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متام هذا امبحثاذلي وفقين  غز وجل أ شكر هللا تؼاىل ىل ا    .ا 

ىل من تكبد غناء امتصحيح  أ تقدم ابمشكر اخلامص ا 
 وامتصويب

 ال س تاذ ادللتور املرشف ػىل هذا امؼمل 
 -حفظه هللا -غبد امحليد غويف  

ىل ال طار امفاضل   املدير املرلزي ملديرية امؼالقات مع و ا 
 امهيئات امرمسية واملتؼددة ال طراف ببنك اجلزائر

 امس يد أ حسن توايم
ىل ال ساتذة وادلاكترة  ال فاضل أ غضاء جلنة املناقشة  لك   -ا 

مسه   اذلين تكبدوا غناء تقيمي هذا امؼمل.  -اب 

 وا ىل لك من قدم يل يد املساػدة من قريب أ ومن بؼيد.

 عرف انكر و ش
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 أ هدي مثرة ما أ جنزت:

 

ىل اموادلين امؼزيزين أ طال هللا يف معرهام   ا 

رشاق  ىل روح امفقيدة أ خيت ا    رمحها هللاس ناء ا 

مسه خويت وأ خوايت لك اب  ىل مجيع ا    ا 

ىل   .امؼائةل امكرميةمجيع ا 
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 الممخص
تطور  التي تتميز بتحرر الخدمات المصرفية و و؛ في النشاط المصرفي المتالحقة التطورات أدت
في القطاعات المباشر  األجنبي ، إلى ظيور كيانات جديدة للبنوك تقوم على أساس االستثماريااستراتيجيات

في األسواق  كبيرا  اندماجا رؤوس األموال ولسريعة حركة  انتج عني مامعبر مختلف البلدان في العالم، المحلية 
على  التأثيرمن شأنو  المحليةدخول البنوك األجنبية إلى الصناعة المصرفية ف. المالية على الصعيد العالمي

البنوك المحلية داخل ىذه  يخلق منافسة بين البنوك األجنبية وحيث يمكنو أن  ،النظام المصرفي للبلد المضيف
قد يؤدي دخول ىذه البنوك إلى قيام البنوك المركزية للبلدان المضيفة بتوفير ومن جية أخرى  من جية الصناعة

اإلشراف على أعمال  بتعزيز الرقابة و البيئة المصرفية المالئمة للعمل المصرفي القائم على التحرر المالي و
 النقدي للبلد.   االستقرارعلى  البنوك من أجل المحافظة

الذي يعتبر ركيزة  و من النظام المصرفي العالمي، يتجزأبما أن النظام المصرفي الجزائري جزء ال  و
إعادة  لقيام بعدة إصالحات مصرفية إلعادة ىيكلتو وني الجزائري، سعت السلطات الجزائرية لالوط االقتصاد

ىذه  لتفتح، ى العالمعل حافتو االن الوصول إلى التحرر الماليبغية  معايير دوليةتنظيم الوظيفة المصرفية وفق 
 للبنوك األجنبية في الجزائر. االستثماراإلصالحات أبواب 

      لمنظومة المصرفية الجزائريةاأثر البنوك األجنبية على أداء تعالج جاءت ىذه الدراسة لفي ىذا الصدد 
إبراز إمكانية توجيو وترشيد السلطات النقدية للبنوك األجنبية من أجل تحقيق أىداف  تيدف إلى بذلك ىي و

األجنبية على أداء الصناعة المصرفية  البنوك أثردراسة  تسليط الضوء علىدولة من خالل للالسياسة النقدية 
 إعداد نموذج الدراسة.  في (SCPواألداء ) لوكعلى نموذج الييكل، الس باالعتمادذلك  و      الجزائرية
وليس  افعلي ااختراقيمثل سوق المصرفية الجزائرية في ال البنوك األجنبية ن وجودأتوصلت الدراسة إلى  و

    وجود خالل منالبنوك الجزائرية  موجب على أداء أي أن ىذه البنوك األجنبية ليا أثر مباشر و ؛مجرد حضور
على  اكبير  اأثر لو كان الذي  و ،أال ىي البنوك العمومية المرتفع التركز ذات البنوكبين  فيما تواطؤ عمليات

 .البنوك ربحيةأثرىا على  انعدمالتي  و للبنوك السوقيةالحصة على عكس  ربحية البنوك
 

، النظام ، الصناعة المصرفيةاألداء ، البنوك األجنبية،األجنبي المباشر االستثمار: احيةمفتالكممات ال
 الجزائري.المصرفي 
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Résumé 

Le développement rapide dans l'activité bancaire, qui se caractérise par la 

libéralisation financière des services bancaires et le développement de leurs 

stratégies, a conduit à l'émergence de nouvelles entités des banques basées sur 

l’investissement étranger direct dans les secteurs nationaux à travers des différents 

pays du monde, ce qui a entraîné un mouvement rapide des capitaux et une 

intégration significative dans les marchés des capitaux au niveau mondial. Ainsi  

l'entrée des banques étrangères dans l’industrie bancaire locale peut influer sur le 

système bancaire du pays d'accueil, il est possible aussi créer une concurrence entre 

les banques étrangères et les banques locales au sein de cette industrie d'une part, et 

d'autre part, l'entrée de ces banques peuvent conduire les banques centrales des pays 

d'accueil de préparer un environnement bancaire favorable pour l’activité bancaire 

qui est fondée sur la libéralisation financière ainsi que le renforcement du contrôle et 

de la supervision bancaire afin de maintenir la stabilité monétaire du pays. 

Le système bancaire algérien constitue une partie intégrante du système bancaire 

mondial, il est considéré comme un pilier de l'économie nationale de l'Algérie, les 

autorités algériennes ont mené un certain nombre de réformes bancaires pour 

restructurer son système bancaire et réorganiser la fonction bancaire conformément 

aux normes internationales afin de parvenir à une libéralisation financière et 

l'ouverture de ce système au monde, ces réformes ont ouvert les portes 

d’investissement des banques étrangères en Algérie. 

À cet égard, l'étude traite l'impact des banques étrangères sur la performance du 

système bancaire algérien, il vise à mettre en évidence la possibilité de diriger et de 

rationaliser des banques étrangères par les autorités monétaires afin de parvenir aux 

objectifs de la politique monétaire de l'État en concentrant la recherche de cette étude 

vers l'impact des banques étrangères sur la performance de l’industrie bancaire 

algérien, en se basant sur le paradigme structure, comportement et performance 

(SCP) pour l’établissement du modèle d'étude. 

A travers l'étude, on constate que la présence des banques étrangères sur le 

marché bancaire algérien représente une véritable percée et pas seulement une 

présence, elle ont un impact direct et positif sur la performance des banques 

algériennes à travers de la présence d'opérations de collusion entre les banques qui 

ont une concentration élevée ceux sont les banques publiques, ce qui était un impact 

significatif sur la rentabilité des banques contrairement la part de marché des banques 

qui n'a aucun impact sur la rentabilité des banques. 

 

Mots-clés: Investissements Directs Etrangers, Banques Etrangères  

Performance, Industrie Bancaire, Système Bancaire Algérien. 
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Abstract 

The rapid development in banking activity, which is characterized by the 

financial liberalization of banking services and the development of their strategies, 

has led to the emergence of new entities of banks based on foreign direct investment 

in national sectors through different countries around the world, leading to rapid 

capital movement and significant integration into capital markets at the world level. 

Thus, the entry of foreign banks into the local banking industry can influence the 

banking system of the host country, it can also create competition between foreign 

banks and local banks within this industry on the one hand, and On the other hand  

the entry of these banks may lead the central banks of host countries to prepare a 

favourable banking environment for banking activity which is based on financial 

liberalization as well as the strengthening of banking control and supervision so as to 

maintain the monetary stability of the host country.  

The Algerian banking system is an integral part of the global banking system, it 

is considered as a pillar of the national economy of Algeria, the Algerian authorities 

have conducted a number of banking reforms to restructure its banking system and 

reorganize the banking function in accordance with international standards in order to 

achieve financial liberalization and the opening of this system to the world, these 

reforms have opened the investment doors of foreign banks in Algeria. 

In this regard, the study deals with the impact of foreign banks on the 

performance of the Algerian banking system, it aims to highlight the possibility of 

leading and rationalizing foreign banks by the monetary authorities in order to 

achieve the objectives of the monetary policy of the state by focusing the research of 

this study on the impact of foreign banks on the performance of the Algerian banking 

industry, basing on the structure, market and performance paradigm (SCP) for the 

establishment of the model of study. 

The study, found that the presence of foreign banks in the Algerian banking 

market represents a real breakthrough rather than mere presence .i.e. these foreign 

banks have a direct and positive impact on the performance of Algeria banks through 

the existence of collusion process among the banks that have a high concentration 

that are the public banks, this hast a big impact on the profitability of banks in 

contrast to the market share of banks, which have no effect on the profitability of 

banks. 

