؿ ذلؾ مصدر 

 .رضا لمزبائف

يكوف البنؾ  الدعـ بشكؿ عاـ مف قبؿ البنؾ و المرونة التي يتعامؿ بيا البنؾ مع زبائنو، و ىنا .4
 .عمى استعداد لتغيير نظاـ العمؿ اذا كاف ما يريده الزبوف ال يتالءـ مع النظاـ
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 تأثير الجودة عمى أداء المنظمات المصرفية :ثالثا

 :1يمكف اف تؤثر الجودة عمى أداء المصارؼ في المجاالت االساسية التالية

الؿ التدقيؽ بيف االوقات المتاحة يعتمد مدخؿ الجودة عمى تخفيض التكاليؼ مف خ :التكاليف .1
لدى العامميف داخؿ المصرؼ و االحتياجات المتوقعة لمزبائف ثـ تبسيط العمؿ و تقميؿ 

 .االخطاء

يؤكد مفيـو الجودة عمى الحاجة الف تكوف المنظمة المصرفية افضؿ مف  :التمايز في السوق .2
حة و التوقيت و المياقة وبالتالي المنظمات المصرفية االخرى المنافسة في مجاالت الدقة و الرا

 .تميز المصرؼ مف خالؿ جعؿ الزبوف يشعر بانو يتعامؿ بخصوصية مع المنظمة المصرفية

تحدد الجودة معايير يقاس بيا تقدـ الخدمة فعال اذ  :تدريب العاممين لرفع مستوى الخدمة .3
المحددة لضماف يتعمـ العامموف ضرورة أداء واجباتيـ و استخداـ االساليب المناسبة و 

الوصوؿ الى المعايير االعمى لمخدمة و بدوف حصوؿ االخطاء، و جعؿ الموظؼ مسؤوال عف 
 .ارضاء الزبوف باقصى ما يستطيع

نتيجة لتنوع الخدمات و اشتداد  :االىتمام بمالحظات الزبون من حيث ادخال التحسينات .4
مصرؼ تسعى جاىدة الى التعرؼ المنافسة و تطور اذواؽ المستفيديف مف الخدمات فاف ادارة ال

عمى دور افعاليـ تجاه الخدمات المقدمة و ذلؾ خالؿ القياـ باجراء البحوث والدرسات و 
التعرؼ عمى آرائيـ و االخذ بالمالحظات التي يبدونيا بيدؼ تحسيف الخدمات المقدمة وتمبية 

 .حاجات و رغبات المستفيديف لتحقيؽ التميز المطموب

ى اف اليدؼ النيائي لجودة الخدمة المصرفية ىو ارضاء الزبوف اينما كانت و تجدر االشارة ال
الدولة التي يقطنيا، و يتعمؽ الرضا بادراؾ الزبوف لالداء المصرفي الذي يطابؽ او يفوؽ توقعاتو، 
ويجب عمى المصرؼ اف يقوـ بقياس رضا الزبائف، أي تقييـ توقعاتيـ و المقارنة بيف جودة الخدمة 

المدركة و الفعمية، و ذلؾ بيدؼ تحديد مستوى الرضا، و انسجامو مع جودة الخدمات المصرفية 
المصرفية، والتأكد مف صحة عممية تسميـ ىذه الخدمات، و يتضمف قياس رضا الزبوف معرفة ما 
يرغبو و يريده الزبوف، و فيـ التوقعات و افدراكات، و وضع معايير مناسبة لجودة الخدمات 

ـ النظر غالبا إلى رضا الزبوف عمى انو عنصر أساسي في بناء ثقافة جودة الخدمة المصرفية، و يت
 .المصرفية
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 أساسيات التعامل مع العمالء: المطمب الثالث

 1خدمة العمالء:  اوال

اتجاىيف رئيسييف في النظرة الى العمالء  -خالؿ عقد التسعينات –لقد نما في العصر الحديث 
 : 2في التسويؽ المصرفي ىما

تصميـ خدمات وفقا لما يطمبو العميؿ، خاصة كبار العمالء و أطمؽ عمى ىذا  : االتجاه االول .1
 .االتجاه التوافقي لرغبات العمالء

خمؽ العميؿ وفقا الحتياجات البنؾ و نوع فجوة العمالء لديو باستخداـ منيج صنع  :االتجاه الثاني .2
 .يالعمالء و خمقيـ والذي أطمؽ عميو التفعيؿ االبتكار 

بشدة استخداـ االتجاه الثاني، و اف كاف اصحابو لـ ييمموا  أيضا وقد نما في عصرنا الحاضر
و كال االتجاىيف يعترفاف اوال بأىمية العميؿ و أىمية التعرؼ عمى ... ايضا االخذ باالتجاه العاـ االوؿ

 . احتياجاتو ورغباتو و كيفية التوافؽ معيا

 ضات العمالءالتعامل مع مشاكل و اعترا: ثانيا

تعد االدارة الفعالة لمشكاوى عنصرا اساسيا في برنامج جودة الخدمات المصرفية، و تشكؿ ىذه 
الشكاوى مصدرا ثمينا لممعمومات التي يمكف اف يستعمميا المصرؼ في تحسيف برنامج تسميـ الخدمات 

. لخدمات التي تقدمياالمصرفية ومف الواجب اف تضع المصارؼ اجراءات لمراجعة الشكاوى المتعمقة با
ىذا و تفيد االدارة الفعالة لمشكاوى أي مصرؼ في السماح لمزبائف بتقديـ مدخالت جديدة لتحسيف 
الخدمات المصرفية المقدمة و اعطاء المصرؼ فرصة اخرى الرضاء الزبائف غير الراضيف، و خمؽ 

تراكمة في االعماؿ فرصة مناسبة لمحصوؿ عمى الدعـ المالئـ لممصرؼ، و تخفيض الزيادة الم
 .3المصرفية

و يمكف لممصرؼ اف يخفض مف كمية شكاوى الزبائف عف طريؽ وضع و تطوير برنامج فعاؿ 
لمعناية بيـ يتناوؿ جميع شكاواىـ و يرد عمى اسئمتيـ و يضع االجابات و يقنعيـ بيا، و تكوف النتيجة 

 .النيائية تخفيض عدد الزبائف الذيف خسرىـ المصرؼ و جذب غيرىـ
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3
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ثـ اف تطور العالقة الفعالة لمزبائف يؤكد بشكؿ قوي اف ىذه العالقات عنصرا رئيسيا في 
استراتيجيات تسويؽ الخدمات المصرفية عمى المستوى العالمي، و يعتقد باف فوائد تطور مثؿ ىذه 
 العالقات ينسب الى الخدمات التي تكوف ذات جودة عالية، و التي تمبي طموح و متطمبات و رغبات
الزبائف في السوؽ المصرفي العالمي، لذا البد مف اشراؾ الزبائف في عممية انتاج و تسميـ ىذه 
الخدمات، و اف قدرة المصرؼ عمى تطوير عالقاتو معيـ و المحافظة عمييا يعتمد عمى استعداده 

 .لمشاركتيـ بحيث تحقؽ ىذه المشاركة المنفعة لمطرفيف

 1التميز في خدمة العمالء: ثالثا

رز اداء المصرؼ المتميز في مجاؿ خدمة العمالء مف خالؿ القيمة التي يدركيا العميؿ في يب
 .الخدمات المصرفية و القاعدة المعموماتية التي يممكيا المصرؼ

 : التميز من خالل ادراك العميل لمقيمة .1

 اف جودة الخدمة المصرفية تكمف في مدى تطابؽ الخدمة المقدمة و توقعات العمالء و مدى
 .ادراؾ العمالء لمخدمة 

و يمكف لممصرؼ اف يحقؽ ميزة تنافسية اذا كانت القيمة المضافة التي يتحصؿ عمييا العميؿ في 
 . المصرؼ اكبر مف تمؾ التي يتحصؿ عمييا مف مصارؼ أخرى

و تجدر افشارة إلى أف القيمة المدركة مف قبؿ العميؿ ىي محصمة الموازنة بيف المنافع التي يحققيا 
لعميؿ و التكاليؼ التي يدفعيا مقابؿ حصولو عمى الخدمة، و عميو فانو يمكف التعبير عف القيمة ا

 :المدركة بالعالقة التالية

 انتكانيف انًدركة –انًشايا انًدركة = انقيًة انًدركة في انخدية 
الذي و عميو فاف تقييـ العميؿ لمخدمة ال يعتمد فقط عمى مجرد مقارنة مستوى الجودة الفنية 

تتضمنو الخدمة المصرفية المقدمة بالسعر المحدد ليا، فمفيـو القيمة يتضمف بافضافة إلى السعر 
والجودة مدى اقتناع العميؿ بالخدمة و االعتماد عمى مقدميا و خدمات ما بعد البيع التي يقدميا 

 .إضافة إلى إدارة فعالة لعالقة المصرؼ مع عمالئو
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 :المعمومات كمصدر لمتميز .2

تعتبر المعمومات الصحيحة و الدقيقة احد العناصر األساسية الالزمة لتحقيؽ التميز و امتالؾ 
الميزة النسبية، بؿ إنيا تمكف مف امتالؾ قدرات تنافسية يستطيع مف خالليا توظيؼ أفضؿ لمموارد 

الذي يجعؿ  المالية والبشرية المتاحة و بالتالي تحقيؽ أرباح كبيرة و زيادة الحصة السوقية، األمر
المصرؼ في موقع القيادة و مف ىذا المنطمؽ فاف المعمومات تعتبر استثمارا أساسيا و ليس نفقة يجب 

 .تخفيضيا أو التحكـ بيا

 :نموذج بورتر في التميز .3

بوضع نموذجا يتصور فيو العناصر الرئيسة لمنجاح و التميز في عالـ  Porterلقد قاـ بورتر 
ركنا اساسيا في نموذج بورتر، و يشير ىذا اليامش الى القيمة التي  Marginويعتبر اليامش . االعماؿ

يدركيا عمالء المصرؼ في الخدمة المصرفية مطروحا منيا التكاليؼ التي يتعيف عمييـ تقديميا مقابؿ 
مف خالؿ ما  –و بيذا المعنى فالخدمة المصرفية التي ينتجيا المصرؼ  ،حصوليـ عمى تمؾ الخدمات

 Valueتتكوف مف مجموعة مف القيـ اطمؽ عمييا بورتر اسـ انشطة القيمة  –شطة يؤديو مف أن

Activities االنشطة االولية لمقيمة و االنشطة الداعمة : و التي يمكف تقسيميا الى مجموعتيف ىما
أداء المصرؼ ىو محصمة التفاعؿ و التكامؿ بيف أنشطة المجموعتيف مف و يرى بورتر اف ، لمقيمة

و ىو ما يوضحو الشكؿ  Value Chainج تنظيمية ونظمية أطمؽ عمييا اسـ سمسمة القيمة خالؿ وشائ
 :الموالي

 (بالتصرف ) سمسمة القيمة كما عبر عنيا نموذج بورتر ( :5-5)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 .285مرجع سابؽ، ص ، ناجي معال  :المصدر

رتر و طبقا ليذه اآلليات فاف السمسمة و يوضح الشكؿ اآلليات التي يعمؿ مف خالليا نموذج بو 
تأخذ شكؿ السيـ و تظير االنشطة األولية في جزءه االسفؿ و تشمؿ االمدادات المتجية الى داخؿ 

 انبُية األساسية نهًصزف 

 اصاعح اىَ٘اعص اىجشغٌخ                                             ٕبٍش                    اّشطخ صاػَخ -

 اىجذج ٗ اىتطٌ٘غ اىتقًْ -

 ّظٌ اىَؼيٍ٘بد االصاعٌخ  -

                            ػَيٍبد اىشغاء                   -

 

 

 ٕبٍش            اّشطخ اٗىٍخ                                                                                          
 اٍضاص 

 صاسيً

اٍضاص  ػَيٍبد

 سبعجً

 تسٌ٘ق

 ثٍغ
 سضٍبد                                      
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المصرؼ و التي تتمثؿ في مستمزمات العممية االنتاجية كاالجيزة االلكترونية و التجييزات المكتبية 
تمزمات و عمميات االنتاج التي يتـ مف خالليا توظيؼ ونظـ المعمومات والبرمجيات و غيرىا مف المس

تمؾ المستمزمات وتحويميا الى منتجات، اما االمدادات المتجية الى الخارج فتتمثؿ في انشطة نقؿ 
وتوصيؿ تمؾ الخدمات الى العمالء اما فيما يتعمؽ باالنشطة التسويقية و البيعية و القوى العاممة في 

اسة و تحميؿ الطمب عمى الخدمات المصرفية و تحديد احتياجات العمالء نطاقيا فيتـ مف خالليا در 
 . مف الخدمات

التي تكرس  تاما الخدمات في مجموعة االنشطة االولية فانيا تتضمف كافة االنشطة و الفعاليا
لبناء عالقات جيدة مع العمالء و المحافظة عمييا مف خالؿ خدمة عمالء متميزة، و ضمف ىذا 

ا نود التأكيد عمى ادارة العالقة مع العمالء كمدخؿ استراتيجي في منظومة التميز كما يراىا السياؽ فانن
بورتر، اما االنشطة الداعمة فالموجودة في الجزء االعمى مف السيـ فانيا تشكؿ البنية االساسية 

ولوجيا بما ، تطوير التكن(كما و نوعا)لممصرؼ و تضـ التنظيـ و الييكؿ التنظيمي، الموارد البشرية 
تشتمؿ عميو البحوث و القدرات التكنولوجية و تطبيقاتيا المختمفة،  و تعتبر نظـ المعمومات االدارية 
وقواعد البيانات المتوفرة لدى المصرؼ جزءا مف ىذه االنشطة الداعمة، اما نشاط الشراء فيتضمف 

وؿ عمييا، و تجدر االشارة ىنا مجموعة االعماؿ التي تعنى بتوفير الموارد و مستمزمات العمؿ و الحص
الى اف المعمومات و نظميا تشكؿ قاعدة اساسية لدعـ قرارات االدارة في كؿ ما يتعمؽ بتادية انشطة 

 . المجموعتيف بفاعمية و إبداع

 المرتكزات األساسية لممفيوم الحديث لمتسويق المصرفي: المطمب الرابع

 :1ديث فيما يميالح المصرفي تتمثؿ الركائز األساسية لمتسويؽ

فيو محؿ اىتماـ االدارة عند وضع الخطط  :أن العميل ىو نقطة االرتكاز في الجيد المصرفي .1
والبرامج و السياسات التي يتبناىا المصرؼ و لذلؾ فاف دراسة انماط سموكو و اتجاىاتو و التنبؤ 

رفية الموجية بمفيـو بيا يعتبر مف مرتكزات بناء أية إستراتيجية تسويقية لممصرؼ، فافدارة المص
التسويؽ الحديث يجب اف تستيدؼ في المقاـ االوؿ تمبية حاجات و رغبات العمالء و الحرص 
عمى إشباعيا، و في ظؿ ىذا المفيوـ فانو ليس ميما اف يكوف المصرؼ قادرا عمى جعؿ العميؿ 

مى تقديـ يقـو بعمؿ ما يناسب رغبة و مصمحة المصرؼ، بؿ اف عمى المصرؼ اف يكوف قادرا ع
الخدمات التي تناسب رغبة و مصمحة العميؿ، و اذا كاف بمقدور بعض أنواع افعالف الخداع 
إستمالة العميؿ، فاف الرضا الحقيقي لمعميؿ ىو محؾ النجاح لمممارسات التي تتبناىا ادارة 