Keywords: Foreign Direct Investment, Foreign Banks, Performance, Banking 

Industry, Algerian Banking System. 
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 040 (0200 – 0224فترة الدراسة )الفرع الثالث: الدراسات التجريبية بعد 

 047 الثالثخالصة الفصل 
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العصرية للنظام المصرفي الجزائري في  االتجاهات وواقع الفصل الرابع: 
 ظل تواجد البنوك األجنبية

191-035 

 049   تمهيد
 052 المبحث األول: النظام المصرفي الجزائري 

 052 المطلب األول: بنية النظام المصرفي الجزائري 
 052 الفرع األول: نشأة وتطور النظام المصرفي الجزائري 

 050 إلصالحات المصرفيةالفرع الثاني: اإلطار القانوني ل
 058 األجنبي المباشر في القطاع المصرفي الجزائري  لالستثمارالفرع الثالث: اإلطار القانوي 

 060 0992لسنة  القرض الفرع الرابع: ىيكل النظام المصرفي الجزائري بعد قانون النقد و
 075 واقع الوساطة المالية في الجزائر في ظل تواجد البنوك األجنبية :ثانيالمطلب ال

 075 الفرع األول: الكثافة المصرفية الجزائرية
الودائع بين البنوك األجنبية والبنوك العمومية خالل الفترة  تعبئة: مقارنة نشاط الثانيالفرع 

(0224-0200) 
078 

: مقارنة لنشاط توزيع القروض بين البنوك األجنبية والبنوك العمومية خالل الفترة لثالفرع الثا
(0224-0200) 

084 

 لنظام المصرفي الجزائري النقدية لالمبحث الثاني: اإلجراءات المتبعة من السلطة 
 لمواجهة التغيرات الحديثة والمعاصرة للصناعة المصرفية

140 

العولمة تحديات التحرر المالي و لمواجهة النظام المصرفي الجزائري اإلصالحات : األولالمطلب 
 المالية

140 

 090 التحرر المالي لمواكبة النظام المصرفي الجزائري خطوات إصالح لفرع األول: ا
 094 العولمة الماليةلمواجية تحديات نظام المصرفي الجزائري االتجاىات الحديثة لمالفرع الثاني: 

 لتطوير الصناعة المصرفية للنظام  المعاصرة االتجاهات: واقع الثانيالمطلب 
 المصرفي الجزائري 

144 

 099 البنوك العمومية و إعادة رسممة تطييرالفرع األول: 
 020 المحاسبية و التنظيمية و االحترازية: تعزيز التدابير الثانيالفرع 

 024 المصرفيةو اليياكل : تطوير البنية التحتية لثالفرع الثا
 028 اإلشراف و عصرنة وظيفة الرقابةالفرع الرابع: 

 029 ظل تواجد البنوك األجنبية : دور بنك الجزائر في تحقيق أهداف السياسة النقدية فيالثالثالمطلب 
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 002 (0200-0224الفرع األول: مسار السياسة النقدية لبنك الجزائر خالل الفترة )
 008 الفرع الثاني: واقع السوق النقدية الجزائرية في ظل تواجد البنوك األجنبية

 002 خالصة الفصل الرابع

النظام المصرفي أثر دخول البنوك األجنبية على أداء  الفصل الخامس:
 الصناعة المصرفية -القطاعي  -الوطني  :الجزائري على مستوى 

031-044 

 030   تمهيد
األجنبي المباشر في القطاع المصرفي  االستثمارالمبحث األول: دراسة محددات 

 الجزائري 
033 

 033 لقطاع المصرفي الجزائري األجنبي المباشر ل االستثمارب ذج المطلب األول: عوامل
 000 الفرع األول: فرص السوق في الجزائر

 004 السياسي في الجزائر و االقتصادي االستقرارالفرع الثاني: 
 005 الثقافية بين الجزائر والبمد األجنبي و االقتصاديةالعالقات الفرع الثالث: 
 008 مالمح القطاع المصرفي الجزائري الفرع الرابع: 

 009 البنوك األجنبية اتجاهالفرع الخامس: موقف الجزائر 
القطاع األجنبي المباشر الخاصة ب االستثمارب ذج تحليل ودراسة عواملالمطلب الثاني: 

 المصرفي الجزائري 
034 

المستوى  مستوى الوطني والتقييم أداء النظام المصرفي على المبحث الثاني: 
 القطاعي في ظل تواجد البنوك األجنبية

090 

مستوى الوطني في مجال الالعمومية على البنوك  تقييم أداء البنوك األجنبية والمطلب األول: 
 التمويل تعبئة الودائع و

090 

البنوك العمومية في مجال تعبئة  الفرع األول: مقارنة معايير األداء بين البنوك األجنبية و
 الودائع في الجزائر

040 

البنوك العمومية في مجال توزيع  الثاني: مقارنة معايير األداء بين البنوك األجنبية و الفرع
 القروض

046 

المالي للقطاع المصرفي الجزائري في ظل  االستقرارصالبة  م سالمة ويالمطلب الثاني: تقي
 األجنبيةتواجد البنوك 

005 

 050المالي لمقطاع  االستقرارصالبة  سالمة والفرع األول: إجراءات بنك الجزائر األساسية لتدعيم 
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 المصرفي الجزائري 
المالي لمقطاع المصرفي الجزائري في ظل تواجد  االستقرارالفرع الثاني: تحميل مؤشرات 

 البنوك األجنبية
059 

 022 الجزائريةالمبحث الثالث: أثر دخول البنوك األجنبية على أداء الصناعة المصرفية 
 022 المتغيرات المستخدمة في نموذج الدراسة األدوات و و تقديم البيانات المطلب األول:

 066 األدوات المستخدمة في نموذج الدراسة تقديم البيانات و الفرع األول:
 068 تقديم متغيرات نموذج الدراسة الفرع الثاني:

 082 المطلب الثاني: المنهجية المستخدمة في نموذج الدراسة
 082 األول: مواصفة نموذج الدراسة الفرع

 080 نماذج البيانات الطوليةالفرع الثاني: 
 080   المتغيرات التفسيرية المناسبة اختيارالفرع الثالث: 

 080 تقدير معالم نموذج الدراسة: الثالثالمطلب 
 084 (ROE)نموذج الخاص بالمتغير التابع العائد عمى حقوق الممكية التقدير معالم الفرع األول: 
 086 (ROA)نموذج الخاص بالمتغير التابع العائد عمى األصول التقدير معالم الفرع الثاني: 
 088 (NIM)نموذج الخاص بالمتغير التابع ىامش الفائدة الصافي التقدير معالم الفرع الثالث: 

 090 اقتصاديا: تحليل نموذج الدراسة رابعالمطلب ال
 090 (ROE) منموذج الخاص بالمتغير التابع العائد عمى حقوق الممكيةل االقتصاديالتحميل  الفرع األول:

 ROA)) 090منموذج الخاص بالمتغير التابع العائد عمى األصول ل االقتصاديالتحميل الفرع الثاني: 
 095 (NIM)منموذج الخاص بالمتغير التابع ىامش الفائدة الصافي ل االقتصاديالفرع الثالث: التحميل 
 097 مؤشرات األداءلنتائج نموذج الدراسة المتعمقة ب االقتصاديالفرع الرابع: التحميل 

 099 الخامس خالصة الفصل
 307-355 الخاتمة

I. 020 الخالصة العامة لمدراسة 
II. 020 نتائج اختبار الفرضيات الدراسة 

III.  025 الدراسةنتائج 
IV.  026 مدراسةلتوصيات المقترحة 
V. 027 آفاق الدراسة 

 309-351 قائمة المراجع

 392-300 المالحققائمة 
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 الصفحة العنوان الرقم

منموذج الخاص بالمتغير التابع العائد عمى حقوق لالمتغيرات التفسيرية المناسبة  اختيار 1
 326 (ROE)الممكية 
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ممتغير التابع العائد عمى حقوق الممكية ( ل(REMنتائج نموذج اآلثار الفردية العشوائية  6
(ROE)  331 

 332 (ROE)ممتغير التابع العائد عمى حقوق الممكية ة لتوجود اآلثار الفردية الثاب ختبارا 7
 332 (ROE)ممتغير التابع العائد عمى حقوق الممكية وجود اآلثار الفردية العشوائية ل ختبارا 8

ممتغير التابع العائد عمى نموذج اآلثار الثابتة ل المفاضمة بين نموذج اآلثار العشوائية و 9
 333  (ROE)حقوق الممكية 
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 337 (ROA)ممتغير التابع العائد عمى األصول اآلثار الفردية الثابتة ل وجود ختبارا 15
 337 (ROA)ممتغير التابع العائد عمى األصول وجود اآلثار الفردية العشوائية ل ختبارا 16
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ممتغير التابع العائد عمى نموذج اآلثار الثابتة ل المفاضمة بين نموذج اآلثار العشوائية و 17
 338 (ROA)األصول 
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ممتغير التابع هامش الفائدة نموذج اآلثار الثابتة ل المفاضمة بين نموذج اآلثار العشوائية و 25
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 346 ( لمؤشرات األداء(REMالفردية العشوائية  نتائج نموذج الدراسة المتعمق باآلثار 30
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 الداللة باللغة العربية الداللة باللغة األجنبية المختصر
ABC 

Arab Banking Corporation 

Algeria 
 المؤسسة العربية المصرفية الجزائر 

ABEF 

 Association Professionnelle des 

Banques et des Etablissements 

Financiers 
 المؤسسات المالية  جمعية البنوك و

AB PLC Arab Bank plc Algeria  البنك العربي س م ع الجزائر 
AGB Algeria Gulf Bank  بنك الخميج الجزائري 
AIB Algerian International Bank البنك الدولي الجزائر 
AFD Agence Française de 

Développement 
 الوكالة الفرنسية لمتنمية

ALC Arab Leasing Corporation الشركة العربية لإليجار المالي 
AML/CFT Anti-Money Laundering and 

Combating the Financing of 

Terrorism Framework 

مكافحة  إطار مكافحة غسيل األموال و
 تمويل اإلرهاب

APAC Association for Payment Clearing 

Services  
 جمعية لتسوية خدمات المقاصة

ARIMA Auto-Regressive Integrated 

Moving Average 
 المتوسط المتحرك نموذج االنحدار الذاتي و

ARTS Algeria Real Time Settlements  نظام الجزائر لمتسوية الفورية 
ATCI Algérie Télé-Compensation 

Interbancaire 
 نظام الجزائر لممقاصة اآللية بين البنوك

BA La Banque d’Algérie بنك الجزائر 
BACB British  Arab Commercial Bank  البنك التجاري العربي اإلنجميزي 
BACS 

Bankers’ Automated Clearing 

Services 
 خدمات المقاصة اآللية لممصرف

BAD 
La Banque Algérienne de 

Développement  
 بنك الجزائر لمتنمية

BADR 
La Banque de l'Agriculture et du 

Développement Rural 
 التنمية الريفية  بنك الفالحة و

BAM La Banque Algérie-Misr  البنك الجزائري المصري 
BBL Barclay’s Bank Limited بركاليس بنك 
BCIA 

La Banque Commerciale et  

Industrielle d’Algérie 
 التجاري الجزائري  البنك الصناعي و

المختصراتقائمة   
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BDL 

La Banque de Développement 

Local 
 بنك التنمية المحمية

BEA La Banque Extérieure d’Algérie  البنك الخارجي الجزائري 
BES Banco Espirito Santo بنك إيسبيريتو سانتو 

BFCE 
la Banque Française du 

Commerce Extérieure 
 الفرنسي لمتجارة الخارجية البنك

BEI 
La Banque Européenne 

d’Investissement 
 البنك األوربي لالستثمار

BFBP 
La Banque Fédérale des Banques 

Populaires 
 بنك الفيدرالي لمبنوك الشعبيةال

BGM 
La Banque Générale 

Méditerranéenne 
 البنك العام المتوسطي

BL Bank Liberalization Indicators مؤشرات التحرر المصرفي 
BIAR 

La Banque Industrielle de 

l’Algérie et de la Méditerranée 
 الحوض المتوسط البنك الصناعي لمجزائر و

BM La Banque Mondiale البنك الدولي 
BNA La Banque Nationale Algérienne  البنك الوطني الجزائري 