 .المصرؼ في مجاؿ تسويؽ الخدمات المصرفية
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والبد مف  :ين اىداف كل من المصرف و العميلان مفيوم التسويق الحديث يقوم عمى التوازن ب .2
التاكد عمى اف ربحية المصرؼ ال تاتي مف حجـ العمميات المصرفية فقط، بؿ مف جودة ما يقدمو 

و ىكذا فاف المصرؼ  ،المصرؼ مف الخدمات ومف قدرتو عمى الوفاء بحاجات و رغبات العمالء
رده فنتاج خدمات مصرفية تتالءـ مع الناجح تسويقيا ىو الذي يستطيع استخداـ و توظيؼ موا

 .حاجات و رغبات األفراد

اف اىمية التكامؿ والتنسيؽ  :التسويق الحديث فمسفة عمل عامة لممصرف ككل أن يصبح مفيوم .3
الفعاؿ بيف االنشطة و الجيود التي يقوـ بيا موظفو المصرؼ تكوف مبنية عمى الحقيقة البسيطة 

" ي التي تتصرؼ او تقـو باتخاذ القرارات بؿ ىـ االفرادالمؤسسات ليست ى" التي تقوؿ بأف 
فالموظؼ  ،فالحاجة الى التسويؽ المصرفي تظير في كؿ وقت يتعامؿ فيو العميؿ مع المصرؼ

و اذا كاف الموظؼ  ،يستطيع افسياـ في تسويؽ الخدمة و بيعيا اذا قدـ التحية او رد عمى العميؿ
و يشير ذلؾ الى اىمية البعد الشخصي في  ،لؾجمفا فاف ىذا يعني اف المصرؼ أيضا كذ

لخدمة و بائعيا في الوقت ذاتو وىذا يؤكد اف موظؼ المصرؼ ىو منتج ا ،الخدمات المصرفية
كذلؾ، فاف  ،ىكذا فاف التكامؿ الفعاؿ في تأدية الخدمة مف شأنو اف يزيد مف احتماؿ نجاحياو 

ة المختمفة لممصرؼ و توجيييا في المسار تطبيؽ مفيـو التسويؽ يساعد عمى ربط األقساـ الوظيفي
 .الصحيح

وقد يكوف  :تمثل المسؤولية االجتماعية بعدا استراتيجيا في المفيوم الحديث لمتسويق المصرفي .4
بإمكاف أي مصرؼ أف يمبي حاجات و رغبات عمالئو و لكف ذلؾ ربما يتعارض مع رفاىية 

شط في مجاؿ تطوير المجتمعات المحمية المجتمع ككؿ، و المصارؼ يجب أف تقـو بدور فعاؿ و ن
، ..و العمؿ عمى خدمة قضاياىا العامة كالمشاركة في األنشطة االجتماعية و الرياضية والثقافية 

و ىذا يبرز الدور الياـ لوظيفة العالقات العامة في المصرؼ كنشاط مكمؿ لبقية األنشطة 
 .التسويقية األخرى

أذىاف العمالء كمحدد أساسي في اختيار العميؿ  و اذا ادركنا اىمية صورة المصرؼ في
لممصرؼ، فاف ذلؾ يوضح أىمية البعد االجتماعي في عممية افدارة المصرفية المعاصرة، ثـ اف 
المصارؼ يجب اف تطور لنفسيا مف الوسائؿ ما يجعميا مرتبطة بمجتمعاتيا، فمف ىذه المجتمعات 

ا، و ليذا فاف في ىذا الرباط االجتماعي ىو ضماف يأتي عمالئيا و موظفوىا و إلييـ تقدـ خدماتي
 .بقائيا و استمرارىا

ان التسويق كنشاط مؤسسي متخصص في المصارف يجب ان يعتمد عمى التحميل و التخطيط  .5
  و قد أيقنت إدارة المصرؼ أىمية ذلؾ و تبنت منطؽ التخطيط العممي المبني عمى :والرقابة
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اعدىا عمى توجيو موارد المصرؼ و إمكانياتو في االتجاه أساس الدراسات و البحوث كوسيمة تس
 .الصحيح

 المرتكزات االساسية لممفيـو الحديث لمتسويؽ المصرفيو الشكؿ الموالي يوضح 

 المرتكزات االساسية لممفيوم الحديث لمتسويق المصرفي:(6-5)الشكل رقم
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و يمكف القوؿ اف التسويؽ يمعب دورا بالغ االىمية في دفع القطاع المصرفي الى االماـ و ذلؾ     
عف طريؽ زيادة الحصة السوقية و كذا مساعدة المصرؼ عمى تقديـ حاجات و رغبات الزبائف في 

مى المكاف و الزماف المطموباف و بتكمفة اقؿ و ىو ما يزيد مف رضا العمالء و بالتالي إقباليـ ع
 . المصرؼ الذي ينجـ عنو في االخير زيادة ربحية المصرؼ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انًصزف

انًسؤونية  انزبحية

 ا جتًاعية

انتخطيط و انتحهيم 

 انزقابة

 اجات و –انعًيم  بحىث انتسىيق

 رغبات
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 تحديث وسائل الدفع: الرابع المبحث
 تكنولوجيا افعالـ  وافتصاؿبافعتماد عمى  عصرنا الحالي لقد تميز العمؿ المصرفي في        
، بما يتماشى والتقدـ بغية تطوير نظـ ووسائؿ تقديـ الخدمات المصرفية ورفع كفاءة أدائيا وذلؾ 

المتسارع الذي مس الصناعة المصرفية في بداية ىذا القرف ، وفي ىذا السياؽ تسعى الجزائر لتكثيؼ 
خاصة مع التاخر الممحوظ في مجاؿ تحديث و عصرنة  إستخداـ أحدث تقنيات المعمومات وافتصاؿ

 . اع المصرفي الجزائرينظـ المعمومات و الدفع و التي تعد اىـ السمبييات التي تميز القط
  دوافع وأىداف تحديث نظام الدفع في الجزائر: المطمب االول

 دوافع تحديث وسائل الدفع المصرفي: اوال
ألساسية لتحديث و سائؿ الدفع المصرفي في الجزائر الى موجة التحوالت والتطورات تكمف الدوافع ا    

وؿ المتقدمة عمى وجو الخصوص، و كذا الى وجو التي عرفتيا األنظمة المصرفية في العالـ و في الد
الضعؼ الذي بدا واضحا في استعماؿ و سائؿ الدفع التقميدية و المشاكؿ الناتجة عنيا  القصور و

 : ويمكف ابراز اىـ ىذه الدوافع في النقاط التالية
اكؿ تؤثر اذ تتسبب و سائؿ الدفع التقميدية في مجموعة مف المش :مشاكل و سائل الدفع التقميدية .1

سمبا عمى العمالء و بالتالي عمى سمعة البنؾ وربحيتو و تتمثؿ أىـ ىذه المشاكؿ في النقاط 
 :التالية

  استخداـ الوسائؿ التقميدية الذي يؤدي إلى طوابير انتظار طويمة و ازدحاـ داخؿ البنؾ األمر
با عمى سمعة الذي يؤدي الى عدـ رضا العمالء عف الخدمة و البنؾ و بالتالي التاثير سم

 ؛البنؾ
 محرروا الشيكات الى اعتماد إمضاءات غير واضحة و مخالفة لإلمضاء األوؿ لكي ال  قد يمجأ

يصرؼ الشيؾ الى حاممو و ينجر عف ىذا العمؿ مشاكؿ بيف حامؿ الشيؾ و البنؾ لكونو لـ 
دار يقـ بتمبية رغبة الزبوف و صرؼ الشيؾ مما يؤثر سمبا عمى البنؾ، ىذا عالوة عمى إص

 ؛الشيكات بدوف رصيد
  عدـ مواظبة البنؾ عمى اطالع عميمو بارساؿ كشوؼ الى البيت عف جميع التغيرات التي تحدث

 .الخ.... رفي كااليداع و التسديد عمى حسابو المص
تعاني أنظمة تسوية المدفوعات مف ضعؼ كبير لألسموب : 1ضعف كفاءة أنظمة المدفوعات .1

البا في فحص عمميات المقاصة والمعتمد عمى األسموب اليدوي غ التقميدي المعموؿ بو في إتماـ
القرض مف خالؿ سجؿ المقاصة، ويزداد األمر حدة إذا تعمؽ بإجراء مقاصة بيف ومعالجة أدوات 

غرفيا المتباعدة مكانيا مما يؤدي إلى عرقمتيا لفترة قد تطوؿ وانعكاس ذلؾ سمبا عمى المتعامميف 
                                                 

 .94-93ص  ،مرجع سابؽ ،عبد الرحيـ و ىيبة 1
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لكف تـ استدراؾ الموقؼ بتبني  ات دوف مقاصة لفترة مف الزمفمع البنوؾ بسبب بقاء الشيك
 .0226مقاصة إلكترونية ابتداء مف سنة 

يحتاج الجياز المصرفي في الجزائر إلى زيادة مستوى : ضعف استخدام التكنولوجيا والرقابة .3
تى يكوف تطبيؽ األنظمة والبرامج العصرية، وذلؾ ح االستثمار في التكنولوجيا البنكية الحديثة، و

كما أف استخداـ التكنولوجيا يزيد مف  ،ة في األسواؽ الداخمية والخارجيةقادرا عمى مواكبة المنافس
ف ثقة سرعة التسويات وزيادة الشفافية، إذ يسمح بنشر كافة المعمومات الموجودة فورا، مما يزيد م

ارنة وفؽ معايير موحدة، المنافسة الدولية تتطمب وجود بيانات قابمة لممقف ،المستثمريف بالبنوؾ
وىذا يتطمب بدوره جيدا لتطوير قواعد الشفافية ونشر البيانات والقوائـ المالية بشكؿ مناسب لجذب 

 .المستثمريف األجانب

يحتاج الجياز البنكي إلى وجود سوؽ نقدية منظمة : ضيق السوق النقدي األولي والثانوي  .4
ىميا، حيث يتـ مف خالليا تأميف السيولة النقدية ومتطورة لما ليا مف أىمية بالغة ال يمكف تجا

مف خالؿ ذلؾ تستطيع ىذه البنوؾ تمويؿ النشاط االقتصادي  وتوفير أدوات الدفع لمبنوؾ، و
النقود  تتمكف كذلؾ السمطات النقدية مف ممارسة رقابة فعالة عمى االئتماف و بمختمؼ قطاعاتو، و

 .في االقتصاد

 ،(بورصة حديثة وفتية) 0000فتح أبواب بورصة الجزائر في جانفي  وتجدر افشارة إلى أنو تـ  
بذلؾ حرمت البنوؾ التجارية مف مزايا التعامؿ مع ىذه السوؽ مف خالؿ  تتسـ بقمة التعامالت، و و

 .زيادة رأس الماؿ بيعا، الربح و التمويؿ، التعامؿ شراء و

           افصالح ر يتطمب المزيد مف الجيود وبالرغـ مف ىذه األىمية، إال أف نجاحيا في الجزائ و    
 .الكفاءة الفنية العالية وتوفير الخبرات المتخصصة ذات القدرة و

 تحديث وسائل الدفع المصرفيأىداف : ثانيا

اف تحديث وسائؿ الدفع يحقؽ مف االىداؼ الرئيسية لممصارؼ الجزائرية خاصة و النظاـ 
 : 1االىداؼ فيمايميالمالي الجزائري عامة و تتمثؿ ىذه 

و إلزامية ( ، مؤسسات و إداراتخواص)حاجيات المستخدميف  تبني نظاـ دفع و قوانيف تناسب -
 ؛تحقيؽ اقتصاد متطور تتطمب التكفؿ بنشر استخداـ وسائؿ دفع الكترونية

                                                 
1
 "Les Existence D'une Economie Moderne Et Perforante"، Media Banque، Le Journal Interne De La 

Banque D'Algérie، N° 76, Février/Mars 2005، p 13.                                 
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تخفيض فترات المقاصة خاصة المتعمقة بعمميات التبادؿ خارج مكاف الدفع و التي تستخدـ  -
 ؛ (شيؾ، سند ألمر، سفتجة)ع الورقية وسائؿ الدف

تعميـ و تحسيف ميكانيزمات تغطية الشيكات و وسائؿ الدفع األخرى التي تعتمد عمى الدعامة  -
 .الورقية، و كذلؾ نظاـ التحويالت

 

 :و تحاوؿ المصارؼ الجزائرية تحقيؽ خمس نقاط ىي    
  ، و تسيير وسائؿ الدفع  ما يتالءـاستخداـ ىذه الشبكة بتطوير شبكة اتصاالت بنكية

 ؛العمميات البنكيةو 

 ؛وضع في المتناوؿ نظاـ معموماتي لمبنوؾ يسمح بتوسيع العمميات عف بعد 

  انطالؽ األعماؿ المتضمنة تنسيؽ، تنظيـ و تسيير وسائؿ الدفع التي تعتمد عمى الدعائـ
 ؛الورقية

  ؛تأليتيا ألقصى حد و محاولة تخفيض مدة معالجتيا 

 ؛رونية بالتنسيؽ مع البنؾ المركزيوضع مقاصة الكت    

  الربحية وتحسيف الخدمات لمزبائفزيادة.  

بد عمى المصرؼ التعامؿ مع  جؿ تحقيؽ ربحية لممصارؼ، وتحسيف الخدمات لمزبائف الأمف 
  :مايمي ؽو التي تساعده عمى تحقيفضؿ التقنيات أ

 ؛الزبائف بالمصارؼ المتسارع لعدد مف حسابات التعامؿ بكفاءة مع النمو اليائؿ و 

 بيف الشيكات التي تمثؿ ىذه  جراء المقاصة فيماا  و  التكمفة الحقيقية لممدفوعات، ضتخفي
 ؛المدفوعات

 ؛تحرير الزبائف مف قيود الزماف والمكاف 

 تقديـ خدمات لزبائنيا لـ تكف معروفة مف  فتطبيؽ التقنيات الحديثة التي تمكف المصارؼ م
تطبيؽ الخدمات المصرفية  حد المصارؼ حقؽ بعد عشر سنوات مفأأ نجد .ـ.في الو مثال ،قبؿ

لى إضافة إ ،% 03الفرع الواحد بػ  وخفض عدد موظفي ،% 02الحديثة زيادة عدد الحسابات بػ 
 .% 00حجـ العمميات المصرفية بػ  زيادة
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 العناصر الرئيسة لتحديث نظام الدفع في الجزائر: المطمب الثاني
ع وثيؽ الصمة بالسياسات النقدية واالستقرار المالي والتنمية االقتصادية بصفة تطوير نظـ الدف 

عامة وجميعيا مف المياـ االساسية لمبنوؾ المركزية، لذا فالبنوؾ المركزية تقـو بمراقبة التطورات في 
ىنا فالبنوؾ  نظـ الدفع وذلؾ لتقييـ تاثيرىا عمى السياسات النقدية وكفاءة واستقرار االسواؽ المالية، ومف

المركزية ىي محور تطوير نظـ الدفع حيث تمعب مجموعة مف االدوار الرئيسية في نظـ الدفع، فالبنؾ 
 .1المركزي يقـو بدور المشغؿ والمراقب والمحفز لمتطوير وكذلؾ مستخدـ لمنظاـ

قدـ التىمية في تطوير النظاـ المصرفي و اف تطور ادوات الدفع و تنوعيا لو دور بالغ االثـ  
بو الى االماـ وكذا يمعب دورا فعاال في تسريع حركة المعامالت التجارية و االقتصادية ، باالضافة الى 
كونو يعتبر مؤشرا جيد لسير اقتصاد الدولة، لذا فقياـ الدولة بعصرنة نظاـ مدفوعاتيا يعد تطويرا 

لدفع و إجراءات الدفع و لنظاميا المالي كوف نظاـ المدفوعات يشمؿ الوسطاء المالييف و أدوات ا
 .التغطية المالية

لوضع النقدي والمصرفي في اتشخيص ػَو ثْل اىجؼائغ ثؼض و انطالقا مف ىذه المعطيات 
وىذا بإنشاء نظاميف  ،الجزائر عمى استحداث وتطوير أنظمة دفع تتماشى مع تمؾ السائدة في العالـ

 .2006لمدفع بيف المصارؼ انطالقا مف سنة 
ؿ ىو نظاـ التسوية افجمالية الفورية لممبالغ الكبيرة  والدفع المستعجؿ و النظاـ الثاني ىو و النظاـ األ

عة يوسر  نظاـ لمدفع خاص بالمبالغ الصغيرة ،وىذا بما يضمف تحويؿ األمواؿ بصفة فعالة، مضمونة،
 :2وآمنة وفؽ األىداؼ التالية

 ؛تقميص آجاؿ الدفع -
 ؛ترونيةتشجيع وتنمية وسائؿ الدفع االلك -
 ؛تخفيض تكمفة تسيير المدفوعات وتكمفة السيولة الموجودة في حسابات التسوية في المصارؼ -
 ؛دعـ فعالية أمف المبادالت -
 .دعـ فعالية السياسة النقدية -
 Algeria Real Time "نظاـ التسوية افجمالية الفورية لممبالغ الكبيرة  والدفع المستعجؿ :أوال

"Settlments ,(ARTS) و بالفرنسية  (RTGS)


 

 

 

                                                 
 www.amf.org.ae، عمى الموقع 2007العامة لتطوير نظم الدفع والتسوية  االرشادات 1

 .02/05/2011تاريخ االطالع   
ؿ في المؤتمر العممي الثالث حوؿ ادارة منظمات االعماالنظام المصرفي الجزائري أمام التحديات العالمية المعاصرة،  ،ػجض اىَجٍض  قدي 2

 .، كمية العموـ االقتصاد و العمـو االدارية، جامعة العمـو التطبيقية الخاصة، االردف 2009نيساف  27،29والتحديات العالمية المعاصرة، 
 08/02/2006انطالقا مف  يذا النظاـتـ العمؿ ب. 

http://www.amf.org.ae/
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 :RTGSتعريف نظام  .2
بأنو نظاـ يخص أوامر الدفع التي تتـ ما بيف "و يعرؼ نظاـ الدفع الفوري لممبالغ الكبيرة  

البنوؾ باستخداـ التحويالت البنكية أو البريدية لممبالغ الكبيرة أو لمدفع الفوري المحقؽ مف قبؿ 
 . 1"المشاركيف في ىذا النظاـ

 :2اـ يخص ما يميو ىو نظ 
       األمواؿ المحولة بيف البنوؾ أو مع البنؾ المركزي، مما يسمح بتحسيف طريقة تسيير السيولة

 ؛و االحتياط افجباري بتقميؿ المخاطر التنظيمية

   المعالجة السريعة لممدفوعات التجارية بيف المؤسسات و الذي لو أىمية كبيرة نظرا ألنو يساىـ
      ؛و تطوير االقتصادفي ترقية التجارة 

  التي تتـ في أسواؽ رأس الماؿ كالبورصة و السوؽ النقدي، مما يحسف ويزيد  تنظيـ الصفقات
 .مف تطورىا

 
و يسمح ىذا النظاـ بتنظيـ أوامر تحويؿ األمواؿ التي تعادؿ و تفوؽ مميوف دينار و معالجتيا في     

و ذلؾ دوف ( عممية بعممية)ية و بصورة إجمالية الوقت الحقيقي عمى أنيا عمميات استعجالية و فور 
 تأجيؿ، أي أنو يخص فقط عمميات الدفع التي تتـ بالتحويالت

 RTGS :3  الخصائص الرئيسة لنظام .1
  إقامة ىيكمة تسمح بإعطاء فعالية أكبر في معالجة العمميات فيما بيف البنوؾ والسوؽ المالي

 وأساسا عصرنة نظاـ الدفع لممبمغ الكبرى؛
  طوير معايير ونماذج النظاـ المستقبمي لتعويض المعامالت التجارية لألمواؿ الصغيرة والتي ت

 تعد ضرورية في تنميتيا ؛
  عصرنة نظاـ إعالـ بنؾ الجػػػػزائر مكمػػػؿ ضػػػػروري وسند ألنظمػػػػة الدفػػػػع ومعالجة عمميات

 السياسة المالية و تغطية الصرؼ بالعممة الصعبة ؛
 مة وسائؿ المواصالت بيف بنؾ الجزائر والمقر افجتماعي لمبنوؾ ولممؤسسات المالية تعزيز ىيك

 .ومراكز الصكوؾ البريدية والخزينة العمومية والمودعيف المركزييف
 
 

 
                                                 

1
  Abdelhamid Hadj Arab, "Les Risques Lies Aux Systèmes De Paiement",  Media Banque,  Le Journal 

Interne De La Banque D'Algérie,  N°81, Décembre 2005/Janvier 2006,    p [10-13].    
2
" Evolution Economique Et Monétaire En Algérie",  Rapport 2001,  p 71. 

 .15  ص ، 76 العدد، الجزائر لبنؾ الداخمية المجمة، بنؾ ميديا 3
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 : RTGSأىداف نظام  .3

يشمؿ نظاـ الدفع الذي تـ إدخالو ىيئات الوساطة المالية، وأدوات ووسائؿ الدفع، وطرؽ والدفع 
والى جانب ىذه العناصر الثالث يتـ إعادة إدماج نظاـ المعمومات بيف ىيئات الوساطة والتحصيؿ 

 :المالية وييدؼ مشروع تحديث وعصرنة نظاـ الدفع إلى

وضع بنية أساسية ذات فعالية كبيرة في معالجة العمميات مابيف البنوؾ والسوؽ المالي،  -
 ؛وخاصة تطوير نظاـ المدفوعات لممبالغ الكبيرة

 ؛معايير ومقاييس النظاـ المستقبمي لتعويض التحويالت ذات المبالغ الصغيرة تطوير -
تحديث وعصرنة نظاـ المعمومات لبنؾ الجزائر كعنصر ضروري مف أجؿ فعالية الرقابة  -

دارة السياسة النقدية  ؛المصرفية، وحسف تسيير وا 
الية، لتسييؿ تقوية بنية افتصاالت بيف بنؾ الجزائر ومختمؼ البنوؾ والمؤسسات الم  -

 المبادالت و تبادؿ المعمومات؛
 ؛الوصوؿ إلى نظاـ دفع وتحويؿ المعمومات واألمواؿ بطريقة سريعة وفعالة وآمنة -
تحديد افطار القانوني الذي يحدد قواعد المعامالت افلكترونية، كطرؽ افثبات افلكتروني  -

 .والتوقيع افلكتروني
 

 إنو نظاـ ،ت الحقيقي ىو عبارة عف نظاـ دفع مابيف البنوؾنظاـ الدفع لممبالغ  الكبرى في الوق
دفع تحدث فيو عمميات دفع المبالغ الكبرى و المستعػػػػػجمة فقط بواسطة تحويؿ إلى حساب أخر لضماف 

 .قيادة فعالة وشفافة ليذا المشروع 
 RTGS:1  المشاركون في نظام .4

 :ي يمكف تقسيـ المشاركيف في ىذا النظاـ الى صنفيف كاالت
 ؛RTGSالمشاركوف المباشروف والذيف يأتوف مباشرة مف نظاـ  -
استعماؿ خدمات المشاركة ب RTGSالمشاركوف غير المباشروف والذيف يقدموف لنظػػػاـ  -

 .المباشرة
 ة الكاممة في عممياتيـ التي تسجؿىذيف النوعيف مف المشاركيف يقوموف بأداء مسؤولياتيـ المالي    

 .وفي محاسبة بنؾ الجزائر  RTGSلمفتوحة لمقانوف في نظاـ عمى مستوى حساباتيـ ا
 
 

                                                 
 .16مرجع سابؽ، ص  ، 76 العدد،  بنؾ ميديا 1
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 : ىي  RTGSالمؤسسات المشاركة في نظاـ 
 البنوؾ؛ 
 المؤسسات المالية؛ 
 الخزينة العمومية؛ 
 مركز الصكوؾ البريدية ؛ 
 المودعيف المركزييف. 

:RTGSعمميات نظام  .5
1 
 : المقررة ىي  RTGSالوظائؼ الرئيسية لنظاـ 

بإستمرار وفي خالؿ الوقت ( تسديدات عممية نقؿ األمواؿ ) ػات الدفع تحقيؽ عمميػػػػػ .1
بعد التحقؽ المصرح بو لوجود رصيد مالي كاؼ في حساب قانوف المشارؾ  الحقيقي،
 المعني؛

 ؛ RTGSبروتوكوؿ المنتظرة في  نظاـ التوسع بافمكاف أف يحدث وفؽ آلية و .2
المتزامف لحسابات المشاركيف حسب  معالجة نتائج التعويض مف طرؼ الدائف والمستديف .3

 نموذج محدد؛
 التسوية نقدا لعمميات الشراء والبيع والصفقات المسيرة مف طرؼ المودع المركزي؛ .4
 ثبات الحسابات بتسوية المشاركيف في الزمف الحقيقي؛ .5
 رقابة خطوط االنتظار وحؿ حاالت التوقؼ القانونية؛ .6
خرى والحسابات المختمفة لممشاركيف في نشر منشورات حسابات التسوية والمعطيات األ .7

 .النظاـ وحساب االدخار افجباري وحساب التكاليؼ التي عمى كؿ مشارؾ
 

يـو حيث سجؿ  226افتتح أماـ المعامالت لمدة 2006و منذ دخوؿ النظاـ إلى غاية ديسمبر 
 2007ة وفي سن ،مميار دج 750.6في اليـو بمبمغ يومي متوسط قدره  /عممية 630في المتوسط 

 .مميار دج 1248.5في اليـو بمبمغ يومي متوسط / عممية 705بمتوسط  251عمؿ النظاـ لمدة 
 

. 2008٪ في 99.34٪ مقابؿ 99.56كاف معدؿ توافر ىذا النظاـ يساوي   2009و في 
تقاس ىذه النسبة بواسطة العالقة بيف مدة االستعماؿ دوف عثرات ومدة االفتتاح االسمية لمنظاـ 

 .ت معبر عنيا بالساعاتلممعامال

                                                 
 ص  ، مرجع سابؽ، 76، العدد، بنؾ ميديا 1
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يعتبر األداء المحقؽ مطابقا لممعايير الدولية المتفؽ بشأنيا بشكؿ مشترؾ لقياس الموثوقية  
 .  1العممياتية ألنظمة التسوية افجمالية الفورية لممبالغ الكبيرة

 
عممية  تسوية سجمت محاسبيا عمى دفاتر  RTGS 023906، سجؿ نظاـ 0220خالؿ سنة 

مميار  629000)مميار دينار  600902، تمثؿ مبمغا كميا يساوي (0220في  003093)ر بنؾ الجزائ
 30003عممية بمبمغ متوسط يساوي  09003، وىو ما يمثؿ متوسطا شيريا قدره 0220دينار في 

، عرؼ النظاـ 0220يوما، مقارنة مع سنة  030خالؿ  0220مميار دينار، تـ فتح النظاـ في سنة 
كاف الحجـ اليومي المتوسط و مف حيث القيمة،  ٪9مف حيث عدد العمميات و ٪3.0ارتفاعا بنسبة 

عممية بمبمغ متوسط يومي  993مميار دينار مقابؿ  0360عممية بقيمة متوسطة تساوي  000يساوي 
 .0220مميار دينار في سنة  0020يساوي 

 
لمدفوعات المستعجمة ىو ما يميز النظاـ الجزائري لمدفع افجمالي الفوري لممبالغ الكبيرة وا

مقارنة ( 0220في  ٪30.0مقابؿ  ٪32.6)األىمية النسبية لحجـ العمميات مف مصرؼ إلى مصرؼ 
، مف حيث القيمة تمثؿ  (0220في  ٪03.0مقابؿ  ٪00.0)مع التحويالت لصالح زبائف المصارؼ 

حصة ما بيف مف المبمغ الكمي لممعامالت، بينما تمثؿ  ٪2.9حصة العمميات لصالح الزبائف 
 (.0220في  ٪00.0)مف ىذا المبمغ الكمي  ٪00.0المصارؼ 

 

تمثؿ ( دوف واحد مميوف دينار)أف المدفوعات المستعجمة  0220و يشير الحجـ المحقؽ في 
مف الحجـ افجمالي، وتمثؿ المدفوعات التي تتراوح مبالغيا بيف واحد مميوف وخمسة مالييف  2.0٪

 .  مف الحجـ الكمي ٪09ؿ المدفوعات التي تفوؽ مبالغيا مائة مميوف دينار ، بينما تمث٪0دينار أقؿ مف 
 

نظام الدفع الشامل او )  2ظام المقاصة االلكترونية لممدفوعات الخاصة بالجميور العريضن :ثانيا
 (المكثف 

يسمح ىذا حيث ، 0226في افنتاج في ماي ( أتكي)دخؿ نظاـ المقاصة االلكترونية المسمى 
شيكات، أوراؽ تجارية، )تبادؿ كؿ وسائؿ الدفع لممدفوعات الخاصة بالجميور العريض النظاـ ب

 ،، بدأ تشغيؿ النظاـ بمقاصة الشيكات الموحدة(تحويالت، اقتطاعات آلية، عمميات عمى البطاقات
 .وأدخمت الوسائؿ األخرى في النظاـ تدريجيا

                                                 
 .140ص  2009تقرير بنؾ الجزائر  1
 -. 19-13مرجع سابؽ، ص  ، 76 العدد،  بنؾ ميديا .58ص 2001، 3ص  2002، 142ص  2009تقارير بنؾ الجزائر  -: انظر 2

 .، مرجع سابؽمية المعاصرةالنظام المصرفي الجزائري أمام التحديات العال عبد المجيد قدي،
-  " Normes Interbancaires De Gestion Automatiser Des Instrument De Paiement" ,  Document Interne 

De La Banque D'Algérie ,  Février 2005 ,  p 5.    
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ى تألية  ورقمنة عمميات البنوؾ وذلؾ و ىو عبارة عف نظاـ آلي في شبكات بنؾ الجزائر، ييدؼ إل
 اليومي ال سيما المقاصة وعمميات مف خالؿ إدخاؿ تقنيات حديثة آلية متطورة عمى العمؿ البنكي

التبادؿ و افيداعات والتسديدات، ونجد كؿ  البنوؾ سواء كانت عمومية أو خاصة وبريد الجزائر 
حيث المشارؾ المباشر يتـ  ،ير مباشريف يمكنيا المشاركة في النظاـ كمشاركيف مباشريف أو غ

افتصاؿ بو في النظاـ عبر أرضية تدعي أرضية المشارؾ أما المشارؾ غير المباشر فإنو يستعمؿ 
 : ة لمنظاـ نجد ما يمييأرضية تدعى أرضية المشارؾ غير المباشر، ومف الخصوصيات الرئيس