BNCIA 
La Banque Nationale pour le 

Commerce et l’Industrie Afrique 
 الصناعة في إفريقيا البنك الوطني لمتجارة و

BNP La banque Nationale du Paris البنك الوطني الباريسي 
BRCP 

La Banque Régionale de Crédit 

Populaire 
 البنك اإلقميمي لمقرض الشعبي

BPCE 
Le Groupe bancaire des Banques 

Populaires et des Caisses Epargne 

وصناديق  يةالمجموعة البنكية لبنوك الشعب
 االدخار

BPCIA 
La Banque Populaire Commercial 

et Industriel d’Alger 

الصناعي لمدينة  البنك الشعبي التجاري و
 الجزائر

BPCIC 
La Banque Populaire Commercial 

et Industriel de Constantine 
 البنك الشعبي التجاري والصناعي بقسنطينة

BPCIO 
La Banque Populaire Commercial 

et Industriel d’Oran 
 الصناعي بوهران البنك الشعبي التجاري و

BPPB 
La Banque de Paris et des Pays 

Bas 
 البالد المنخفضة بنك باريس و

BTA Les Bons du Trésor Assimilables المماثمة أذونات الخزينة 
BTN Banques Transnationales )البنوك عابرة القوميات )المتعددة الجنسيات 

C Currency النقود 
CAB La Compagnie Algérienne de Banque التعاونية الجزائرية لمبنك 
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 الداللة باللغة العربية الداللة باللغة األجنبية المختصر
CAB 

La Compagnie Algérienne de 

Banque 
 التعاونية الجزائرية لمبنك

CAD 
La Caisse Algérienne de 

Développement 
 الصندوق الجزائري لمتنمية

CAI Crédit Agricole Indosuez القرض الزراعي أندوسيوز 
CB La Commission Bancaire المجنة المصرفية 

CDC 
La Caisse des Dépôts et 

Consignations 
 االرتهان صندوق الودائع و

CEDA 
La Caisse d’Equipement et de 

Développement 
 صندوق تجهيز التنمية لمجزائر

CEM Comptoir d’Escompte de Mascara مصرف الخصم لمعسكر 
CFAT 

Le Crédit Foncier d’Algérie et de 

Tunisie 
 القرض العقاري الجزائري التونسي

CFCB 
La Caisse Française du Crédit et 

de Banque 
 البنك الصندوق الفرنسي لمقرض و

CGER 
Caisse Générale d'Epargne et de 

Retraite 
 الصندوق العام لالدخار و لمتقاعد

CHAPS 
Clearing House Automated 

Payment System 
 نظام الدفع اآللي لغرفة المقاصة

CL Crédit Lyonnais القرض الميوني 
CIC 

Le Crédit Industriel et 

Commercial 
 التجاري  القرض الصناعي و

CM2 
The degree of development of the 

Banking Sector 
 درجة تطور لمقطاع المصرفي

CMC 
Le Conseil de la Monnaies et du 

Crédit 
 القرض مجمس النقد و

CN Crédit de Nord القرض الشمالي 
CNCE 

La Caisse Nationale des Caisses 

Epargne 
 االدخارالصندوق الوطني لمصناديق 

CNEP 
Le Comptoir National d’Escompte 

de Paris 
 المصرف الوطني لمخصم لباريس

CNEP 
La Caisse Nationale d'Epargne et  

de prévoyance 
 االحتياط الصندوق الوطني لمتوفير و

CNMA 
La Caisse Nationale de Mutualité 

Agricole 
 الصندوق الوطني لمتعاضدية الفالحية

CNME 
La Caisse Nationale des Marchés 

de l’Etat 
 الصندوق الوطني لصفقات الدولة

CNCE 
La Caisse Nationale des Caisses 

Epargne 
 االدخارالصندوق الوطني لمصناديق 
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 الداللة باللغة العربية الداللة باللغة األجنبية المختصر
CNEP 

Le Comptoir National d’Escompte 

de Paris 
 المصرف الوطني لمخصم لباريس

CNRC 
Centre National du Registre de 

Commerce 
 المركز الوطني لمسجل التجاري 

COMMG 
The Ratio between Imports and 

Exports and the host country GDP 

والناتج  الصادرات النسبة بين الواردات و
 المحمي اإلجمالي

Conc Concentration in Market تركيز داخل السوق المصرفية 
CP Private Credit القروض الموجهة لمقطاع الخاص 

CPA Le Crédit Populaire d’Algérie  القرض الشعبي الجزائري 
CPI Consumer Price Index  لألسعار االستدالليالرقم 
CPI 

Centre de Pré-compensation 

Interbancaire 
 مركز المقاصة المسبقة بين البنوك

CPSS 
Committee of Payment and 

Settlement Systems 
 جمعية البنوك لمتسويات الدولية

CR Concentration Ratio نسبة التركز 
CRI 

Centrale des Règlements 

Interbancaire 
 مركزية التسويات بين البنوك

DIST 

The Geographical Distance 

between the capital of host 

country and the foreign country 

 البمد المضيفالمسافة الجغرافية بين عاصمة 
 وعاصمة البمد األجنبي

ELA 
The Emergency Liquidity 

Assistance 
 اإلطار السيولة الطارئة المساعدة

ETA 

The Average level of bank 

capitalization (Equity/Total 

Assets) 

)الحقوق  مستوى رسممة البنوكمتوسط 
 الممكية/إجمالي األصول(

FATF The Financial Action Task Force فرقة العمل لإلجراءات المالية 
FBE Foreign Bank Entry Indicators مؤشرات دخول البنوك األجنبية 
FDI Foreign Direct Investment التدفقات طويمة األجل 
FEM Fixed Effects Model نموذج اآلثار الفردية الثابتة 

FGDB 
The Fonds de Garantie de Dépôts 

Bancaires 
 صندوق الضمان ودائع البنكية

FINALEP 
Financière Algéro- Européenne de 

Participations 
 المالية الجزائرية األوروبية لممساهمة

FMI Fonds monétaire international صندوق النقد الدولي 
FNI Fonds National d’Investissement  لالستثمارالصندوق الوطني 
FPI Foreign Portfolio Investment التدفقات قصيرة األجل 

https://www.investopedia.com/terms/f/fdi.asp
https://www.investopedia.com/terms/f/foreign-portfolio-investment-fpi.asp
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 الداللة باللغة العربية الداللة باللغة األجنبية المختصر
FSAP 

Financial Sector Assessment 

Program 
 تقييم القطاع المالي برنامج

FTN Firmes Transnationales 
)عابرة  الجنسيات المتعددة الشركات

 القوميات(
GATT 

General Agreement on Tariffs and 

Trade 
 التجارة االتفاقية العامة لمتعريفة و

GATS 
The General Agreement on Trade 

in Servcies 
 تحرير تجارة الخدمات المالية اتفاقية

GDP Gross Domestic Production الناتج المحمي اإلجمالي 
GDPG GDP Growth معدل نمو الناتج المحمي اإلجمالي 
GLS 

The Method of Generalized Less 

Squares 
 طريقة المربعات الصغرى المعممة

GSM Global System for Mobile 
العالمي لالتصاالت  النظام هاتف المحمول)

 (المتنقمة
HBFR HSBC France بنك إتش أس بي سي فرنسا 

HBME HSBC Bank Middle East Limited 
بنك إتش أس بي سي الشرق األوسط 

 المحدود
HBOS  Halifax Bank of Scotland البنك االسكتمندي هاليفاكس 
HHI Herfindahl-Hirschmann Index هيرشمان -مؤشر هيرفندال 

H.S.B.C 
The Hongkong and Shanghai 

Banking Corporation 
 بنك إتش أس بي سي

HVB HypoVereinsBank ايبوفرانس بنك 
KIPCO Kuwait Projects Company شركة المشاريع الكويتية 

LSDV 

The Method of the Lower Normal 

Squares with the introduction of 

Dummy Variables 

طريقة المربعات الصغرى العادية مع 
 إدخال المتغيرات الصورية

IAS International Accounting Stards معايير المحاسبة الدولية 
IDE Investissement Direct Etranger االستثمار األجنبي المباشر 
IFRS 

International Financial Reporting 

Stardards 
 التقارير الماليةمعايير الدولية إلعداد 

ILA Ijar Leasing Algérie التأجير الجزائر اإليجار و 
IMF International Monetary Fund صندوق النقد الدولي 
INFL Inflation Level معدل التضخم 
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 الداللة باللغة العربية الداللة باللغة األجنبية المختصر

ING Internationale Nederlanden Groep 
المجموعة البنكية الدولية لمبالد 

 المنخفضة
IPC Institutions Publiques de Crédit المؤسسات العمومية لمقرض 
M2 La Masse Monétaire الكتمة النقدية 

MLA Maghreb leasing Algérie الجزائر -المغاربية لإليجار المالي 
MS Market Share حجم المساهمة 

MSFB Market Share of Foreign Banks الحصة السوقية لمبنوك األجنبية 
NIM Net Interest Margin هامش الفائدة الصافية 

NSFB Number Share of Foreign Banks حصة عدد من البنوك األجنبية 
OAT 

Les Obligations Assimilables du 

Trésor 
 سندات المماثمة لمخزينة

OMC 
Organisation Mondiale du 

Commerce 
 منظمة التجارة العالمية

P Perfomance Indicators مؤشرات أداء البنوك 
PESF 

Programme d'Evaluation du 

Secteur Financier 
 برنامج تقييم القطاع المالي

PERCAP Per-Capita (GDP) نصيب الفرد من الناتج المحمي اإلجمالي 
PERCAPG PERCAP Growth نمو نصيب دخل الفرد الحقيقي معدل 

PIB Le produit Intérieur Brut الناتج المحمي اإلجمالي 
PME 

Les Petites et Moyennes 

Entreprises 
 الصغيرة المؤسسات المتوسطة و

PMI les Petites et Moyennes Industries الصغيرة الصناعات المتوسطة و 
PNS Paris Net Settlement نظام باريس لممدفوعات الصافية 
POP Population السكان 
PS Political Stability Indicator  السياسي االستقرارمؤشر 