يصاليا لنظاـ انو يقوـ بالحساب في كؿ نياية دورة لتعويض األرصدة الم - تعددة لكؿ مشارؾ وا 
 المسيرة مف طرؼ البنؾ المركزي ؛( RTGS)التسويات الكبرى في الوقت الحقيقي 

ىو محمي ذاتيا عبر إيجاد الحدود القصوى التي تـ السماح ليا بأرصدة متنوعة مدينة والتي  -
المشاركيف الداـو ويصدر رسائؿ طورائ إلى صاحب إدارة النظاـ والى  ىيقـو بمراقبتيا عم

كوف فييا الرصيد المديف لمبنؾ قد يالمعنييف في حالة تجاوزات الحد، يعني في الحالة التي 
 وصؿ إلى الحد المسموح بو ؛

ىو مؤمف ضد مخاطر التيريب بحيث المبادالت تكوف مختومة وعمييا الرمز وعمييا  -
  ؛افمضاء

بالجزائر العاصمة و بجنوب ىو مؤمف أيضا ضد الخطر العممي عبر إقامة المواقع لمنجدة  -
  ؛البالد

 . إنو يتعمؽ بنظاـ كمو آلي ومتطور العتاد يعتمد عمى التبادؿ لمعمميات افلكترونية -
 :ومف ابرز ايجابيات النظاـ نذكر مايمي

 ؛التقميؿ مف مدة التحصيؿ المالية فيما بيف البنوؾ لمختمؼ أدوات الدفع الكتابية 
 وعبرىا يكوف ( األوراؽ التجارية، الشيكات )بية الكالسيكية رد االعتبار لوسائؿ الدفع الكتا

  ؛تحسيف العمميات البنكية األساسية
  ؛(العمميات بواسطة البطاقات ،قتطاع افعمميات )ترقية وسائؿ الدفع المعاصرة 
 تقميؿ آجاؿ تكاليؼ التبادالت فيما بيف البنوؾ ؛ 
 تحسيف جودة وشفافية المعمومات المتاحة ؛ 
  عمى التبادالت ومعالجتيا؛ التأميف 
 التأثير الحاصؿ يؤدي إلى جذب المستثمريف األجانب لمجزائر. 
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و يتكفؿ بإدارة عمميات نظاـ التبادالت لمقاصة الدفع الشامؿ مركز المقاصة المسبقة ما بيف       
ؾ الجزائر وىو شركة أسيـ، تشكؿ فرعا لبن (Centre Précomposation Interbancaire) –( CPI)البنوؾ 

  :و الذي يتولى بالضبط أربع مياـ ىي والتي فتح رأس ماليا أماـ مساىمة المصارؼ
  ؛تسيير التبادالت لممقاصة االلكترونية و أرشفة البيانات .2
  ؛ RTGSتسيير تدفقات المبادالت و حساب األرصدة المتعددة لممشاركيف المختمفيف لنظاـ  .1

  ؛افشراؼ عمى عمؿ النظاـ .3

 ؛ضماف سرية المعمومات المتبادلة بيف البنوؾالتحكـ في  .4
 

بنؾ : أما الييئات التي تتدخؿ في نظاـ المقاصة االلكترونية مف أجؿ عمميات الدفع الشامؿ فيي    
 .الجزائر، البنوؾ التجارية،بريد الجزائر، الخزينة العمومية

 
حيث سجؿ خالؿ  ، عمى أساس الحجـ والقيمة ىاما،0220سنة  و يعتبر التطور المسجؿ في

، بمبمغ 0220مميوف عممية دفع في  0.002مميوف عممية دفع مقابؿ  00.000ىذه السنة نظاـ أتكي 
، وىو ما يعادؿ زيادة (0220مميار دينار في  9000.033)مميار دينار  0300.900كمي يساوي 

ى أساس مميوف عممية عم 2.000عالج النظاـ . عمى أساس القيمة ٪00.9و ٪00.3بالحجـ بنسبة 
مميار  900.009بمبمغ شيري متوسط يساوي  0220مميوف عممية في  2.999متوسط شيري مقابؿ 

 (.0220مميار دينار في  300.200)دينار 
 
مميوف عممية في  0.302)مميوف عممية  0.020و يمثؿ حجـ عمميات التحويؿ الذي بمغ  

وتتعمؽ ىذه  ،(0220في  ٪06.0)مف الحجـ الكمي لمعمميات المعالجة  ٪00.0نسبة ( 0220
 ٪0وعمميات تحويؿ بغرض التسوية بنسبة  ٪00العمميات بعمميات تحويؿ لصالح الزبائف بأكثر مف 

 .فقط
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 واقع تحديث نظام الدفع في الجزائر و مشاكل التحديث : المطمب الثالث
 ي الجزائريو إستعماليا في النظام المصرفواقع تكنولوجيا االتصال و المعمومات : أوال
 : واقع البريد و تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال  .2

قطاع البريد و الموصالت ) لقد عرؼ قطاع البريد وتكنولوجيا افعالـ و افتصاؿ تأخرا كبير 
و تعتبر الخطوة األولى لمنيوض بو في إصدار قانوف جديد لقطاع افتصاالت ىو قانوف رقـ ( سابقا 

فنياء إحتكار الدولة لنشاطات البريد و المواصالت ووضع حد فاصؿ و الذي جاء  0222لسنة ( 20)
سمطة ضبط " بيف نشاطي التنظيـ و إستغالؿ و إدارة الشبكات ، ومع صدور ىذا القانوف تـ إنشاء 

 .و التي تعتبر سمطة مستقمة تقؼ حكما بيف مختمؼ الجيات " البريد و افتصاالت 
 

و ىي الشركة األـ و التي تقدـ " إتصاالت الجزائر " و تييمف عمى سوؽ افتصاالت شركة 
خدمات افتصاالت الياتفية الثابتة و المحمولة و لكنيا لـ تكف الشركة األولى التي قدمت خدمات 

المصرية عمى أوؿ رخصة تشغيؿ الياتؼ  "أوراسكوم تيميكوم " الياتؼ المحموؿ حيث حصمت شركة 
 "موبيميس " ، قبؿ أف تطمؽ إتصاالت الجزائر شركتيا  " جيزي" المحموؿ في الجزائر عبر شركتيا 

و نجحت ىذه الشركات في " نجمة " أخيرا شركة  الوطنية الكويتية كمشغؿ ثالث مف خالؿ شركة و 
 .1 0229في سنة مميوف مشترؾ 00فترة قصيرة في الوصوؿ بعدد مشتركي الياتؼ المحموؿ إلى

 
 % 91مميوف مشترؾ بنسبة كثافة فاقت  33الجزائر نحو و بمغ عدد مشتركي الياتؼ النقاؿ في     

 مع حساب تعداد % 10ألؼ مشترؾ بنسبة كثافة تقارب  830فيما بمغ عدد مشتركي االنترنت حوالي 
 .2مميوف نسمة 36سكاني يقر بقرابة 

 
 فبراير مميوف مشترؾ في  000حوالي فيو عدد مشتركي اليواتؼ الثابتة يبمغ في الوقت الذي 

0200
األمر الذي يؤثر بشكؿ واضح عمى  ،0220مميوف في سبتمبر  0000بعدما كاف حوالي  ، 3

 المجيودات المبذولة مف الوزارة و التي تسعى الى جعؿ قطاعإنتشار خدمات األنترنت ، ىذا رغـ 
أىـ القطاعات التي تجتذب المستثمريف بعد الثروة النفطية ، و كدليؿ عمى ذلؾ فإف مف افتصاالت 

 .زائر بصدد وضع إستراتنيجية نحو افنتقاؿ لمحكـ إلكتروني الج
  

                                                 
1

 . 12، ص  2007مارس  20ليـو  4966مميوف مشترؾ في الياتؼ النقاؿ ، يومية الخبر ، العدد  21 

 . 11/04/2011تاريخ االطالع  http://www.wam.org.aeعمى الموقع  في الياتؼ النقاؿ في الجزائرمميوف مشترؾ   33 2
 .نفس المرجع 3

http://www.wam.org.ae/
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 رغـ تحرير قطاع افتصاالت بشكؿ كبير إال أف الوضع الحالي خاصة بالنسبة لشبكة
مف السكاف ،  %0000مميوف بنسبة  00009ففي المغرب  األنترنت ما يزاؿ ضعيفا مقارنة بدوؿ الجوار

و قد بمغ عدد ،%0009مميوف بنسبة  0009دية ، السعو %0306مميوف بنسبة 00000و مصر 
، و مف أكبر المشاكؿ %3000بنسبة  0223في نياية  ألؼ مستخدـ 002مستخدمي الشبكة مميوف و 

عمى الخدمة ، و رغـ " إتصاالت الجزائر " التي تعترض افنتشار الواسع لخدمات األنترنت ىو ىيمنة 
انيـ جميعا يعمموف مف خالؿ إتصاالت الجزائر ، وجود عدد كبير مف مزودي خدمات األنترنت إال 

كما أف أسعار الياتؼ الثابت شيدت إرتفاعا ضخما خالؿ فترات وجيزة مما أثر سمبا عمى إنتشار 
و ىو ، بطئ الشبكة الذي يعاني منو أغمب المستخدميف االنقطاعات و خدمة األنترنت ، ناىيؾ عف

الدخوؿ إلى شبكة األنترنت لمتنديد بما أسمتو إحتكار  األمر الذي أدى بالجمعية الجزائرية لممولي
خدمات األنترنت مف طرؼ إتصاالت الجزائر التي تبقى مسيطرة وحدىا و تقدـ أسعار مرتفعة في ظؿ 

 .غياب أي شركات منافسة 
" اوراسكـو تيميكـو " و لكف ىذا الوضع افحتكاري أصبح في طريقو لمتغيير مع حصوؿ شركة      

بالتعاوف مع الشركة المصرية لإلتصاالت عمى رخصة إقامة شبكة ىواتؼ أرضية، و كذلؾ المصرية 
مر الذي سيغير شكؿ السوؽ بالتعاوف مع إحدى الشركات الصينية ، األ ADSLخدمة األنترنت السريع 

عبر طرح " إتصاالت الجزائر " بافضافة إلى ذلؾ فقد قررت الحكومة خصخصة شركة تماما ، 
 .مزاد دولي اسيميا في 

 
 : واقع إستعمال تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال في النظام المصرفي الجزائري  .1

  1:شبكة اإلتصاالت اإللكترونية  . أ
بادرت بعض المؤسسات المصرفية و المالية بتطوير شبكات إلكترونية لمدفع و التسديد منتشرة   

تحكـ فييا و تسييرىا جعؿ بعضيا يتوقؼ في نقاط محدودة مف التراب الوطني ، لكف عدـ القدرة عمى ال
و أنظمة مستوردة و غير متوافقة عف أداء خدماتو و ذلؾ بسبب إعتماد ىذه المؤسسات عمى حموؿ 

خصائص السوؽ الجزائرية و كذلؾ عدـ تزايد الطمب عمى ىذه الخدمات ، ىذا العامؿ الذي كاف مف و 
ورغـ ( العامؿ أي زيادة الطمب ) ه الوسائؿ الممكف اف يشجع ىذه المؤسسات عمى مواصمة العمؿ بيذ

 :ذلؾ فقد بادرت بعض المؤسسات بإصدار بطاقات السحب مثؿ 

                                                 
في العمـو افقتصادية ، البميدة ، مذكرة نيؿ شيادة ماجيستير  الصيرفة اإللكترونية و النظام المصرفي الجزائريبوعافية رشيد ، : انظر 1

 .166- 164ص ، ص 2005
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  بطاقة السحب مف الصرفات اآللية (DAB) لمؤسسة البريد ؛ 
  القرض الشعبي الجزائري ، بنؾ : البطاقة المصرفية لمسحب و الدفع لممصارؼ التالية

ؾ الجزائر الخارجي ، الصندوؽ الوطني لمتوفير و افحتياط ، الفالحة  و التنمية الريفية ، بن
 . بنؾ البركة الجزائري

 
مف رواد المؤسسات المصرفية في الجزائر فقد قطع  BADRيعد بنؾ الفالحة و التنمية الريفية 

ىي إتصاالت تعـ جؿ مناطؽ الوطف ، و  شوطا كبيرا عمى مستوى نظاـ افتصاالت ، فيو يمتمؾ شبكة
دعـ لمنشاط  BADRمتحويؿ المالي المباشر مف وكاالتيا و تعتبر بطاقة السحب و الدفع لمػ مخصصة ل

 .المصرفي لممؤسسة وزيادة لمواردىا و وسيمة لتحسيف خدماتيا المصرفية 
 

 :األنترنت و البنوك الجزائرية  . ب

 :إف معظـ البنوؾ الجزائرية ليا مواقع عمى شبكة األنترنت 
  موقعو عمى األنترنت فالبنسبة لبنؾ الجزائرalgeria.dz-of-www.bank  تظير فيو مجموعة مف

و اذا ما قرناه بمواقع المعطيات و البيانات عف السياسة النقدية و المالية و إحصائيات مختمفة،
 حدودة؛البنوؾ المركزية لبعض الدوؿ المتقدمة نجد اف خدماتو ال تزاؿ م

  اما بالنسبة لممصارؼ التجارية ، فمواقعيا تعرض مجموعة مف المعمومات عف نفسيا و معظميا
يعرؼ انقطاعات متتالية ، إال انو يجب أف نذكر اف ىناؾ مصارؼ تسمح بافطالع عمى 

و بعض العمميات األخرى ، ومف مثمة مواقع تمؾ ( لمزبائف المشتركيف في النظاـ ) الرصيد، 
موقع صندوؽ الوطني لمتوفير و افحتياط ، القرض الشعبي الجزائري ، بنؾ الفالحة و : البنوؾ 

 .التنمية الريفية، و لكنيا تقدـ عمميات محدودة سواء مف حيث نطاؽ الخدمة او نوعيتيا 

 
و لكف يجب تدارؾ ىذا األمر و تفعيؿ دور األنترنت لتقديـ خدمة مصرفية متطورة و في ىذا 

بتقديمو خدمات عبر الشبكة مثؿ افطالع عمى كشؼ الحساب  "بريد الجزائر " ى تجربة السياؽ ال ننس
" البريدي و طمب الصؾ البريدي بافضافة إلى إمكانية تسديد فاتورة الياتؼ النقاؿ الخاص بفرع 

لإلستعالـ حوؿ ( 03002) عبر الحساب البريدي ، و إنشاء خدمة الموزع الصوتي  "موبيميس 
 .ريدي الحساب الب

 
 
 

                                                 

 DAB  :  distributeurs automatique de billets0 

http://www.bank-of-algeria.dz/
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 : إستخدام الياتف في الخدمة المصرفية   . ج
ال تستعمؿ المصارؼ الجزائرية الياتؼ في تقديـ خدماتيا سواء الياتؼ الثابت او المحموؿ رغـ      

ماشيده ىذا األخير مف تطور كبير بعد فتح السوؽ الجزائرية في السنوات القميمة الماضية و عمى 
 .كي  خدمة الياتؼ في تقديـ خدماتيا لجمب أكبر عدد مف الزبائف المصارؼ افستفادة مف عدد مشتر 

 مشاكل تحديث وسائل الدفع في الجزائر :ثانيا
 :1المشكالت االساسية التي تواجو عممية تطوير نظـ الدفع فيمايمي تكمف
  نقص المعرفة فيما يتعمؽ بنطاؽ نظـ المدفوعات مع تواجد رؤية محدودة وعدـ ثقة بيف اطراؼ

 ؛ـالنظا
 ات النامية مثؿ الجزائر والقدرات يمحدودية المعمومات حوؿ متطمبات المدفوعات في االقتصاد

 ؛المتاحة وقدرة النظـ االقتصادية عمى تفعيؿ التطوير المطموب
 ؛محدودية الدعـ وااللتزاـ مف قبؿ المشاركيف بالنظاـ نتيجة لنقص االستشارات والخبرات 
  قات قانونية واجرائية تعوؽ عممية تطوير نظاـ المعموماتمصادر تطوير محدودة مع وجود معو. 
 االتجاىات الحديثة في تطوير نظم الدفع: ثالثا

 :تتمثؿ االتجاىات الحديثة لتطوير انظمة الدفع  فيما يمي
 ؛التوافر الكبير لوسائؿ وخدمات الدفع 
 ؛خفض التكاليؼ وخاصة فيما يتعمؽ بتكمفة التشغيؿ وتكمفة توفير السيولة 
  ؛فع وتحسيف قدرة كؿ مف البنوؾ والمدفوعات والبنية التحتيةر 
 ؛احتواء افضؿ لممخاطر القانونية والتشغيمية و النظامية كبنية تحتية لنظـ المدفوعات 
  خمؽ اشراؼ اكثر فاعمية وكذلؾ قواعد تنظيمية لنظاـ المدفوعات الوطني باالضافة لتحسيف

 . اتورفع كفاءة واستقرار اسواؽ خدمات المدفوع
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .02/05/2011تاريخ االطالع  www.amf.org.ae االرشادات العامة لتطوير نظـ الدفع والتسوية، عمى الموقع  1

http://www.amf.org.ae/
http://www.amf.org.ae/
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المصرفي و تحسين نظم  األمنإصالح نظم اإلشراف و الرقابة، زيادة  :الخامس المبحث
 االنذار المبكر

اف البيئة المصرفية في حالة تغير مستمر و عميو فاف ادارة المصارؼ تواجو قضية أساسية  
االدارة مف القياـ بيذا  الوسيمة الوحيدة التي تمكف و ىي تعديؿ خياراتيا االستراتيجية بصورة دائمة و

التعديؿ ىو استمرارية قياميا بعممية الرقابة و االشراؼ، ذلؾ ألف ميمة الرقابة تعكس حالة تكييؼ 
جة الموائمة لمخطط و افجراءات المصرؼ مع بيئتو الداخمية و الخارجية و ىو بمثابة اختيار لدر 

مية الرقابة وحدىا ال تكفي اذ يجب عمى ، و عم 1السياسات مع عناصر البيئة الداخمية و الخارجيةو 
 .القطاع المصرفي زيادة األمف المصرفي و محاولة تحسيف لعمميات االنذار المبكر

 اصالح و تفعيل نظام الرقابة و االشراف: المطمب االول
االئتماف الذي تمنحو البنوؾ لعمالئيا عممية في  السياسة النقدية و الرقابة عمىاُ ػَيٍخ    

ىمية لما ينطوي عمييا مف مخاطر عمى البنؾ نفسو وعمى المودعيف و بالتالي عمى االقتصاد غاية األ
 .الئتماف اجد أف لمبنوؾ المػركزية سياسة واضحة و مدروسػة في الرقابة عمى نلذلؾ  ،بشكؿ عاـ

ويقصد بالرقابة عمى االئتماف قياـ البنؾ المركزي باستخداـ اسػاليب و ادوات معينة في   
يطرة عمى االستثمارات والتسييالت المصرفية التي تقوـ بيا البنوؾ وتوجيييا في ظؿ القوانيف الس

نظـ معمومات فعالة ليتمكف البنؾ المركػزي مف  إيجادويتطمب ىذا  ، المعمػوؿ بيا لتحقيؽ اىداؼ معينة
سة البنؾ اف اليدؼ الرئيسي لسيا »(:باري سيجؿ.)يقوؿ د ،القياـ بيذه الميمة عمى اكمؿ وجو 

ذلؾ في  ولػف تستطيع اف تحقؽ ،المركزي ىو فرض رقابة دقيقة وفعالة عمى السياسة االئتمػانية والنقدية
 .2«غياب المعمومات الدقيقة والشاممة عف العوامػؿ المؤثرة عمػى االحتياطات المصرفية

 الرقابة و اىمية االشراف: أوال
ف اىمية الدور الذي تمعبو ىذه المؤسسات في تنبع اىمية االشراؼ و الرقابة عمى البنوؾ م 

الحياة االقتصادية لمدوؿ، ومف حقيقة اف ىذه البنوؾ تخدـ عدة فئات ييميا جميعا اف يظؿ البنؾ سائرا 
 :3في اعمالو عمى احسف وجو، ومف ىذه الفئات

 ادارة البنؾ النيا مسؤولة اماـ الييئة العامة لممساىميف عف تأدية ميمتيا بنجاح ؛ -1
ييئة العامة لممساىميف حيث ييتـ المساىموف بالرقابة و االشراؼ لالطمئناف عمى سالمة ال -2

رأس ماليـ المستثمر، و تحقيؽ ارباح عمى راس الماؿ، وزيادة اسعار اسيميـ في السوؽ 
 ؛المالي

                                                 
 .223، ص 2009، دار البداية، عماف، مفاىيم حديثة في ادارة البنوكء نعيـ وآخروف، انظر، عبد القادر عال 1
 .63ص، 1987، ترجمة طو عبداهلل وزميمو ، الرياض ، دارالمريخ لمنشر، ، النقود والبنوك واالقتصادباري سيجؿ  2
 .387، ص 2009، االردف، 6ط  منشر ،، دار وائؿ لالعمميات المصرفية  الطرق المحاسبية الحديثةعبد اهلل خالد أميف،  3
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جميور المودعيف اصحاب المورد االكبر الي بنؾ و الذي يكوف دائما اكبر مف حجـ راس  -3
 ؛الطمئناف عمى ودائعيـ واستمرارية دفع الفوائد عميياالماؿ، وذلؾ ل

) جميور العمالء المستفيديف مف التسييالت االئتمانية المختمفة سواء منيا المباشرة  -4
اعتمادات، كفاالت، بوالص )او غير المباشرة ...( قروض، سمؼ،خصـ، كمبياالت

اط اعماليـ التجارية حيث ييميـ نجاح البنؾ لضماف استمرارية نش...( تحصيؿ، حواالت
التي تقـو في جزء منيا عمى ىذه التسييالت بينما يعني فشؿ البنؾ توقؼ تمؾ التسييالت 

  ؛ومطالبتيـ بالدفع مما قد يؤدي الى توقؼ نشاط مشاريعيـ وربما افالسيا
السمطات النقدية المتمثمة في البنوؾ المركزية النيا تيدؼ الى حماية جميور المتعامميف  -5

نوؾ مف مودعيف ومقترضيف ومساىميف وبالتالي حماية االقتصاد الوطني مف اآلثار مع الب
ى توجيو السياسة االئتمانية كما تيدؼ ايضا ال ،السمبية التي قد تنتج عف فشؿ بنؾ ما

وتمارس ىذه الجيات  ،النقدية في الدولة و الذي ال يتحقؽ بدوف االشراؼ و الرقابةو 
الرقابة وىي الرقابة الداخمية  ف خالؿ ثالثة انواع مختمفة مفالمختمفة الرقابة واالشراؼ م

 .الرقابة الخارجية ورقابة البنؾ المركزيو 
 

 أنواع الرقابة عمى المصارف: ثانيا
 الرقابة الداخمية  .1
الرقابة الداخمية في المصارؼ جزء اساسيا واوليا مف الرقابة المصرفية الشاممة وألىميتيا  تعتبر 

ادارات البنوؾ و المدققيف الخارجييف و السمطات النقدية تولييا عناية خاصة  فقد اصبحت كؿ مف
باعتبارىا خط الدفاع االوؿ في منع وتحجيـ المخاطر و االخطاء التي يمكف اف يتعرض ليا المصرؼ 

 .وتستند ىذه الرقابة ابتداء عمى وضع قواعد وضوابط أساسية تحكـ سير عمؿ المصرؼ
عتبر أنظمة الرقابة الداخمية في كؿ مصرؼ مف األدوات الرقابية اليامة وفي ىذا افطار ت     

باعتبارىا بمثابة اجراء احترازي ييدؼ مف خالؿ الوسائؿ و افجراءات التأكد مف الصحة الحسابية لما 
ىو مدوف في السجالت و حماية اصوؿ المصرؼ ورفع كفاءة الموظفيف و تشجيعيـ عمى التمسؾ 

 .1ةبالسياسات المرسوم
 
وتجدر االشارة الى اف الرقابة الداخمية تنقسـ الى قسميف الرقابة الواقية والرقابة الكاشفة حيث  

تقـو االولى بمنع وتقميؿ االخطار التي قد يتعرض ليا المصرؼ و تقـو الثانية بكشؼ األخطاء 

                                                 
 .14/05/2011تاريخ االطالع  www.amf.org.ae متطمبات الرقابة الداخمية في المصارؼ، عمى الموقع  1

http://www.amf.org.ae/
http://www.amf.org.ae/
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ء مستقبال، و تيمنا والمخالفات ومف ثـ معالجتيا و تعديؿ الضوابط لتفادي الوقوع في مثؿ ىذه األخطا
 .ىنا الرقابة الواقية باعتبارىا رقابة قبمية

 :ولتحقيؽ نظاـ رقابي سميـ وفعاؿ البد مف اف تتوفر المقومات األساسية التالية
داري واضح ومكتوب -  ؛ىيكؿ تنظيمي وا 
نظاـ محاسبي سميـ ومكتوب يعتمد عمى مجموعة متكاممة مف السجالت ودليؿ مبوب لمحسابات  -

مف المستندات تفي بحاجة المصرؼ، وكذلؾ تصميـ دورات محاسبية مستندية ومجموعة 
 ؛تحقؽ رقابة فعالة

وجود تعميمات تطبيقية مكتوبة ومحددة تبيف وبشكؿ واضح اجراءات العمؿ وضوابطو عمى  -
 .مستوى جميع اقساـ عمميات المصرؼ

 :1ولتحقيؽ ىذه المقومات البد مف وجود اجراءت تنفيذية تتمثؿ فيمايمي
 ؛فصؿ المياـ المتعارضة مثؿ فصؿ ميمة تنفيذ العممية عف ميمة تسجيميا 
 ؛تفويض الصالحيات، حيث يتـ تحديد الصالحيات لالشخاص بشكؿ واضح 
 ؛وجود رقابة مادية عمى الموجودات 
 ؛تقييـ مستمر لمرقابة الداخمية 
 ؛تسجيؿ العمميات المحاسبية في أوقاتيا 
 ؛مصرؼ وترفع تقاريرىا إلى رئيس وأعضاء مجمس افدارةإيجاد دائرة لمتدقيؽ فاعمة في ال 
 ؛التأميف عمى الممتمكات ضد األخطار 
 ؛استخداـ وسائؿ الرقابة المزدوجة عمى العمميات اليامة 
 استخداـ موازيف المراجعة وحسابات المراقبة افجمالية و المطابقات الدورية. 
  
حت معظـ المصارؼ تستخدـ أجيزة ونظرا لتطور األنظمة المالية في العالـ حيث أصب 

الحاسوب وكذا الصيرفة االلكترونية فاف عممية الرقابة كذلؾ يجب اف تتالئـ و تتكيؼ مع ىذا التطور 
 .و عميو البد مف وضع متطمبات الرقابة عمى الصيرفة والتجارة االلكترونية

 
 
 
 
 

                                                 
 .انظر متطمبات الرقابة الداخمية في المصارؼ، مرجع سابؽ 1
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 1االلكترونيةالصيرفة متطمبات الرقابة الداخمية عمى أنشطة 
 : األمنبات الحماية و متطم  . أ

 :أقرت لجنة بازؿ مجموعة مف المتطمبات الخاصة بالرقابة عمى أماف العمميات المصرفية االلكترونية
عمى المصارؼ اتخاذ افجراءات المناسبة لمتحقؽ مف ىوية العمالء الذيف تقدـ ليـ الخدمات  .1

 ؛عبر االنترنت و طبيعة تخويميـ
" عدـ النقض"ف تتولى ترويج أحقؽ مف المعامالت و يحب عمى المصارؼ استخداـ طرؽ الت .2
(Non-Repudiation) ؛و أف تحدد المساءلة عف المعامالت المصرفية االلكترونية 
يجب أف تتأكد المصارؼ مف توافر الضوابط المناسبة لمتخويؿ و مف صالحيات الدخوؿ لمنظـ  .3

 ؛المصرفية االلكترونية و إلى قواعد البيانات و التطبيقات
ب عمى المصارؼ أف تضمف توافر افجراءات المناسبة لحماية مصداقية البيانات الخاصة يج  .4

 ؛بالعمميات المصرفية االلكترونية السجالت و المعمومات
ال بد مف أف تضمف المصارؼ وجود مسارات تدقيقية واضحة لكؿ المعامالت المصرفية  .5

 ؛االلكترونية
بة لحماية كتماف المعمومات الخاصة بالعمميات يجب عمى المصارؼ اتخاذ افجراءات المناس  .6

االلكترونية كما يجب أف تكوف ىذه افجراءات متوافقة مع درجة حساسية المعمومات المطموب 
 نقميا أو خزنيا في قواعد البيانات 

 :المتطمبات التقنية والتكنولوجية . ب
باألعماؿ االلكترونية وىي مجموعة البرامج واألجيزة والمعدات ومواقع االنترنت الخاصة     

حيث أحدثت التطورات التكنولوجية مزيدا مف الحاجة إلى االستفادة مف ىذه التطورات  ،المصرفية
التطورات لتحقيؽ ميزة تنافسية  المتسارعة الزدياد حدة المنافسة بيف المصارؼ التي تواكب ىذه

بالتالي يجب دراسة المتطمبات  وتوظيؼ ىذه التكنولوجيا والتقدـ التقني في صالح خدمة العمالء و 
التقنية والتكنولوجية مف حيث مدى توفر البنية التحتية المالئمة لتطبيؽ أنشطة التجارة االلكترونية 

 .في البنوؾ
كما انو يجب تطبيؽ العديد مف افجراءات الرقابية عمى التكنولوجيا المستخدمة في العمؿ مف   

ألمثؿ لتقميؿ احتمالية فشميا أو قصورىا وذلؾ بإجراء اجؿ ضماف استمرارية عمميا عمى الشكؿ ا
 .عمميات الصيانة الوقائية المستمرة

 

                                                 
ك التجارية األردنية بمتطمبات الرقابة الداخمية عمى أنشطة التجارة االلكترونية من وجية نظر مدى التزام البنو  ،سامية العنزي  انظر 1

 .2008 شتاء، 36العدد  ،السنة الخامسة ، مجمة عمـو انسانية ،المدقق الخارجي
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 المتطمبات التشريعية و القانونية  . ت
االلكترونية مواكبة متواصمة وناجحة مع متغيرات العصر  صيرفةيتطمب الولوج الى عالـ ال   

جاىيا لالعتماد عمى الركائز االلكتروني، خاصة مع تطور احتياجات ومتطمبات الزبائف وات
تحديات قانونية  فيالمصرفية  افداراتويضع ذلؾ  ،التكنولوجية عموما وااللكترونية بشكؿ خاص