PRM Pooled Regression Model  التجميعي االنحدارالنموذج 
SCP 

The Structure-Conduct-

Performance 
 األداء -السموك -نموذج الهيكل

SFI la société financière internationale لمشركة المالية  الدولية 
SG Société Générale الشركة العامة 
SG The GDP Share of Services حصة الناتج المحمي اإلجمالي لمخدمات 

SGA Société Générale Algérie الشركة العامة الجزائر 
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 العربيةالداللة باللغة  الداللة باللغة األجنبية المختصر
SIT 

Système Interbancaire de 

Télétransmission 
 نظام بين البنوك لمتحويالت اآللية

SMC La Société Marseillaise de Crédit شركة مرسيميا لمقرض 
SNB Le Système de Notation Bancaire نظام التنقيط المصرفي 
SNL Société Nationale de Leasing  لمتأجير الماليالشركة الوطنية 

SoFinance 

La Société Financière 

d’Investissement, de Participation 

et de Placement 

الشركة المالية لالستثمار، لممساهمة 
 ولمتوظيف

SP 
The Average spread on bank 

interest rates 
 المدى عمى معدالت الفائدة المصرفيةمتوسط 

SRH 
La Société de Refinancement 

Hypothécaire 
 شركة إعادة تمويل الرهني

SWIFT 
Society for Worldwide Interbank 

Financial Telecommunication 

جمعية االتصاالت المالية العالمية )سويفت( )
( تحويل مالي ما بين البنوك خارج بين البنوك

 نطاق االنترنت
REM Random Effects Model نموذج اآلثار الفردية العشوائية 
RL Rule of Law  سيادة القانون 
RIR Real Interest Rate معدل الفائدة الحقيقي 

R/CP Ratio of Capital Adequacy Risk نسبة مخاطر رأس المال 
R/CRS Ratio of Credit Risk نسبة مخاطر القروض 
R/LQ Ratio of Liquidity Risk  السيولةنسبة مخاطر 
R/VL Ratio of Size Risk  مخاطر الحجمنسبة 
RMP 

Relative market Power 

Hypothesis 
 فرضية القوة السوقية

ROA Return on Assets العائد عمى األصول 
ROE Return on Equity العائد عمى حقوق الممكية 
RPS Retail Payment System  نظام الدفع بالتجزئة 

RTGS 
Real Time Gross settlement 

System 
 نظام التسوية اإلجمالية الفورية

TAXB The Tax Rate for Banks معدل الضريبة لمبنوك 
TBF Transfert Banque de France نظام التحويل لبنك فرنسا 
TIB Tunis International Bank البنك الدولي التونسي 
TSB Trustee Savings Bank االدخار الوصي بنك 
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 الداللة باللغة العربية الداللة باللغة األجنبية المختصر
UBAF 

Union des Banques Arabes et 

Françaises 
 الفرنسية اتحاد البنوك العربية و

UBS Union Bank of Switzerland السويسري  االتحاد بنك 
WAP Wireless Application Protocol بروتوكول التطبيقات الالسمكية 
WB The World Bank الدولي البنك 

WTO World Trade Organization منظمة التجارة العالمية 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9


 

  

 

 المقدمة العامة

 



العامة المقدمة  

 ب

 تمييد
لبنوك فروع ليا في ا إقامة الذي تجسد فيفي القطاعات المصرفية المحمية المباشر األجنبي  ستثماراالن إ

والدور بدأت بوادرىا مع ظاىرة تدويل البنوك  ،دائمة عتبر حركة مستمرة وتمف األسواق المحمية عبر العالم يمخ
تحدياتو بإتباع عدة  لمتطمع إلى المستقبل ومواجية مما دفعياالكبير التي أدتو البنوك عابرة القوميات، 

 إستراتيجيات لمتماشي مع مختمف التغيرات الحاصمة.
حركة االنتشار  خاصة عمى، عمى أعمال البنوك انعكاساالتحرر المالي  معولمة المالية وكما كان ل

بالتالي فإن دخول البنوك  و ،العالم عبراألجنبي المباشر في القطاعات المصرفية المحمية  الستثمارلالواسعة 
 بذلك يمكن أن فيو ظام المصرفي لمبمد المضيفالنعمى األجنبية إلى الصناعة المصرفية من شأنو أن يؤثر 

 ذلكمن أجل  و، من جية المحمية الصناعة المصرفيةيخمق منافسة بين البنوك األجنبية والبنوك المحمية داخل 
العمل  تقنيات تحديثو اإللكترونيات  تكنولوجيا نظم المعمومات و كتساباجاىدة إلى المحمية  البنوكتسعى 

السريعة الحاصمة في  ومواجية التغيرات اليائمة القدرة عمى  من أجل المحافظة عمى بقاءىا والمصرفي لدييا 
 البنوك المركزية لمبمدان المضيفةإلى قيام البنوك ىذه من جية أخرى فقد يؤدي دخول  و ،مجال العمل المصرفي

 تعزيز الرقابة واإلشرافأيضا  و، التحرر الماليبتوفير البيئة المصرفية المالئمة لمعمل المصرفي القائم عمى 
   النقدي لمبمد. االستقرارمن أجل المحافظة عمى  عمى أعمال البنوك

ا، إال أن ىذا الصعوبات التي تواجيي الحركة أيضا البنوك اإلسالمية رغم حداثة نشأتيا و مست ىذهكما 
 ذلكالتأثير عمى البنوك التقميدية، وتجسد  في تعزيز القطاعات المصرفية و فعاال امن أن يكون ليا دور  لم يمنع

 بدخول ىذه األخيرة مجال التمويل اإلسالمي.
بمقتضى  في قطاعيا المصرفيالمباشر  األجنبي ي فتحت أبواب االستثماربما أن الجزائر من الدول الت و

  الجزائري األولى نحو التحرر المالي لمنظام المصرفي  بادرةمالالذي يعتبر ، 0991قانون النقد والقرض لسنة 
  أي مع صدور قانون النقد والقرض 0991سنة  ط أال وىو بنك البركة الجزائري تم إنشاء أول بنك مختم حيث

أصبح  2102مع نياية سنة  ، و0991جنبية في الجزائر انطمقت فعال  سنة غير أن حركة انتشار البنوك األ
بقيت البنوك العمومية الجزائرية محتكرة لمسوق بالرغم من ىذا  و أجنبيا، اأربعة عشر بنك في الجزائريتواجد 

 .ةيمما يدل عمى افتقار السوق لممنافسة الحقيق % 11المحمية بنسبة تفوق 
دخول البنوك األجنبية عمى أداء النظام المصرفي في أثر تأتي ىذه الدراسة لمبحث  عمى ضوء ذلك و

عمى مستوى ، ثم االقتصاد الوطنيد وتوزيعيا في عمى مستوى تعبئة الموار  ،(2102-2112) فترةلمالجزائري 
بتعزيز سالمتو وصالبتو و أخيرا عمى مستوى الصناعة المصرفية خاصة فيما يتعمق المصرفي  القطاع
 . ةالجزائري

I. :اآلتيك وطرحلمدراسة تم التساؤل الجوىري مما تقدم فإن  انطالقا إشكالية الدراسة  : 

 ؟(4004-4002) خالل الفترة الجزائري المصرفي  نظاملاأداء األجنبية على أثر البنوك  مدىما 



العامة المقدمة  

 ج

II. عة من التساؤالت الفرعية من خالل ىذا اإلشكال الجوىري يمكن طرح مجمو : للدراسة األسئلة الفرعية
 كما يمي:
  الجزائري؟ المصرفي القطاع في المباشر األجنبي االستثمار قرار تحديد يتم كيف .1
      تمويل في الجزائري  المصرفي القطاع داخل األجنبية لمبنوك المباشر االستثمار مساىمة مدى ما .2

   الجزائري؟ الوطني لالقتصاد الموارد تعبئة و
 الجزائر لبنك النقدية السياسة مع العمومية و األجنبية لمبنوك المسؤولين قرارات اتساق كفاءة مدى ما .3

   الجزائري؟ المصرفي القطاع وصالبة سالمة عمى المحافظة أجل من
 المصرفية الجزائرية؟ في السوق  األجنبية مبنوكل فعمي اختراقىل يوجد  .4
       االحتكارعمى أداء البنوك إلى  في السوق المصرفية الجزائريةىل يعود أثر دخول البنوك األجنبية  .5

 الكفاءة؟ إلى  أو
ىل إجراءات التحرر المصرفي التي قامت بيا السمطات النقدية الجزائرية كافية لتحسين عممية   .6

      البنوك األجنبية؟ العمومية وخمق منافسة بين البنوك  الوساطة و
III.   اآلتيةات يالفرعية تم صياغة الفرضاألسئمة  اإلشكال الجوىري ولإلجابة عمى الدراسة: فرضيات:  

ي إلى كون عوامل جذب الجزائر  في القطاع المصرفيالمباشر  األجنبي االستثمار قرار يعود تحديد  .1
 مشجعة. االستثمارىذا 

 التمويمية لمواردا توزيع و توفير إلى يؤدي الجزائري  المصرفي القطاع في األجنبية البنوك دخول إن  .2
 .الجزائري  الوطني االقتصاد قطاعات لمختمف الالزمة

 المصرفي القطاع وسالمة صالبة تقوية و تحسين إلى الجزائر في األجنبية البنوك استثمار يؤدي  .3
 .مالءتو و القطاع ربحية رفع في مساىمتيا خالل من الجزائري 
أي أن ىذه  ؛وليس مجرد حضورلمسوق المصرفية الجزائرية  افعمي ااختراق دخول البنوك األجنبيةيعتبر   .4

 .موجب عمى أداء البنوك الجزائرية البنوك األجنبية ليا أثر مباشر و
أداء البنوك  عمى موجب و لو أثر مباشر الجزائرية بعد دخول البنوك األجنبية السوق  ن ىيكلإ  .5

    أثر مباشركما يمكن أن يكون لو  ،المرتفع التركيز ذات البنوك بين تواطؤ عمميات وجود خالل منالجزائرية 
  السوقية لمبنوك. الحصة خالل منالجزائرية  أداء البنوك عمى موجب و

عمى دخول البنوك األجنبية لمسوق المصرفية الجزائرية لو  ساعدالذي الجزائري التحرر المصرفي ن إ  .6
المنافسة بين  و خمق المالية تحسين عممية الوساطة موجب عمى أداء البنوك الجزائرية من خالل أثر مباشر و

 البنوك األجنبية. البنوك العمومية و
IV.  الموضوع لألسباب التالية اختياريعود موضوع الدراسة:  اختيارأسباب : 

 التوسع في دراستو.موضوع البحث تجربة حديثة بحاجة إلى  اعتبار  .1

 .في ظل التطورات العالمية المتسارعة لدراسات مستقبمية اموضوع البحث مفتوح اعتبار  .2
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 الماجستير. باحثة في ىذا المجال بدءا بمذكرةالبحث تكممة ألعمال ال اعتبار  .3

V.    :القطاع المصرفي  فياألجنبي المباشر  االستثمارأثر  تحميل دراسة وأىمية  تكمنأىمية الدراسة
دوره في تحسين  و االستثمارعن حقيقة ىذا في كونيا تكشف  عمى أداء المنظومة المصرفية الجزائريةالجزائري 
ت لسمطاالمرجوة من ا وإبراز مدى تحقيق األىداف المسطرة خالل من  كفاءة النظام المصرفي الجزائري  ربحية و

تعبئة الموارد  من جانب التمويل و ءاسو الجزائرية لدخول البنوك األجنبية في السوق المصرفية الجزائرية، 
تحديث  أو من جانب، القطاع المصرفي الجزائري  واستقرارمن جانب الحفاظ عمى سالمة  أوالوطني  لالقتصاد

عميو إمكانية  المصرفية الجزائرية. و خمق المنافسة بين البنوك داخل الصناعة عمميات الوساطة المالية و
األساليب الكفيمة لترشيد المنظومة المصرفية الجزائرية نحو مسايرة التغيرات العالمية المعاصرة الحاصمة إيضاح 

 في الجزائر. االستثمارآفاق ىذا  البحث في و في مجال الصناعة المصرفية
VI. في النقاط التالية دراسةيمكن تمخيص أىداف ال دراسة:أىداف ال: 

 كشف عن محدداتو.ال و ي الجزائر القطاع المصرفي في  األجنبي المباشر االستثمارتشخيص واقع  .1
الموارد الالزمة تعبئة في الجزائر سواء في تمويل أو  فيالمستثمرة لبنوك األجنبية اإبراز حصة  .2

 الجزائري. االقتصادلقطاعات 
 سالمة وصالبة القطاع المصرفي الجزائري.التأثير عمى إبراز دور البنوك األجنبية في  .3
مصرفية في السوق ال األجنبيةمدى كفاءة النظام المصرفي الجزائري في ظل تواجد البنوك  معرفة .4
 الجزائرية.
تحديث عمميات معرفة مدى فعالية إجراءات التحرر المصرفي التي قامت بيا السمطات الجزائرية في  .5

  .المنافسة داخل الصناعة المصرفية الجزائرية خمق الوساطة المالية و
إبراز إمكانية توجيو وترشيد السمطات النقدية لمبنوك األجنبية من أجل تحقيق أىداف التنمية  .6

 .لمبمدالسياسة النقدية  واالقتصادية 
VII. يتمثل فيما يمي:  :اإلطار المكاني والزمني للدراسة 

  دولة الجزائر كدراسة حالة. دراسةلماإلطار المكاني يتضمن  :اإلطار المكاني -
تم  و، 4004سنة غاية إلى  4002الممتدة من سنة يتضمن اإلطار الزمني الفترة  :اإلطار الزمني -

المعطيات الكمية  والوثائق المالية لمبنوك حصر فترة الدراسة في تسع سنوات بسبب صعوبة الحصول عمى 
الخاصة  المستخدمةالبيانات التي ليا عالقة ب و ،الجزائري القطاع المصرفي  الوطني الجزائري و لالقتصاد

األجنبية  عمى جميع البنوك الجزائرية العمومية منيا و اشتممتأنيا  ووصا خص ،مؤشرات الدراسة و متغيراتب
عمى  اشتمل، كما أن نموذج الدراسة (CNEP) االحتياط وصندوق الوطني لمتوفير ال باستثناءبنك  01وعددىا 

التي من الضروري توفرىا جميعا معا  و لكل بنك في السنة الواحدة مؤشر 40متغيرات والتي تم حسابيا بـ  6
التي من  المستوى القطاعي و إلى مؤشرات تقييم األداء عمى المستوى الوطني و باإلضافةىذا  لصحة النموذج.

 الصعب توفرىا في جميع السنوات.
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VIII. عمى المناىج التالية:  االعتمادتم إشكالية الدراسة لمعالجة : دراسةمنيج ال 
تتبع مسار اإلصالحات  دراسة تطور الجياز المصرفي الجزائري و استخدم في :المنيج التاريخي .1

تعبئة الموارد  و األجنبية في مجال توزيع القروض كذا تتبع تطور نشاط البنوك العمومية و و المصرفية والمالية،
  .(4004-4002)خالل الفترة  نموذج الدراسةعن تتبع تطور السالسل الزمنية المشكمة لممتغيرات ناىيك 

 المالي التدويل والتحررالذي تم االستعانة بو كأسموب مناسب لوصف ظاىرتي  المنيج الوصفي: .2
 .العالمعبر مختمف بمدان  واقعيا و كذا وصف مفيوم األداء المالي والصناعة المصرفية و، المصرفي
 االستثمارالعولمة عمى  التحرر المالي و انعكاساتلتحميل كل من  استخداموتم  :المنيج التحليلي .3

نبية عمى مستوى الوطني والقطاعي، األج ولتحميل أداء البنوك العمومية واألجنبي المباشر في القطاع المصرفي 
 .الجزائري  كذلك لتحميل محددات االستثمار في القطاع المصرفي و

أداء النظام دراسة أثر دخول البنوك األجنبية عمى  بو من أجل ستعانةاالتم  المنيج القياسي: .4
، أي دمج خالل فترة الدراسةالمرصودة  المشاىدات المقطعية نموذج منال متغيراتشكل توت .المصرفي الجزائري 

من  ابدءتم ترتيبيا تصاعديا  التي لنماذج بانلطولية ال وىي ما تعرف بالبيانات ،البيانات المقطعية مع الزمنية
 .4004إلى غاية سنة  4002سنة 

IX. نموذج عمى الدراسة نموذج يستند :الدراسة نموذج (،األداء و السموك الييكل (SCP))، بإدخال ذلك و 
 البنوك دخول متغير ىما و أال مستقمين، كمتغيرين(( SCP) واألداء السموك الييكل،) لنموذج آخرين متغيرين
 المتغير بينما السوق، في مساىمتيا وحصة األجنبية البنوك عدد ىما و بمؤشرين قياسو تم الذي و ،األجنبية

 لقياس تابعة متغيرات ثالث من يتكون  الدراسة نموذج فإن عميو و ،المالي التحرر مؤشرات في يتمثل الثاني
 الصافية الفائدة ىامش و( ROA) األصول عمى العائد و (ROE) الممكية حقوق  عمى العائد) ىي و( P)األداء

(NIM))، المتغيرات و األجنبية البنوك دخول لقياس المستقمة المتغيرات في المتمثمة و مستقمة متغيرات ثالث و 
 .التفسيرية المتغيرات إلى باإلضافة المصرفي، النظام لمتحرر المستقمة المتغيرات و السوق  ىيكل لقياس المستقمة

X.  لمعالجة موضوع الدراسة تم المجوء إلى واألدوات المستخدمة في جمع البيانات والمعلومات:األساليب 
           التقارير الورقية  األبحاث و الدوريات و األطروحات و الرسائل و المسح المكتبي من خالل الكتب و

تم إجراء مسح كذا  و ،بالموضوع مةالفرنسية، ذات الص االنجميزية و العربية والمتوفرة بالمغة  االلكترونية و و
جمع البيانات  كذا و ،بيانات البنك الدولي رقمي لكل من بنك الجزائر، الديوان الوطني الجزائري لإلحصائيات، و

  ىذا من جية األولية من الوثائق المالية )الميزانيات وجداول حسابات النتائج( لبنوك العينة كأداة رئيسية لمبحث
عمى أدوات التحميل المالي مثل النسب المالية وبعض المؤشرات الكمية  االعتمادتم من جية أخرى  و

عمى نموذج  االعتمادألدوات واألساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة فقد تم افيما يخص  و ،االقتصادية
 . Excel7 ،Eviews8نتائج الدراسة بواسطة البرامج اإلحصائية التالية: استخراجتم  و ،بانل لعينة الدراسة
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XI. عمى ىذه الدراسات التالية: االختيارىناك العديد من الدراسات السابقة لكن وقع  :الدراسات السابقة 
0. DENIZER Cevdet, (Octobrer 2000), «foreign Entry in Turkey’s Banking 

Sector (1980-1997)», Policy Research Working Paper 2462 of Europe and Central 

Asia Region. 

 عام بين تركيا في المالي القطاع تدخل التي األجنبية البنوك تأثير أبعاد أحد في الفحص إلى دنيزر تيدف
 يحقق. القطاع ليذا الجديدة المحمية البنوك من وعدد أجنبي بنك 01 دخول تم ،0111 عام ونياية 0190
  العامة النفقات و الفائدة، ىامش صافي: مقاييس ثالثة عمى القطاع في البنوك ىذه دخول تأثير كيفية في دينزر

 البنوك ممكية إلى توصل و(. األصول إجمالي من مئوية كنسبة عنيا معبًرا جميعيا) األصول عمى العائد و
 لمبنوك العامة النفقات لمقطاع األجنبية البنوك دخول خفض و الثالثة، األداء مقاييس بجميع ترتبط األجنبية
 دخمت التي األجنبية البنوك فإن الصغيرة، عممياتيا حجم من الرغم عمى و ،األرباح تعزيز و المحمية، التجارية
 أن كما ،المنافسة من المزيد تستخدم أن يمكن السوق  لكن ،المنافسة أي التحرير عمى قوي  تأثير ليا كان القطاع
  العمميات وتخطيط المالي التخطيط عمى إيجابي أثر ليا كان األجنبية البنوك أن عمى تدل قوية مؤشرات ىناك

 .البشري  المال رأس و التسويق و االئتمان تحميل و
4. Luca PAPI and Debora REVOLTELLA, (2000) « Foreign Direct investment 

in the Banking Sector : A Transitional Economy », Policy Research Working Paper. 