عمى المستوى الدولي أماـ العمؿ المصرفي عبر االنترنت مما يتطمب إيجاد بنية قانونية مناسبة تعمؿ 
ليذه األطراؼ وتعمؿ عمى إيجاد القوانيف عمى حماية حقوؽ كافة األطراؼ وتؤكد اليوية القانونية 

كبديؿ ألساليب افبالغ  ةالتي تشرع وتنظـ وتحكـ استخداـ وسائؿ افبالغ وتبادؿ البيانات االلكتروني
وقد أقرت لجنة  ،و القوانيف الخاصة بحماية العميؿ والسرية ، والتبادؿ المتركزة عمى أساس ورقي

خاطر القانونية ومخاطر السمعة الخاصة بالعمميات المصرفية بازؿ مجموعة مف المتطمبات فدارة الم
 :االلكترونية منيا

يجب عمى المصارؼ أف تضمف تقديـ المعمومات المناسبة في مواقعيا عمى االنترنت لمسماح  -1
لمعمالء المحتمميف بالتوصؿ إلى استنتاجات مدروسة حوؿ ىوية المصرؼ و مركزه القانوني وذلؾ 

 ؛ت تنفذ مف خالؿ العمميات المصرفية االلكترونيةقبؿ الدخوؿ بمعامال
يجب عمى المصارؼ اتخاذ افجراءات المناسبة لمتأكد مف الوفاء بمتطمبات سرية العميؿ بحسب  -2

 األقطار التي يقدـ فييا المصرؼ منتجاتو و خدماتو المستندة إلى العمميات المصرفية االلكترونية؛
و استمرارية النشاط و عمميات التخطيط لمطوارئ يجب أف تكوف لممصارؼ القدرة الفاعمة  -3

 لممساعدة عمى ضماف توافر النظـ والخدمات مف خالؿ العمميات االلكترونية؛
السيطرة )الستجابة لمحوادث و الحد منيا ايجب عمى المصارؼ إعداد خطط مناسبة تتضمف  -4

ؾ أنواع اليجـو الداخمي والحد مف المشاكؿ الناشئة عف الحوادث غير المتوقعة بما في ذل( عمييا
 والخارجي التي قد تعيؽ تزويد النظـ والخدمات المستندة لمعمميات المصرفية االلكترونية

 :المتطمبات اإلدارية . ث

االلكترونية في  صيرفةوتتمثؿ في التخطيط الجيد والتنظيـ المالئـ، والسيما أف استخداـ ال         
ة لمفصؿ بيف الواجبات، وتتضمف المتطمبات افدارية توصيؼ األعماؿ يمغي كثيرا مف الوظائؼ التقميدي

الييكؿ التنظيمي وتحديد السمطات والمسؤوليات وتحديد اجراءات العمؿ والفصؿ بيف الوظائؼ 
إشراؼ مجمس افدارة و افدارة العميا عمى العمميات  آليةصياغة المتعارضة في ادارة نظـ المعمومات و 

  .المصرفية االلكترونية
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 لرقابة الخارجية المدقق الخارجيا .2
تنبع أىمية اعماؿ المدققيف الخارجييف مف حاجة المساىميف في المؤسسات المصرفية والمالية  

لمعرفة سالمة ودقة االوضاع المالية واالدارية في المؤسسات التي يساىموف فييا، ذلؾ اف المدققيف 
يضطمعوف بالنياية عف المساىميف بمسؤولية الخارجييف وبما يتوفر لدييـ مف خبرة في ىذا المجاؿ 

 .1التدقيؽ والتأكد مف سالمة تمؾ االوضاع
تفعيؿ دور المدقؽ الخارجي دورا بالغ االىمية في حماية اصوؿ المصرؼ وسمعتو يمعب و  

حيث يقـو بتزويد السمطات الرقابية بنسخ مف أي تقارير يقدميا لممصرؼ في اطار ميمتو التدقيقية 
اجميا، وأي تقارير أخرى قد تطمبيا السمطة الرقابية، و لمسمطة الرقابية الحؽ في  التي عيف مف

الحصوؿ منو عمى أي بيانات أو إيضاحات تراىا الزمة، كما ليا الحؽ اف تكمفو بالقياـ بأي مياـ تراىا 
 .2ضرورية في المصرؼ المعني و لممدقؽ الرجوع إلى السمطة الرقابية كمما دعت الحاجة إلى ذلؾ

 رقابة البنك المركزي .3
لكف  (SHAW)كؿ مف شويؤكد   عمى اف الوظيفة ( KISH AND ELKIN)و كيش وا 

األساسية والحقيقة لمبنؾ المركزي ىي مراقبة االئتماف و التداوؿ النقدي و كذلؾ فاف بنؾ التسويات 
ـ العممة الدولية يدعـ ىذا االتجاه حيث يرى اف البنؾ المركزي ىو الذي يتولى عممية تنظيـ حج

واالئتماف، واف ىذه الوظيفة تأتي مف خالؿ قياـ البنؾ بوظائفو المتمثمة في كونو محتكر الصدار 
العممة و الصيرفة الحكومية ، وبنؾ البنوؾ،  كؿ ىذه الوظائؼ جعمت مف مسؤولية او ميمة مراقبة 

البنؾ المركزي استخدـ وتنظيـ االئتماف تحظى باالىتماـ الكبير وحتى اف البعض يؤكد عمى اف مفيـو 
لالشارة الى العمميات التي يقـو بيا البنؾ في مراقبة النظاـ المصرفي حيث تعمؿ ىذه الوظائؼ اذا ما 
احسنت ادارتيا مف قبؿ البنؾ المركزي عمى إبعاد مخاطر األزمات و االختالالت عف النظاـ المصرفي 

تصادي مف خالؿ قدرتو عمى التحكـ ومراقبة و تعطيو قوة اكبر بالتأثير في مستوى وحجـ النشاط االق
،و يمارس بنؾ الجزائر عممية افشراؼ و الرقابة عمى المصارؼ التجارية ( عرض النقد)وسائؿ الدفع 

دَبٌخ أٍ٘اه اىَ٘صػٍِ ٍٗصبىخ اىَستخَغٌِ مَب أّ ٌٖضف اىى تفبصي اىَشبطغ االػتٍبصٌخ بيدؼ 

 :بالطرؽ التالية، ويمارس ىذه الرقابة اىَتغتجخ ػِ اىتسٍٍغ 
 تترؾ مواد قانوف البنؾ المركزي ناحية مف نواحي نشاط البنوؾ اال وأحكمت الرقابة  لـ :القوانين

حيث يخوؿ لمبنؾ المركزي عممية تنظيـ االئتماف مف حيث الكمية والنوعية والكمفة ليتجاوب  عمييا
شود، كما يخوؿ لو مراقبة البنوؾ ىذا االئتماف مع متطمبات النمو االقتصادي واالستقرار النقدي المن

حقوؽ المودعيف والمساىميف، كما لو صالحية المرخصة بما يكفؿ سالمة مراكزىا المالية وضماف 
                                                 

 .14/05/2011تاريخ االطالع  aewww.amf.org. تعييف وسؤوليات المدققيف الخارجييف، عمى الموقع  1
 .14/05/2011تاريخ االطالع  www.amf.org.ae قضايا ومواضيع في الرقابة المصرفية، عمى الموقع  2
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الموافقة عمى ترخيص البنوؾ و سحب رخصيا و فتح الفروع الداخمية و الخارجية، وتحديد حجـ 
لى الخارجأحكاـ تشريعية وتنظيمية لمصرؼ وحركة رؤوس  رأس الماؿ، و وضع  األمواؿ مف وا 

المرخصة بيدؼ تنظيـ القروض  الخ، و كذلؾ لو الصالحيات باف يصدر تعميمات لممصارؼ...
والسمؼ والتسييالت االئتمانية المختمفة مف حيث كميتيا وأغراضيا وشروطيا وأنواعيا، وكذا تحديد 

ا بحؽ المصارؼ المخالفة استثماراتيا داخؿ الجزائر او خارجيا، كذا يحدد العقوبات التي يتخذى
 .ألحكاـ و قوانيف البنؾ المركزي

 1الرقابة عمى أساس المستندات: 
تعتبر التقارير المصرفية مقننة بواسطة افطار القانوني والتنظيمي الذي يحدد مضموف    

 .التصريحات، الفترة التي تغطييا ىذه التصريحات، آجاؿ إرساليا وجودة التوقيع المطموب
ابة عمى أساس المستندات ىي عممية رقابة يتـ إنجازىا عمى أساس التصريحات إف الرق   

ترسؿ ىذه التصريحات إلى مختمؼ ىياكؿ  ، التنظيمية التي تقـو بيا المصارؼ والمؤسسات المالية
 ،بنؾ الجزائر، السيما المصالح المكمفة بالرقابة عمى أساس المستندات عمى مستوى المفتشية العامة

 .ه المصالح األخيرة كؿ ىذه التقارير في إطار مياميا وصالحياتياتستعمؿ ىذ
، شممت الرقابة عمى أساس المستندات، التي تشكؿ المستوى األوؿ لنظاـ 0220 سنة في   
( 06)مبكر، الذي مف شأنو أف يسمح بمراقبة أفضؿ لمنظاـ المصرفي، عمى ست وعشريف النذار اف

مصرفا خاصا، ثالث ( 00)صارؼ عمومية، أربعة عشر م( 26)ستة } مصرفا ومؤسسة مالية 
 .{مؤسسات مالية خاصة( 20)مؤسسات مالية عمومية وثالث ( 20)

 :تجسدت أعماؿ الرقابة االحترازية الجزئية عمى أساس المستندات التي تـ القياـ بيا في
ارؼ التأكد مف استالـ الوثائؽ المحاسبية واالحترازية التي تـ إرساليا مف طرؼ المص -

 والمؤسسات المالية في اآلجاؿ التنظيمية؛

التأكد مف موثوقية المعمومات المستممة، تحميؿ الثغرات وتصحيحيا بواسطة طمبات التفسير  -
 الضرورية؛

 استغالؿ تقارير محافظي الحسابات؛ -

 تأويؿ المعمومات المستممة واكتشاؼ المخالفات المحتممة؛ -

 ي الدوري وتسجيؿ التطورات غير المناسبة؛المشاركة في التحميؿ المالي واالحتراز  -

افعالـ الفوري لمجنة المصرفية حوؿ عدـ احتراـ المعايير االحترازية مف طرؼ المصارؼ  -
 .والمؤسسات المالية، في حالة االقتضاء

                                                 
 .152-151، ص 2009التقرير السنوي لمبنؾ المركزي  1
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ر الرقابة عمى أساس المستندات عمى المستوى االحترازي الكمي، خصت األعماؿ المنجزة في إطا
 :يميما

 عطيات المحاسبية واالحترازية لممؤسسات؛تجميع الم -

 إعداد المؤشرات افجمالية لمصالبة المالية؛ -

 جمع المعطيات االقتصادية الكمية المتعمقة باالقتصاد العالمي واالقتصاد الوطني؛ -

تكثيؼ األشغاؿ الخاصة بإدخاؿ المعالجة عف طريؽ افعالـ اآللي لممعطيات المتعمقة بالنسب  -
 .االحترازية

 
 :مالحظة تخص 606أعطت نتائج عمميات الرقابة عمى أساس المستندات  0220ؿ سنة خال
 ؛(020)المطالبات بسبب التأخر في إرساؿ المعطيات  -
 ؛(62)طمبات تفسير خاصة بعدـ احتراـ المعايير  -

 (.60)، وتبادؿ معمومات (006)رسائؿ تشير إلى عدـ انسجاـ التقارير  -

 

 0220في  ٪92)لمعايير بالدرجة األولى المصارؼ الخاصة و خصت حاالت عدـ احتراـ ا     
في  ٪09مقابؿ  0220في ٪03)أكثر مما تخص المصارؼ العمومية ( 0220في  ٪30مقابؿ 
و تمثمت في عدـ احتراـ معايير توزيع  ،0220في ( ٪3)والمؤسسات المالية الخاصة ( 0220

 .ؼ، وعدـ احتراـ المعايير المتعمقة بأوضاع الصر المخاطر
 الرقابة بعين المكان: 

توزعت  ،تطورت التدخالت المتعمقة بعمميات المراجعة بعيف المكاف خالؿ السنوات األخيرة      
بشكؿ متوازف بيف ميمات الرقابة الشاممة والتحقيقات  0220عمميات الرقابة المنجزة خالؿ سنة 

لتجارة الخارجية وتـ القياـ مصرفا، خصت الرقابة عمميات ا( 09)عمى مستوى سبعة عشر  ،الخاصة
ميمة رقابة بعيف المكاف قصد التأكد مف أف ظروؼ عمؿ الوكاالت الجديدة ( 90)بواحد وسبعيف 

الوسائؿ البشرية والمادية، التنظيـ، )لممصارؼ والمؤسسات المالية تتطابؽ مع متطمبات التنظيـ 
الخاصة بالوكاالت ( 90)دة والسبعيف ، مف بيف عمميات الرقابة الواح...(، افجراءات،األمفمعايير 

عممية فتح وكاالت جديدة، وتخص أربعة ( 36)التي تـ إنجازىا بعيف المكاف، تخص ست وخمسوف 
 .1يتحويؿ المقر افجتماع( 20)عممية تحويؿ وكاالت وتخص عممية رقابة واحدة ( 00)عشر 

                                                 
 ىو عدـ توزيع المخاطر اذ تركزت القروض في العقارات فقط، لذا يجب  2008مة المالية ز تجدر افشارة إلى أف احد األسباب األساسية لأل

الحذر مف ىذه الوضعية التي تعرفيا المصارؼ الجزائرية الخاصة ويجب تطبيؽ افجراءات المالئمة حسب ما ينص عميو القانوف في مثؿ ىذه 
 .الحاالت

 .154 ، صي لمجزائر، البنؾ المركزي التطور االقتصادي و النقد 2009التقرير السنوي  1
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استراتيجية محددة ومعمف عنيا عف  عممية الرقابة فانو يتطمب اف يكوف لكؿ بنؾ ومف اجؿ تفعيؿ     
العمميات التي يقـو بيا في ظؿ مبدأ االفصاح والشفافية بما يمكف كافة االطراؼ المشاركة في السوؽ 
مف القدرة عمى مساءلة البنوؾ و الحكـ عمى كفاءتيا و تفعيؿ دور محافظي الحسابات وتعزيز 

 . استقالليتيـ
المركزي و قوانيف الرقابة الخارجية تشمؿ جوانب كبيرة  ذلؾ اف القوانيف التي جاء بيا البنؾ 

وكذا التطبيؽ الكمي و الفعمي ليذه القوانيف ساىـ  مف الييكؿ الرقابي اال اف غياب االفصاح والشفافية
 . في شكؿ كبير مف الحد في فعالية االجراءات الرقابية

 المصرفي األمنزيادة : المطمب الثاني
تخفيض درجة المخاطرة والشؾ في المعامالت المصرفية مثاؿ  1و يقصد باألمف المصرفي 

عمى ذلؾ درجة االماف المترتبة عمى قياـ الزبائف باستخداـ الصراؼ اآللي، و تؤمف الكثير مف 
المصارؼ بيذا المبدأ اعتقادا منيا باف المصرؼ عندما يقرض أموالو عمى سبيؿ المثاؿ، فانو يتوجب 

ذه األمواؿ في حالة أماف، أي أنيا ستعود ثانية، وىنا يقصد باألماف تأكد عميو التأكد التاـ مف أف ى
المصرؼ مف أموالو قد ذىبت لمغرض المناسب، كما يرتبط األماف بسرية معمومات الزبائف المتعمقة 
بحساباتيـ ودرجة تعامميـ مع المصرؼ، ومما ال شؾ فيو اف درجة األماف المصرفي سوؼ تمتد إلى 

 :يد، و يتعمؽ األماف المصرفي بافجابة عمى األسئمة األربعة التاليةالمستقبؿ البع
 ىؿ استعماؿ التجييزات المصرفية و ممحقاتيا آمف؟  .1
 ىؿ تقدـ المستندات و المعمومات التي يريدىا الزبوف بشكؿ آمف؟ .2
 ىؿ تستعمؿ سجالت و بيانات الزبائف بشكؿ آمف و سري؟ .3
 حيح؟ىؿ يثؽ الزبوف بأف الخدمة تقدـ بشكؿ ص .4

 
 
 
 
 
 

                                                 
  3يالحظ عمى البنوؾ العاممة في الجزائر اف التقارير الخاصة بيا التخرج لألطراؼ المشاركة في السوؽ إال بعد فترة طويمة مف سنة الى 

تركز القروض والعالقة بيف اففصاح عف المخاطر االئتمانية مثؿ  -: سنوات، واف ىذه التقارير ال تشمؿ عمى بعض العناصر اليامة مثؿ
جمالي القروض المتعثرة دارتيا - ؛مخاطر السيولة وىيكؿ وآجاؿ االستحقاؽ لألصوؿ -؛القروض وا  مكونات  - ؛مخاطر السوؽ وطرؽ قياسيا وا 

ات و البيانات ىيكؿ رأس الماؿ والشروط والخصائص لكؿ مكوف ، بافضافة الى اف مواقع ىذه البنوؾ عمى االنترنت ال تحتوي عمى المعموم
 .الضرورية لألطراؼ المشاركة في السوؽ، و بعض البنوؾ ليا مواقع ال تعمؿ، األمر الذي يتنافى مع مبدأ اففصاح و الشفافية

 .233،232ص  ،مرجع سابؽ، رعد حسف الصرف 1
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 تحسين نظام االنذار المبكر: المطمب الثالث

التنبوء بجميع االزمات التي عصفت باقتصاديات الدوؿ النامية األسواؽ المالية  لـ تستطع
قدرتيا عمى رصد نشوء األزمات، فمـ يراود  يا و عدـضعفوالمتقدمة عمى حد سواء وىذا راجع ل

ولـ تزد  ،1997وأزمة تايالند عاـ  1994يؾ عاـ األسواؽ شؾ يذكر عف قرب وقوع أزمة المكس
توقعات انخفاض قيمة العممة لدى المتاجريف فييا خالؿ الشيور السابقة مباشرة عمى انييار العممة في 

الفروؽ بيف أسعار الفائدة المحمية وأسعارىا في )المكسيؾ أو تايالند، كذلؾ فإف فروؽ أسعار الفائدة 
س قبؿ أزمة المكسيؾ، وبدال مف أف تكوف فروؽ أسعار الفائدة عمى لـ تتسع بشكؿ مممو ( الخارج

سندات بريدي والسندات األوروبية الدولية بمثابة إنذار مبكر لتراجع الثقة فيبدو أنيا لـ تتسع إال بعد أف 
المالية  األزمةفشمت االسواؽ المالية مرة اخرى بالتنبؤ ب كذلؾو ، 1بدأت الضغوط عمى العممة بالفعؿ

2008. 

التي  تلية تمكنيـ مف الرصد المسبؽ لالزماآ و في ظؿ ىذه األوضاع شرع الباحثوف إلى إيجاد
تضرب اقتصاد الدوؿ و ىذا مف اجؿ تخفيض اآلثار السمبية ليذه األزمات وكذا الحد مف أف يمكف 

  .اولة وضع نظاـ إنذار مبكر لمتنبؤ باألزمات الماليةحأضرارىا و ىذا مف خالؿ م

 

 زيف َظاو اإلَذار انًبكـز تع :او 

 المصرفية  يمكف تعريؼ نظاـ افنذار المبكر، بأنو تمؾ األداة القادرة عمى توقع حدوث األزمات 
 امف خالؿ تقييـ ممؼ المخاطر االقتصادية واالجتماعية والسياسية والبيئية والضغوط السكانية وغيرى

اءات العممية المتسمسمة والمتناسقة، التي يتـ ما، حيث أنو يشمؿ أسس نظرية ومجموعة مف افجر  لدولة
ما لتوفير المعمومات المناسبة لمتخذي  لدولةمف خالليا تحديد المخاطر افجمالية في مجاؿ ما 
، ويشير صندوؽ النقد ةالمعني لدولةفي ا األزمةالسياسات والقرارات، والتي تفيد مسبقا في توقع حدوث 

عممي التجريبي لمنظاـ يعتمد عمى توليفة مف المتغيرات والمؤشرات الدولي إلى أف افطار المنيجي ال
، بينما ترتكز (التي تظير تغيرا غير طبيعي في سموكيا في حالة األزمات)القيادية الممثمة لحالة التغير 

2دقة نتائجو عمى نوعية ودرجة تردد البيانات حوؿ حالة المخاطرة
 0 

تدارؾ أو تجنب األزمات مف خالؿ وضع سياسات  إف اليدؼ مف إيجاد نظاـ إنذار مبكر ىو
االستجابة السريعة، ومف وجية نظر متخذي السياسات فإف نظاـ افنذار المبكر، وسيمة معالجة 

وبالتالي تجنب التكاليؼ المالية المفرطة التي قد تنجـ عف  السيئلألحداث الطارئة قبؿ وقوع السيناريو 
                                                 

 .1، ص 2000 ، صندوؽ النقد الدولي، واشنطف، تحدي التنبؤ بأزمات االقتصاديةأندرو بيرغ، كاثريف باتيممو،  1
2

، رسالة الماجستير في االقتصاد ، كمية الدراسات تطوير نظام إنذار مبكر لتوقع األزمات االقتصادية في األردن الطراونة عالء الديف عوض ، 
 .14، ص 2004العميا ، الجامعة األردنية ، المممكة األردنية الياشمية، أوت 
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أداة مفيدة لسياسات الحماية والوقاية والتي تمكف الحكومات مف  األزمات، وىنا يظير النظاـ عمى أنو
تطبيؽ السياسات في المراحؿ األولى قبؿ تطور األزمات، حيث أف الدراسات التجريبية والتطبيقية وخبرة 

أفضؿ وذو نتائج إيجابية عمى إخماد األزمات أو  األزمةتشير إلى أف التدخؿ في بداية  أف لدولةا
 .ارىػػاالتخفيؼ مف آث

 
 أىمية نظام اإلنذار المبكر :ثانيا

قدـ أداة دائمة ومستمرة لمتوجيو وافنذار ي تنبع أىمية نظاـ افنذار المبكر مف قيمتو بأنو
قوـ بتعريفيـ ي، و مصرفيةوالتحذير لمتخذي القرار وواضعي السياسات باحتماؿ تعرض االقتصاد ألزمة 

جراءات وقائية أو الحدث فحتماالت الحدوث في وقت مبكر قبؿ وقوع إب تخاذ ما يمـز مف سياسات وا 
 : 1ما يمي عمى ، وتساعد نظـ افنذار المبكر عموما المصرفية مانعة مف وقوع األزمات

التقييـ المستمر لنظـ المؤسسات المصرفية في شكؿ إطار أو ىيكؿ رسمي لمتقييـ سواء عند  -
 ؛الفحص أو بيف فترات الفحص

أو المواقع داخؿ المؤسسات التي تكوف فييا مشاكؿ أو يحتمؿ وقوعيا التعرؼ عمى المؤسسات  -
 ؛في مشاكؿ

المساعدة في تحديد أولويات الفحص والتخصيص األمثؿ لمموارد افشرافية والتخطيط المسبؽ  -
 ؛لمفحص

 .توجيو االىتماـ والتوقيت السميـ مف قبؿ المشرفيف عمى البنوؾ -
 

  2ر آليات عمل نظام اإلنذار المبك :ثالثا
رغـ أف الباحثيف يدرسوف الكثير مف المتغيرات االقتصادية والمالية التي يدرسيا معظـ المحمميف 
المالييف، فإف موطف القوة لدى الباحثيف يكمف في معالجتيـ المعمومات بطريقة منيجية تصؿ بقدراتيـ 

زاف المدفوعات استنادا أو لمياو االزمات المصرفية إلى الحد األقصى مف حيث التنبؤ بأزمات العممة 
 .دوؿإلى التجارب التاريخية لعدد كبير مف ال

 
وفي الغالب، يمكف لنظاـ افنذار المبكر أف يترجـ ىذه المعمومات إلى مقياس مركب لمدى 
الحساسية لمتطورات المحيطة، وحيث أنو يعتمد عمى منيجية واضحة التحديد، فإف احتماؿ تأثره 

 .معينة يكوف أقؿ دوؿاء االقتصادي المتوقع لبالتصورات المسبقة عف األد

                                                 
 :عمى الموقع  6، مصر، ص  األزمات المالية بإستخدام المؤشرات المالية القائدةالتنبؤ المبكر بعبد النبي اسماعيؿ الطوخي،  1
 www.Kantakji.Ory/ Figh/ Files/Manage/104. Doc   03/02/2011، تاريخ االطالع. 
 .6،  2إندرو بيرغ، كاثريف باتيممو، مرجع سابؽ، ص ص  2
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ويمكف أيضا أف يعمؿ نظاـ افنذار المبكر كأداة مفيدة لترتيب درجات الحساسية النسبية 
 .ةعمى حد دولة، وىو أمر تزداد صعوبة تقديره عمى أساس كؿ دوؿلمجموعة مف ال

 مناىج التنبؤ باالزمات: رابعا
 : 1نبؤ باالزمات ىناؾ طريقتيف منيجيتيف متبعتيف لمت

( بشكؿ واضح األزمةالتعرؼ عمى المتغيرات التي تتغير قبؿ ) :منيجية المؤشرات القائدة  .1
 (.واحتساب مؤشر مركب ليذه المؤشرات

 .محاولة التعرؼ عمى المتغيرات التي تؤثر في احتماؿ وجود أزمة: منيجية النماذج االحتمالية .2
 

 :طوير والبحث وىذا بسبب زالت قيد التالفي الحقيقة ىذه النماذج 
 ؛(خاصة المصرفية)يعيؽ القدرة عمى التنبؤ باألزمات و الذي نقص في البيانات ال -
تؤثر في احتماؿ  (الكيفية )  ىناؾ العديد مف العوامؿ المؤسسة غير القابمة لمكمية -

 .نشوب األزمات المالية والمصرفية
 

 عرض لألزمات المؤشرات التقميدية الدالة عمى إمكانية الت :خامسا
يمكف تصنيؼ المؤشرات االقتصادية التقميدية الدالة عمى إمكانية تعرض الدولة ألزمات 

  2:وصدمات أو ىزات في سوؽ األوراؽ المالية أو تعرضيا ألزمة العممة في صنفيف 
 .تيز ثقة المستثمريف ىذه التطورات :التطورات في السياسة االقتصادية الكمية .1
 .مسوؽ أو خصائص التركيب التي تجعمو عرضة ألف يفقد المستثمروف الثقة فيوالخصائص الييكمية ل .2

 :و ىذا ما يوضحو الجدوؿ التالي
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .23، ص 2005، المعيد العربي لمتخطيط ،أفريؿ  ىا عمى التدفقات الماليةاألزمات المالية و أزمات سعر الصرف و أثر طمفاح أحمد ،  1
مكانيات التحكم، عدوى األزمات الماليةالشرقاوي عبد الحكيـ مصطفى ،  2 ، ص 2003، ، دار الفكر الجامعي، مصرالعولمة المالية وا 

38. 
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 المؤشرات االقتصادية التقميدية لمتعرض لألزمات المالية( :  2-5)رقم  الجدول
 الخصائص الييكمية أو البنيوية التطورات في االقتصاد الكمي

 ؛ـارتفاع معدؿ التضخ -
 ؛نمو سريع في التدفؽ النقدي -
 ؛انخفاض حقيقي لمعدؿ نمو الصادرات -
 ؛عجز مالي متزايد -
 ؛ارتفاع معدؿ التبادؿ بالنسبة لالتجاه السائد -
النمو السريع في افعتمادات المالية المحمية  -

 ؛كنسبة مئوية مف الناتج القومي افجمالي
ارتفاع نسبة القروض غير المنتجة إلى  -

 ؛الي القروضإجم
ارتفاع نسبة العجز في الحسابات الجارية  -

 ؛كنسبة مئوية مف الناتج القومي افجمالي
نمو الديوف الخارجية وزيادة الديوف في العمالت  -

 ؛األجنبية
 ؛انخفاض االحتياطي العالمي -
 ؛انخفاض النمو االقتصادي الحقيقي -
 ؛ارتفاع معدؿ األسعار واألرباح -
ت الفائدة المحمية وارتفاع معدؿ ارتفاع معدال -

 .البطالة

 ؛نظاـ جمود معدالت التبادؿ -
 ؛إستراتيجية النمو المتزايد في الصادرات -
 ؛قطاع التصدير أكثر تركيزا -
 ؛ارتفاع معدؿ التغير لمديوف الخارجية -
 ؛ارتفاع حجـ الديف الخارجي قصير األجؿ -
 ؛تحرير سوؽ الماؿ الحديث -
 ؛راؼ عمى األمواؿ وتنظيمياإطار ضعيؼ لإلش -
 ؛أسواؽ االئتماف مضمونة بأصوؿ مالية أو عقارية -
 ؛انخفاض االكتتاب في سوؽ األسيـ -
 ؛سيطرة بعض المؤسسات عمى سوؽ األسيـ -
 ؛سيطرة بعض الصناعات عمى سوؽ األسيـ -
 .الرقابة عمى دخوؿ السوؽ والخروج منو -

 .39، ص سابؽمرجع الشرقاوي عبد الحكيـ مصطفى ،  : المصدر

 
نماذج التنبؤ باألزمات مازالت ال توفر ما ىو أحسف مف التخمينات و تجدر االشارة الى اف 

 :1المبنية عمى المعمومات، وال تصادؼ سوى نجاح محدود، ويجب مالحظة نقطتيف في ىذا السياؽ
يانات أكثر دقة بالنسبة زالت في مراحميا األولى وأف متطمبات توفير بالأف نماذج المؤشرات الرئيسية  .1

 .تطبيقيا قد تزيد مف فائدة ىذه النماذجفي لممؤسسات المالية وغير المالية التي بدأت 
أف كؿ الصناعات السيادية وصناعات تقدير االئتماف المصرفي لـ تتوقع الوضع الضعيؼ لمعديد  .2

أف تكوف النماذج  وعمقيا، وليس مف المحتمؿ األزمةوفوجئت بتوقيت  اآلسيويةمف االقتصاديات 
 .البسيطة في مستوى ميمة التنبؤ باألزمات في المستقبؿ القريب

 

                                                 
 .3محسف عبد العزيز الوكيؿ، مرجع سابؽ، ص  1
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، و لـ تتمكف مف الفيـ المسبؽ  2008و كذلؾ فشمت ىذه النماذج بالتنبؤ باألزمة المالية 
لألسباب التي أدت إلى وقوع ىذه األزمة، لذا يتوجب بذؿ مجيود اكبر مف اجؿ تطوير نماذج التنبؤ 