 المصرفي لمقطاع المباشر األجنبي لالستثمار المحتممة مزايا في البحث في تحديدا الدراسة ىذه تيدف
 ميزات أي فيم أجل من المباشر األجنبي االستثمار محددات من التحقق ينبغي أنو إلى تشير و المضيف،

 المشكمة ليذه والتجريبية النظرية رؤى . األجانب المستثمرين قرارات تحديد في الصمة ذات ىي البمد و القطاع
. واالنتقالية المتقدمة البمدان نحو األموال رؤوس تدفقات محددات حول الدراسات من أساسا عمييا الحصول يمكن
 العوامل عمى التركيز مع االنتقالية لالقتصاديات المصرفية القطاعات في المباشر األجنبي االستثمار دراسة ىذه

 .الداخمية
3. Clarke George and All, (2001), « Foreign Bank Entry (Experience 

Implications for Developing Countries, and Agenda for further Research) », Policy 

Research Working Paper 2698 of Office of the Senior Vice President. 

 .النامية البمدان من العديد في ىائل بشكلدخوليا  وازدياد األجنبية البنوك مشاركةتبحث ىذه الدراسة في 
 البنوك دخول حول األسئمة من العديد أن إال األجنبية، بالبنوك ترحب التي الدول عدد تزايد من الرغم عمى

 توسع التي البنوكماىي  ما؟ بمد إلى األجنبية البنوك يجذب الذي ما :ذلك في بما المناقشة، قيد تزال ال األجنبية
 كفرع المثال، سبيل عمى البنك، دخول أسموب يؤثر كيف وصوليا؟ بمجرد األجنبية البنوك تفعل ماذا الخارج؟ في
 ىذه حول الحالية المعرفة ومؤيدوه كالرك يمخصإذ  سموكو؟ عمى مستقمة، تابعة كشركة أو األم الشركة من

 تضع فإنيا الصناعية، البمدان عمى كبير بشكل تركز الحالية األدبيات أن بما ذلك، إلى باإلضافة. القضايا
 .النامية البمدان في األجنبية البنوك دخول آلثار الدراسة من لمزيد أعمال جدول
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4. MAJNONI Giovanni, SHANKAR Rashmi, VARBEGYI Eva,(august 2003)  

«The Dynamics of Foreign Bank Ownership ( Evidence  from Hungary)  », Policy 

Research Working Paper 3114, Financial Sector Operations and Policy Department. 

        شانكار و مجنونى يقوم إذ ىنغاريا في والخصخصة البنوك ىيكمة إعادة عمميةتخص ىذه الدراسة 
. األجنبية الممكية تمعبو يالذ الدور عمى التركيز مع المجر في البنوك ىيكمة إعادة ديناميكية بتحميل فارغيى و

 عن الناتجة المكاسب تأثر مدى يدرسون  و الوقت بمرور ألجانب الممموكة المجرية البنوك أداء يستكشفون 
 حديًثا المنشأة البنوك أحد في االستثمار من النقيض عمى المختار االستحواذ -االستراتيجي باالستحواذ الكفاءة

 السابقة النتائج المؤلفون  يكمل. االستحواذ بعد المعتمد اإلدارة أسموب حسب أو( الخضراء الحقول في االستثمار)
 لتغيير الالزمة الزمنية الفترة أن في بوضوح يفكرون  فيم أواًل، :طرق  بثالث األجنبية البنوك ممكية آثار حول

 نجاح في المختارة االستحواذ استراتيجية أىمية مدى المؤلفون  يستكشف ثانًيا،. البنك أداء عمى تؤثر الممكية
 درجة في موضح ىو كما الغاية، ليذه المعتمد اإلدارة أسموب مالءمة مدى يدرسون  ثالًثا، و. االستحواذ عممية

 .الخارجية اإلدارة عمى االعتماد
5. Souad Guasmi, (2014-2015), «The Impact of Financial Liberalization on the 

Performance of the Algerian Public Banks », Thesis doctorate. 

دراسة تأثير التحرير المالي عمى أداء البنوك العامة الجزائرية. من أجل تحقيق ىذا  إلىىذه الدراسة  تيدف
يتضمن نموذج ىذه الدراسة محددات األداء التي ىي  ،(4004-0111اليدف، تم إجراء تحميل كمي لمجميور )

  (ROA) األصولالمتغيرات المحددة والمتغيرات االقتصادية الكمية. تم تنفيذ أداء البنوك باستخدام العائد عمى 
إلى جانب ذلك، تم استخدام التحرير  (NIM) صافي ىامش الفائدة و (ROE) المساىمينالعائد عمى حقوق  و

أظيرت الدراسة أدلة عمى  و ،تركز البنوك أسعار الفائدة الحقيقية و من خالل حجم الوساطة والمالي أيًضا 
تأثير البنك إيجابيًا عمى أداء البنوك العامة الجزائرية. في المقابل، تبين أن أسعار الفائدة  حجم الوساطة و

 .الحقيقية ال تؤثر عمى ىذا األخير
منيا  لمدراسات السابقة،العرض السابق من خالل : سات السابقةتتميز بو ىذه الدراسة عن الدرا ما .6

 كيفية فيمن ركزت منيا  في القطاع المصرفي و المباشر األجنبي االستثمارمحددات  عنبحث ال من ركزت في
 عمميةو األجنبية البنوك  تمعبو يالذ الدورركزت عمى ، ومنيا من المصرفي القطاع في البنوك دخول تأثير
 تأثير دراسة ركزت عمى قاسمي سعادأما دراسة  (،شانكار مجنونى و)دراسة  والخصخصة البنوك ىيكمة إعادة

. في حين تم التركيز في ىذه الدراسة عمى أثر دخول البنوك الجزائرية العامة البنوك أداء عمى المالي التحرير
 جنبية عمى أداء الصناعة المصرفية. األ

XII. منيا ثالث فصول نظرية  عمى خمسة فصولو مقدمة عامة عمى  الدراسة اشتممت :لدراسةىيكل ا    
 ما يمي:  احتوت عمى عامة خاتمة و ،فصمين تطبيقيين و

وتمثمت أساسا في  الدراسة منيا تنطمق التي األساسية لمعناصرل في المقدمة العامة و تم تنا المقدمة العامة:
    صحتيا من التأكد الدراسة حاولت التي الفرضيات و الفرعية، األسئمة و منيا تنطمق التي اإلشكالية، لتمييدا



العامة المقدمة  

 ح

 فييا تم التي السابقة مدراساتل باإلضافة الدراسة، نموذج و المنيجية أيضا و ،أىدافيا و الدراسة أيضا أىمية و
أثره عمى أداء  دخول البنوك األجنبية إلى القطاع المصرفي و موضوع تناولت التي لدراساتا أىم عرض

 لمبمد المضيف. المنظومة المصرفية
 انبلدللفي القطاع المصرفي  ةالمباشر  ةاألجنبي االستثماراتيعتبر أول فصل نظري بعنوان  الفصل األول:

بوادر تناول تم فيو لقد تم تقسيمو إلى مبحثين األول و  التغيرات العالمية الحديثة والمعاصرةفي ظل  ةالمضيف
 انعكاساتالثاني تناول  األجنبية المباشرة في القطاعات المصرفية المحمية لمبمدان المضيفة، و االستثماراتنمو 

 .األجنبي المباشر في القطاع المصرفي المحمي االستثمارالعولمة المالية عمى  والتحرر المالي 
الصناعة المصرفية  دور دخول البنوك األجنبية في تحسين أداءيعتبر ثاني فصل نظري بعنوان  :ثانيالفصل ال
عوائق الدخول لمصناعة  اإلطار المفاىيمي وتناول  األول تم فيو :مبحثينلقد تم تقسيمو إلى  و المحلية

 دخول البنوك األجنبية التقميدية واإلسالمية عمى القطاع المصرفي المحمي. انعكاساتالثاني تناول  ، والمصرفية
 النظام أداء على األجنبية البنوك دخول أثر قياس طرق نظري بعنوان يعتبر ثالث فصل  :لثالفصل الثا
 ونموذج و معايير األداء حول أساسياتاألول تم التناول فيو  مبحثين:ولقد تم تقسيمو إلى  الوطني المصرفي

 .لمدراسة التجريبي و تم التطرق إلى الجانب النظري  انيالثأما المبحث  ،البنوك في األداء تقييم
العصرية للنظام المصرفي الجزائري في ظل  االتجاىات وواقع  بعنوانتطبيقي  أول فصليعتبر  رابع:الالفصل 

الثاني  و ،النظام المصرفي الجزائري  األول تم التناول فيو :مبحثينولقد تم تقسيمو إلى  تواجد البنوك األجنبية
لمواجية التغيرات الحديثة والمعاصرة  الجزائري منظام المصرفي اإلجراءات المتبعة من السمطة النقدية ل تناول

 لمصناعة المصرفية
أثر دخول البنوك األجنبية على أداء النظام المصرفي فصل تطبيقي بعنوان  ثانييعتبر  الفصل الخامس:

األول  :ولقد تم تقسيمو إلى ثالث مباحث الصناعة المصرفية -القطاعي  -الوطني  :مستوى الالجزائري على 
تقييم الثاني تناول  ، واألجنبي المباشر في القطاع المصرفي الجزائري  االستثماردراسة محددات  تم التناول فيو

، أما المبحث الثالث تم أداء النظام المصرفي عمى مستوى الوطني والقطاعي في ظل تواجد البنوك األجنبية
 . الجزائريةأثر دخول البنوك األجنبية عمى أداء الصناعة المصرفية التطرق إلى 

 .وأيضا آفاق الدراسة المقدمة والتوصيات الدراسة إلييا توصمت التي نتائج عرضلقد تم في الخاتمة  الخاتمة:



 

  

 
األجنبية المباشرة في القطاع  االستثماراتالفصل األول: 

 الحديثة العالمية التغيرات ظل في المضيفة لمبمدان المصرفي
 والمعاصرة
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 تمييد
إف التطورات السريعة في النشاط المصرفي حاليا، والتي تتميز بتحرر الخدمات المصرفية وتطور 
استراتيجيات البنوؾ، أدػ إلى ظيور كيانات جديدة لمبنوؾ تقوـ عمى أساس االستثمار المباشر عبر مختمف 

سواؽ المالية عمى الصعيد نتج عنيا تطور كبير في حركة رؤوس األمواؿ واالندماج في األو البمداف في العالـ، 
العالمي. ىذه التغيرات ليست وليدة الصدفة، بل يعود ذلؾ لمدور الكبير الذؼ لعبتو كال مف ظاىرتي التدويل 

أثر وانعكاس  عفوالعولمة المالية في تطوير األنظمة المالية والمصرفية عمى حد سواء، ومف ىنا يمكف التساؤؿ 
لقد ، ولمعرفة ذلؾ األجنبي المباشر في القطاع المصرفي االستثمارمالية عمى والعولمة ال التحرر الماليكل مف 
األجنبي المباشر في القطاع  االستثمارفي تنمية  بنوؾ عابرة القومياتالو  البنوؾ تدويل ةظاىر دور  تـ تناوؿ
واستراتيجيات البنوؾ لمواجية آثار عف لمكشف في ظل التحرر المالي والعولمة المالية  ووتتبع سيرورت، المصرفي
  .تحدياتيما

األجنبي المباشر في القطاع  االستثمار وأشكاؿ استراتيجياتو محددات  دراسة، تـ أيضا وفي ىذا الصدد
وذلؾ مف لمبنوؾ  األجنبي المباشر االستثمارالعولمة المالية والتحرر المالي عمى  انعكاساتوكذا المصرفي 

 :ماىو  مبحثيفخالؿ 
األجنبية المباشرة في القطاعات المصرفية المحمية لمبمدان  االستثماراتبوادر نمو األول:  المبحث

 .المضيفة
األجنبي المباشر في القطاع  االستثمارالعولمة المالية عمى و التحرر المالي  انعكاساتالمبحث الثاني: 

 .المصرفي المحمي
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القطاعات المصرفية المحمية في  ةالمباشر  ةاألجنبي االستثماراتبوادر نمو المبحث األول: 
 لمبمدان المضيفة

 عابرة القوميات نمو الشركاتإلى ذلؾ  ودعيو  الدولية مواؿاأل رؤوس تدفقات في ىائمة زيادةالعالـ  شيد لقد
مف ىنا أصبح مف و  األجنبي المباشر االستثمارالتي كاف ليا دور كبير في تنمية وزيادة (، اتالجنسي متعددةال)

تتمثل و  ،"تقنية البنية المالية عبر القوميات " دل  الذؼ و دويل أنشطة وىياكل الوحدات المصرفية تالضرورؼ 
تنظيـ فمقد شمل عمى المستوػ الوظيفي أما . )المتعددة الجنسيات( قومياتال البنوؾ عابرةفي ليا الجيات الفاعمة 

تقوـ البنوؾ  الدوليالفضاء التقميدية عمى  أنشطتيامف خالؿ توسيع و  ،منذ زمف بعيد تمويل النظاـ المصرفيو 
تعبئة وتخصيص الموارد لتمويل  تأميفبو  ،النقودلتداوؿ عبر القوميات  فضاءخمق ب (BTNالمتعددة الجنسيات )

 (FTN) اتالجنسي المتعددة مشركاتلالضرورية توفر الموارد فإنيا  وبالتاليفي الخارج  لإلنتاج وأالتجارة الدولية 
تستجيب كما . في الخارج ليا التابعة لمفروعمنشاط الجارؼ لو  (IDE) األجنبي المباشر االستثمارتحقيق مف أجل 

ممة األوروبية. باإلضافة بعالمقومة  التمويلإلى حد كبير مف خالؿ أدوات ( BTNالبنوؾ المتعددة الجنسيات )
 العامة دارةاإلو  تنظيـإلى ال وتتعداه سؤولة عف تنفيذمالىي ( BTNتعد البنوؾ المتعددة الجنسيات )إلى ذلؾ، 
 النقدية مف خالؿ القضاء عمى انتقاؿ، مما يقمل مف وقت (FTN) اتالجنسي المتعددة الشركاتلسيولة 

 مواؿ. غير الضرورية لأل تحويالتال

  النظام المصرفي الدوليىيكمة في  بنوك عابرة القومياتالتدويل البنوك و دور ظاىرة المطمب األول: 
ف مف الجيات الفاعمة دورا ا. وقد لعبت نوعمتكامال اسوقألوؿ مرة في العالـ أصبح السوؽ المالي الدولي 

والحكومات التي  1960بتداء مف عاـ ارئيسيا في ىذه ظاىرة وىما البنوؾ التي طورت استراتيجيات التدويل 
بدأت في وقت الحق وبعد سنوات قميمة بالتخمص التدريجي مف القوانيف الوطنية لزيادة تدفق رؤوس األمواؿ. 

ىذا التحرير لحركة رؤوس األمواؿ إلى التنقل شبو الكامل لعامل رأس الماؿ فإنو يرافق أيضا أدػ وفي حالة ما 
ؼ المؤسسات المصرفية والتي بدورىا وبصفة متكررة تشكل مخاطر كبيرة عمى شديد وىو إضعا استقرارعدـ 

الستجابة لمتغيرات الييكمية في اتنظيـ النشاطات المصرفية في أشكاؿ جديدة لمحاولة  وليذا ظيرالنظاـ بأكممو 
 التمويل الدولي.

 ظاىرة تدويل البنوك األول:الفرع 
األجنبي المباشر و التجارة  االستثمارساسا في كل مف محصورا أفي بادغ األمر كاف تدويل البنوؾ 

لكف بتطور وتنوع وظائف  مف البنوؾ لممحافظة عمى زبائنيا خارج حدود البمد األصمي لمبنؾوىذا سعيا  الخارجية
 مجاالت.دوافع و مفيومو ليشمل عدة  اتساعمف دولة إلى أخرػ أدػ ذلؾ إلى  واختالفيانشاطات البنوؾ و 

ورا بأىـ مر لمحة تاريخية لفكرة تدويل البنوؾ إلى  يتـ التطرؽ س :ىار و تطو  تدويل البنوكظاىرة نشأة  .1
 مراحل تطورىا.
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 ءاتعود ظاىرة تدويل البنوؾ إلى الحركة العالمية لرؤوس األمواؿ ابتػد نشأة ظاىرة تدويل البنوك: .1-1
البنػػوؾ اإلنجميزيػػػة و ، (Merchant Banks) والتػػي كانػػت تنشػػطيا بنػػوؾ األعمػػاؿ البريطانيػػة 1830مػػف سػػنة 
 وذلؾ بفتح فروع بالبمداف المستعمرة خاصة اسػتراليا ،و بعض البنوؾ األوروبية( Overseas Banks) المستعمرة

الينػد  ، وجنػوب إفريقيػا ، وتـ فتح فروع بأمريكا الالتينيػةمف الزمف ف وبعد عقدي أمريكا الشمالية و جزر الكاريبي
عبػػر العػػالـ إذ كانػػت حصػػة ممػػثال  2600مػػا يقػػارب  1913عػػدد ممثمػػي البنػػوؾ األجنبيػػة سػػنة يػػث بمػػ  وآسػػيا. ح

ومػػع بدايػػة الحػػرب العالميػػة األولػػى انقطعػػت ىػػذه  مػػف تػػدويل البنػػوؾ % 80البنػػوؾ اإلنجميزيػػة المسػػتعمرة تمثػػل 
( 1929)الكسػػاد العظػػيـ إال أف األزمػػة االقتصػػادية  تػػوالبنػػوؾ عػػف ممارسػػة نشػػاطيا غيػػر أنيػػا حاولػػت إعػػادة مزاول
 .1960كانت مع سنة مف جديد حالت دوف ذلؾ وعميو فإف االنطالقة الفعمية لتدويل البنوؾ 

 :احسب تطورى مراحليمكف تقسيـ فترة التدويل إلى  مراحل تطور ظاىرة تدويل البنوك: .1-2
حاولت البنوؾ التجارية األمريكية اختراؽ النظاـ الوطني الذؼ فرض مع نياية مرحمة الستينيات:  .أ

التطور الجغرافي ليذه البنوؾ داخل الواليات المتحدة األمريكية وتنويع نشاطيا  نعحيث م  القرف التاسع عشر 
اعد البنوؾ وبيذا قامت ىذه البنوؾ باالستثمار المباشر في لندف التي تتمتع بنظاـ بنكي جد متحرر مما س

في  ةالمتواجد ةاألوربي اتويتمثل في الدوالر فعمي ( Off-Shore) إنشاء سوؽ لممالية الخارجيةعمى األمريكية 
آنذاؾ وذلؾ  تتمتع بأىـ شبكة عالميةإذ أصبحت  بريطانيا وىكذا سمكت البنوؾ األمريكية درب البنوؾ البريطانية

 .(Euromarchés)بفضل أسواؽ األوربية 
  Marché)ةاألوربي عمالتالمرحمة األولى لتدويل البنوؾ التجارية مرتبطة برفع قوة سوؽ ال" وعميو 

Eurodevises)  مدينة لندف وبفضل البنوؾ األمريكية استعاد ىذا السوؽ بعضا مف مكانتو التي فقدىا. في 
يا عمى إيجاد البنوؾ األمريكية الكبرػ واكبت تطور الشركات المتعددة الجنسيات األمريكية، وساعدت

 .إنشاء سوؽ سندات اليورودوالرو  .1رؤوس األمواؿ الضرورية لتمويل استثماراتيا في أوربا"
 تعد بداية السبعينيات بمثابة نقطة تحوؿ ميمة في مسيرة التدويل الماليمرحمة السبعينيات:  .ب

في ودخوؿ  وودز( والمتمثمة انييار )نظاـ بريتوف  االقتصاديةبمجموعة ىامة مف المتغيرات  الرتباطياوىذا "
الفوائض المالية المتجمعة لدػ الدوؿ األوروبية و الياباف واألسواؽ العالمية كسوؽ و  مرحمة تعويـ أسعار الصرؼ،

 .2"1974، 1973الفوائض النفطية نتيجة تصحيح أسعار النفط لعامي و العمالت األوروبية، 
ىذا  ،مة عمى مراقبة الصرؼ ساعد عمى نمو سوؽ الدوالرات األوربيةإف محافظة معظـ الدوؿ المتقد

كما أصبح ينجز وظيفة الوساطة بيف المتعامميف  ،األخير الذؼ أصبح السوؽ الحقيقي المالي الدولي الخاص
حيث  ،وكذا يؤمف دورة الدوالرات البترولية ،الذيف يممكوف القدرة عمى التمويل والمتعامميف الذيف يحتاجوف لمتمويل
وىذه األخيرة تقوـ بمنح قروض لمدوؿ في  ،تقوـ الدوؿ المنتجة لمبتروؿ بوضع مواردىا في البنوؾ العالمية الكبرػ 