 .لتفادي وقوع أزمات مستقبميةباألزمات 
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 :خالصة الفصل 
 قطاعالتي يشيدىا الالتحوالت العالمية عمى البنوؾ الجزائرية في ظؿ  لقد أصبح مف الضروري

وضع  و دخوليا اقتصاد السوؽ ، و انضماميا مستقبال الى منظمة التجارة العالمية المصرفي 
تطوير و ذلؾ مف خالؿ   مف تعظيـ االستفادة مف ايجابيات التحديات الراىنةإستراتيجية عمؿ تمكنيا 

مف أجؿ مواكبة اء إلى مستوى التحديات ، جودة الخدمات المصرفية المقدمة، حتى تستطيع االرتق
و تطبيؽ ثقافة مصرفية جديدة تأخذ في  الدخوؿ في عصر التجارة االلكترونية والصيرفة االلكترونية

غير المستمر في أوضاع السوؽ وتعتمد عمى شبكة مف االتصاالت، كما أف عمييا القياـ الحسباف الت
لخمؽ كياف مصرفي قادر عمى المنافسة في ظؿ العولمة المالية ، حيث سيساعدىا  افندماجبعمميات 
 في تخفيض تكاليؼ التشغيؿ وزيادة قدراتيا في اقتناء التكنولوجيات المصرفية مما يزيد في افندماج

ؿ عمى التقميؿ مف حدة السمبيات ، و العمقدراتيا عمى المنافسة وتقديـ خدمات مصرفية متطورة
توفر يو تخصصاتو، و في ىذا النطاؽ  المخاطر التي يفرزىا التطور المصرفي في شتى مجاالتوو 

لتي تسمح بتحقيؽ ىدفيا األساسي العديد مف الخيارات و افمكانات ا الجزائريالمصرفي  لمقطاع
 .المتمثؿ في ضماف االستمرارية و حجز مكانة ليا ضمف المنافسة العالميةو 
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عالجنا مف خاللو وفي ختاـ ىذا البحث الذي قسـ إلى خمس فصوؿ حيث اف الفصؿ األوؿ       
تعتبر نظاـ جديد افرزتو المعطيات االقتصادية و السياسة   حيثالمالية و القطاع المصرفي  العولمة

جديدة ، ليعمؿ عمى جعؿ العالـ قرية صغيرة لفتح االسواؽ و الحدود ، ففي ظؿ ىذه الظروؼ الدولية ال
الجديدة كاف النتشار العولمة اثار بعيدة المدى و اصبحت مف االىتمامات الكبيرة لممصارؼ عمى 

 .المستوى العالمي ضمف المعطيات الجديدة التي أفرزتيا
حيث انو  برزت  تحديات المصرفية في ظؿ العولمةالأما في الفصؿ الثاني تـ التطرؽ إلى 

مجموعة مف التحديات في ظؿ تاثيرات العولمة المالية و عولمة النشاط المصرفي كاف في صدارتيا 
تحرير االسواؽ المالية و ظيور  التحرير المالي و المصرفي بعد إبراـ إتفاقية تحرير التجارة في 

زتو مف  تحديات عمى البنوؾ و االنظمة المصرفية لمختمؼ الخدمات المالية و المصرفية و ما افر 
بمداف العالـ و خاصة الدوؿ النامية و مع التطورات و التوسعات في المعامالت المالية ظيرت الى 

في نياية السبعينات مف القرف الماضي، حيث  الوجود مايعرؼ بالصيرفة االلكترونية التي تطورت
ى شبكة االنترنت ، كما أصبحت ىذه األخيرة تقدـ  خدماتيا عف أصبحت المصارؼ تقدـ خدماتيا عم

كؿ ىذا بعد باقؿ تكمفة وال تعرؼ قيودا جغرافية، كما نتج عف ذلؾ ظيور وسائؿ دفع جديدة وحديثة ، 
ثار السمبية لعمميات تحرير آثارىا السمبية خاصة فيما يتعمؽ بآأدى الى زيادة المخاطر المصرفية و 

صابت أزمات مالية أمواؿ ، خاصة بعدما صاحبت العولمة و عمميات تبييض األالخدمات المالية 
اتفاقية بازؿ كؿ ىذه التطورات جعمت ،  2008العالـ أقواىا كانت أزمة الرىف العقاري في سنة 

دورا بارزا عمى الساحة العالمية  في توحيد معايير المالءة المصرفية و إدارة المخاطر،  تمعب مقرراتياو 
  .بيدؼ ضماف سالمة و استقرار األنظمة المصرفية عمى المستوى العالمي و ذلؾ

وذلؾ مف خالؿ عرض القطاع المصرفي الجزائري واقع و لقد خصص الفصؿ الثالث الى  
بداية التسعينات و تبنتيا الجزائر شرع في تنفيذىا منذ الثمانينات و اىـ  افصالحات التي تطور 

ة موجة التحرر افقتصادي التي عرفتيا اقتصاديات الدوؿ و محاولة لمسايرة افتجاه العالمي خاص
الجزائر تبني اقتصاد السوؽ ، و قد شممت ىذه افصالحات عدة قطاعات و مف بينيا القطاع المالي 

المتعمؽ بالنقد و القرض الرغبة الواضحة في تحرير  10-90و المصرفي، و كاف لصدور القانوف 
التوجيات الجديدة لمقطاع ، و كذا تـ التطرؽ الى أىـ  ماـ المنافسةالقطاع المصرفي و فتحو أ

 .المصرفي الجزائري في ظؿ العولمة
داء المصارؼ الجزائرية مف خالؿ التطرؽ الى أو تطرقنا في الفصؿ الرابع الى تقييـ كفاءة  

وضعية المصارؼ عمى  داء و الكفاءة ، ليتـ االنتقاؿ الى تقييـساسية و النظرية لتقييـ األالمفاىيـ األ
والتي عرفت تغيرات ىامة، تمثمت في زيادة  2009-2005المستوى الكمي و الجزئي خالؿ الفترة 
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انفتاح الدوؿ عمى بعضيا البعض في كؿ المجاالت خاصة في المجاؿ االقتصادي والمالي و كذا 
 .زمات عمى المستوى الدولي زيادة حدة األ

دراسة جوانب تكييؼ النظاـ المصرفي الجزائري لمواكبة و قد خصص الفصؿ الخامس الى      
غمب المصارؼ في الكثير مف دوؿ العالـ العادة ىيكمة عممياتيا قصد أالتحوالت العالمية حيث عمدت 

صبح مف الضروري أف نممس تاثيرات العولمة أقمـ مع الواقع و الوضع االقتصادي و المالي ،  فأالت
يضا عمى أو لفعالة بسبب بقائيا جامدة حوؿ منتجات مصرفية قديمة عمى المصارؼ الجزائرية غير ا

البنوؾ الجػػزائرية مواجية كؿ التحػػديات التي تواجييا فتخاذ الخطوات المساعدة عمى افنخراط في 
افقتصاد العالمي، و مواجية المنافسة التي تفرضيا البنوؾ العالمية، و ذلؾ مف خالؿ إعادة صياغة 

ا و إنتياج سياسات أكثر تطورا و شموال بيدؼ مالحقة افتجاىات افبداعية في العمؿ إستراتيجياتي
المصرفي الدولي، و تطوير جودة خدماتيا و رفع كفاءة أدائيا، مما يعزز قػدراتيا التنافسية عمى 

 .المستوى الدولي
 :النتائج

 ،ومف بيف ىذه التطورات  حدثت تطورات عديدة عمى الصناعة المصرفية العالمية مف جراء العولمة
نجد  عممية التحرير المالي التي زادت مف تطور القطاع المصرفي  مما أدى الى دخوؿ وخروج 

 ؛األمواؿ  مابيف الدوؿ 
  ثرت عمى المصارؼ المحمية و الدولية و مف بيف أعرفت البيئة المصرفية مجموعة مف التحوالت

تنويع الخدمات المصرفية و المالية ، االتجاه نحو ، ىـ ىذه التحوالت احتداـ المنافسة بيف البنوؾ أ
التي تعتمد عمى شبكة  ساليب التكنولوجية و التقنية الحديثةالعمؿ المصرفي االلكتروني و ادخاؿ األ

  . ، و كذا استفحاؿ ظاىرة خروج االمواؿ الوطنية لمخارج و انتشار االزمات المالية االتصاالت
  و ىو  اف المصارؼ الجزائرية ذات قدرة محدودة في تمويؿ التنميةتبيف لنا عمى المستوى الكمي

 .ماجعؿ االبنؾ المركزي ييدؼ الى تحقيؽ التنمية اكثر مف المحافظة عمى قيمة العممة
   اف المصارؼ الجزائرية ذات اصوؿ صغيرة مما يجعميا قادرة عمى استيعاب مؤسسات مالية

 %89تركز اذ تستحوذ المصارؼ العامة عمى حوالي جديدة، و يالحظ عمييا ايضا ارتفاع درجة ال
نقص كفاءة الوساطة  مما يقمؿ مف درجة المنافسة وكذا 2009في نياية  مف اجمالي االصوؿ 

 .ة المالية في الجزائر مقارنة ببعض الدوؿ العربي
   عمى المستوى الجزئي فنجد اف المصارؼ العامة تستحوذ عمى اغمبية االصوؿ و الودائع وكذا

و ىو ماينعكس ايجابيا عمى  2009الى  2005لقروض، و عرفت القروض ارتفاع مطردا مف ا
التنمية االقتصادية في الدولة، و توجو المصارؼ العاـ اغمب قروضيا الى القطاع العاـ خالؼ 

 .المصارؼ الخاصة التي توجو اغمب قروضيا الى القطاع الخاص
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  المصارؼ الخاصة أحسف بكثير مف  فتعتبر الماؿ مؤشرات المردودية وكفاية رأس  و فيما يخص
في المصارؼ العامة مرتفعة عف نظيرتيا في بينما نجد اف نسب السيولة   نظيرتيا العامة

 ؛المصارؼ الخاصة
  تعتبر المصارؼ الجزائرية غير قادرة عمى مواجية المنافسة العالمية و تحديات العولمة نظرا

لى ضعؼ التحكـ في استخداـ التكنولوجيا الحديثة و كذا لصغر حجـ رؤوس امواليا باالضافة ا
 .عدـ التزاميا الكامؿ بمبادئ الشفافية و االفصاح

  تبذؿ الجزائر مجيودات كبيرة مف اجؿ محاولة مواكبة التطورات العالمية الجديدة في الساحة
ترونية وسياسات المصرفية مف خالؿ القياـ بتحديث وسائؿ الدفع و كذا تبني عمميات الصيرفة االلك

 االندماج المصرفي و المصارؼ الشاممة اال انيا بعيدة مقارنة مع المصارؼ االجنبية؛
  المتمثؿ التي تسمح بتحقيؽ ىدفو األساسي و يتوفر لمقطاع المصرفي الجزائري العديد مف افمكانات

المية خاصة     و حجز مكانة لو ضمف المنافسة العتمويؿ االقتصاد و تمبية احتياجات الزبائف في 
التطورات العديدة  التي نجمت عف العولمة أدت الى الضغط المستمر عمى المصارؼ ف أو 

 .الجزائرية
 :التوصيات

يضا أفرازات العولمة و إف التطورات و التغيرات المتتالية التي تعرفيا البيئة المصرفية نتيجة إ
مما يؤدي بيا  مصارؼ المحمية الجزائريةبشكؿ سمبي عمى ال ؤثرف تألعمميات التحرير المالي يمكف 
 :التالية تبني التوصياتو عميو يجب  الى فقداف مكانتيا في السوؽ 

  فتح الحدود أماـ العمؿ المصرفي ، يتيح فرصة ممارسة العمؿ في أسواؽ جديدة ، و ىذه احدى
مؿ أف يتـ تمكينو ميزات العولمة ، يجب اف يتييأ القطاع المصرفي الجزائري لالستفادة منيا ، و نأ

 مف ىذه االستفادة؛
  تبني استراتيجية مصرفية شاممة تعمؿ قدر االمكاف عمى تعظيـ المكاسب مف انفتاح االسواؽ

المالية ، مف خالؿ رفع كفاءتيا كنتيجة احتكاكيا بالمصارؼ العالمية عمى الساحة المصرفية 
مة عف المزايا النسبية التي اكتسبتيا المحمية و الدولية و التقميؿ مف الخسائر المحتممة و الناج

 المصارؼ العالمية؛
 لتزاـ بمقررات لجنة بازؿ سواء مقرارات لجنة بازؿ اف ينبغي عؿ المصارؼ الجزائريةI  أوII   أو

III  حدوث األزمات و الصدمات المالية ، والمخاطر  التي تنتج عف ىروب رؤوس  لمحد مف
 ؛ظاىرة غسيؿ األمواؿاألمواؿ الوطنية  و الحد مف انتشار 

  ينبغي عمى القطاع المصرفي الجزائري أف يواصؿ افصالحات التي تيدؼ إلى تطوير المنظومة
سواء  يمكناف مف توطف رؤوس األمواؿ و تييئة مناخ استثماريالمصرفية، وتحقيؽ بيئة مناسبة 
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حات تعتبر الركيزة ف ىذه افصال، أل تنمية العوائد و المحافظة عمييا و الداخمية أو الخارجية
 ؛األساسية فقامة قطاع مصرفي كفأ

  وضع االرضية القانونية الخاصة بالتعامالت االلكترونية، كالتوقيع االلكتروني و طرؽ االثبات و
 .تكييؼ القانوف الجنائي ليستوعب الجرائـ االلكترونية

 حتى يكوف النظاـ  ضرورة التزاـ القطاع المصرفي الجزائري بمعايير العمؿ المصرفي العالمي
 المصرفي في وضعية جيدة تؤىمو لالنضماـ الى المنظمة العالمية لمتجارة؛

  ينبغي عمى البنوؾ الجزائرية االستعداد لتطبيؽ ثقافة مصرفية جديدة تأخذ في الحسباف التغير
    ةتبني مفيـو حديث لمتسويؽ المصرفي و الجودة المصرفيو ذلؾ بالمستمر في أوضاع السوؽ 

عمى  ضع قواعد حوكمة الشركات و االلتزاـ بيا ، ضرورة االندماج لخمؽ كياف مصرفي قادر، و 
 ؛ و الخارجيةأالمنافسة سواءا الداخمية 

 المعامالت  تخفيض درجة المخاطرة والشؾ فيمف المصرفي و ذلؾ عف طريؽ العمؿ عمى زيادة األ
مع  نظاـ رقابة يتالئـ     و يتكيؼ تبنيباصالح نظـ  الرقابة و االشراؼ و العمؿ عمى  المصرفية

التطورات و التحوالت المتسارعة لذا البد مف وضع متطمبات الرقابة عمى الصيرفة والتجارة 
 .االلكترونية

 

 :آفاق البحث
ّشٍغ إىى أّٔ ٗاجٖتْب إشنبالد ٗأسئيخ ّغإب صبىذخ , ٗثؼض ٕظٓ اىت٘صٍبد ٗاإلقتغادبد اىتً قضٍْبٕب 

 0 ٍخ ٍْٖٗب ػيى سجٍو اىَخبه ال اىذصغىتنُ٘ ّ٘اح ىجذ٘ث قبص

 ؛الصيرفة االلكتروية في الجزائرمستقبؿ  .1
 .حسيف القطاع المصرفيفي  اودورى البورصات .2
 .-واقع و آفاؽ-حوكمة الشركات في المصارؼ الجزائرية .3
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