                                                           
1
Marie Claude ESPOSITO et les Autres, Mondialisation et Domination Economique (la  Dynamique Anglo– 

Saxonne), France : Editions Economica, 1997, PP, 86, 88.  
 .38، ص، 2011، األردف: دار الصفاء لمطباعة و النشر و التوزيع، االقتصاديالنمو  العولمة المالية وحسف كريـ حمزة،  2
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التوسيع الدولي لمبنوؾ التجارية خاصة الفرنسية عمى وىكذا ساعدت دورة الدوالرات البترولية  ،طريق النمو
 واليابانية.
تتصف ىذه المرحمة بتعزيز الفصل بيف النشاطات المحمية والنشاطات الدولية لمبنوؾ، وقد تـ إيجاد  "

 منطقتيف في لندف: منطقة محمية ومنطقة دولية، منفصمتاف بحائط وىمي لمراقبة الصرؼ.
لمتحدة خالؿ المرحمة الثانية لتدويل البنوؾ، يالحع انفجارا لمقروض الدولية التي تأخذ شكل القروض ا

والتي  ،بمعدؿ متغير حسب تطور أسعار الفائدة ومعدالت التضخـ (Syndiquées)ماليا والسمفات المشتركة 
 .1ساىمت بشكل كبير في ارتفاع مديونية العالـ الثالث"

إف أزمة المديونية التي تعرضت ليا الدوؿ النامية خاصة بعد أف أعمنت مرحمة الثمانينيات:  .ت
حيث أف  ،جعمت التدويل البنكي يأخذ شكال جديدا ،1982تسديد ديونيا مع بداية سنة المكسيؾ عف عجزىا في 

أسواؽ األمواؿ عمى حساب الوساطة البنكية الدولية ليذا إعادة نشاط أسواؽ السندات وتطور ىذه األزمة سمحت ب
أجبرت البنوؾ التجارية  بنوؾ األعماؿ البريطانية ومؤسسات السندات اليابانيةو  ،فإف بنوؾ االستثمار األمريكية

 إذ أف ىذه البنوؾ وجب عمييا تطوير نشاطيا مف أجل إثبات وجودىا ومكانتيا في ،عمى تغيير استراتيجياتيا
وفي نفس الوقت قامت بتحويل القروض الممنوحة لمدوؿ النامية إلى سندات يتـ طرحيا  أسواؽ األمواؿ العالمية،

 قنية مف قبل البنوؾ الدولية لمدوؿ األخرػ. كما تـ إتباع ىذه الت ،في أسواؽ الماؿ
" ىذه المرحمة األخيرة لمتدويل عممت عمى التسييل بحذؼ األنظمة التي تعيق البنوؾ جغرافيا أو قطاعيا 

تدعيـ  ،كما تقرر انسحاب بعض البنوؾ األمريكية ،(Titrisationوىي مرتبطة بتطوير التسنيد )التوريق( )
 أصبحت الياباف أوؿ دائف 1980فمع بداية سنة  ،تفوؽ المجموعات البنكية اليابانيةوضعيات البنوؾ األوربية و 

حيث فاقت تدفقاتيا في البورصة ما ىي عميو في نيويورؾ  ،صافي لمعالـ، وطوكيو المكاف الثاني المالي العالمي
 .2" 1990 – 1989خالؿ 

إقامة وصل تدويل البنوؾ إلى أوجو خاصة البنوؾ األوربية، إذ ضاعفت ىذه األخيرة  التسعينياتمع بداية 
 أوروبا المركزية والشرقية وأمريكا الالتينية )خاصة البرازيل و األرجنتيف(. و فروع ليا في آسيا الجنوبية، 

 وافتتاحأكثر مف مجرد تطوير خطوط المنتجات، تتضمف ، عممية مكمفة و معقدة وى"تعريف التدويل: . 2
كما أنو ليس مجرد حيازة الشركات المصرفية التابعة، أو إضافة  المكاتب الجديدة في أنحاء العالـ المختمفة.
   . 3عقمية مصرفية مف نوع خاص" ىوالخدمات الجديدة في األقطار األخرػ بل 

النظػػاـ المصػػرفي الػػدولي نػػتج عنػػو ثػػالث اسػػتراتيجيات لتػػدويل إف ىيكمػػة تتتدويل البنتتوك:  استتتراتيجيات .2
  .البنوؾ وىذا حسب درجة التدويل

                                                           
1
Marie Claude ESPOSITO et les Autres, Mondialisation et Domination Economique (la  Dynamique Anglo – 

Saxonne), Op.cit,  P, 87. 
2
Marie Claude ESPOSITO et les Autres, Ibid, P, 88. 

 .364، ص، 2010، األردف: دار المناىج لمنشر و التوزيع، العمميات المصرفية الخارجية خالد وىيب الراوؼ، 3
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 : 1يميفيما  االستراتيجياتتتمثل ىذه  و
فػتح إف شدة االرتباطات الدولية التقميدية والتي تتكوف ب (:Pivots)المالية األقطاب  استراتيجية. 3-1

تػؤدؼ إلػى اعتبػار ىػذه البنػوؾ أقطػاب العالقػات النقديػة الدوليػة، حيػث أنيػا تسػمح  حسػابات بػيف البنػوؾ األجنبيػة،
 .لتحديد عمميات بالعمالت األوربية ،لمبنؾ أف يتدخل بالعممة الصعبة دوف أف يتـ تحويل عممتو الوطنية

وىػي عبػارة عػف البنػوؾ التػي تممػؾ شػبكة خاصػة بيػا عبػر  البنوك عابرة القوميتات: استراتيجية. 3-2
فيػػي تتبػػػع اسػػتراتيجية المركزيػػة الذاتيػػػة التػػي تعتبػػر نفػػػس  بصػػػفة مباشػػرة، وذلػػؾ بإقامػػة فػػػروع فػػي الخػػارج ،العػػالـ

وليػػذا فيػػي تقػػـو بتعبئػػة مػػوارد جديػػدة ممػػا يسػػمح ليػػا بخمػػق أسػػواؽ وطنيػػة  ،اسػػتراتيجية الشػػركات عػػابرة القوميػػات
 ت األوربية.جديدة، وبالتالي توزيع قروض جديدة، خاصة فيما يتعمق بالعمال

 (Syndicats)المجموعة البنكيػة الدوليػة  استراتيجية : إفالمجموعة البنكية الدولية استراتيجية. 3-3
مػػنح االئتمانػػات  ،ىػػذه الشػػراكة البنكيػػة تقػػوـ بإصػػدار السػػندات األوربيػػة ،تعتبػػر طريقػػة غيػػر مباشػػرة لتػػدويل البنػػوؾ

ىػػذه الشػػركات البنكيػػة تضػػاعفت خػػالؿ سػػنوات السػػبعينيات فػػي شػػكل بنػػوؾ  ،األوربيػػة وتمويػػل المشػػاريع الكبػػرػ 
وأحيانا تقوـ ىذه األخيرة بإنشاء شبكة بنكية ليا، وذلؾ بإقامة فروع تابعة ليا عبر  ،(Consortiales)متحدة ماليا

ي ىػذه الشػراكة وفي بعض الحاالت تقـو البنوؾ المتحدة ماليا باستعماؿ متبادؿ لشػبكة البنػوؾ المسػاىمة فػ ،الدوؿ
ألجػػل تحقيػػق أىػػداؼ دقيقػػة، خاصػػة فيمػػا يتعمػػق بالتمويػػل المتوسػػط األجػػل عػػف طريػػق المػػوارد المجمعػػة فػػي سػػوؽ 

 كما يعتبر التدويل في البنوؾ خالؿ ىذه الفترة في مرحمتو المتميزة. ،النقد األوربي
تدويل البنوؾ إلى ثالث  مصطمح شرحليمكف تقسيـ العوامل المفسرة  العوامل المفسرة لتدويل البنوك:. 4

 :2مجموعات رئيسية
في التجارة  أساسا: وىنا تتمثل العوامل المذكورة والبمد المضيف األمرجة التكامل بين البمد د. 4-1

 .األجنبية األسواؽالبنوؾ تتبع زبائنيا في  أفمع فكرة  ،(IDEالمباشرة ) األجنبيةالخارجية واالستثمارات 
كبير عمى  إجماعفي التاريخ السابق كاف ىناؾ وقانونية:  مؤسساتيةعوامل مرتبطة بالحواجز . 4-2

 نشاطات  البنوؾ عبر الحدود .  تأخذهالحواجز تمعب دورا ميما في الشكل الذؼ  أف
مكانيةعوامل مرتبطة بالقوانين البنكية في الدول المضيفة . 4-3  أفباعتبار  األرباح:تحقيق  وا 

ليا تدفقات  حققي أففيي تذىب ىنا إلى البمد الذؼ يمكف  أرباحياالبنوؾ عبارة عف مؤسسات تبحث عف تعظيـ 
 .البنوؾب ىذه ذمية أكثر العوامل لجمعتبرة، ىنا تعتبر القوانيف البنكية المح نقدية

 :3ما يميتتمثل بعض المقومات األساسية لبموغ التدويل . المقومات األساسية لنجاح التدويل: 5

                                                           
1
Alian SAMELSON, Economie Internationale Contemporaine (Aspects Réels et Monétaires), Algérie: OPU, 3 

ème
 

Edition, 1990, p, 173. 
2
 Esther JEFFERS et Olive PASTRE, La TGBE (La Très Grandes Bagarre Bancaire Européenne), Paris: Editions 

Economica, 2005, P,P, 24,25. 
 .364، ص، مرجع سابق، العمميات المصرفية الخارجيةوىيب الراوؼ،  خالد 3
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مف قبل المصارؼ الدولية  ،طمبو العمالء مف المنتجات سيناقش مف قبميـيأف ما سب االستراتيجييفقناعة  -
 .قبل تقديميا فعال

 أيا منيا عف المنافسيف اآلخريف في السوؽ.تحديد رسالة المصارؼ الدولية بشكل دقيق، وبما يميز  -
المكافآت تمكنيا مف تعييف المتخصصيف مف ذوؼ الكفاءة العالية إدخاؿ نظـ معاصرة لتقييـ األداء و  -

 واإلبقاء عمييـ داخل المصرؼ وتحفيزىـ.
العالقات، وبيف اإلدارة العامة والفروع المصرفية، أو المصارؼ  بيف المنتجات و المرتجىتحقيق التوازف  -

 التابعة ليا في األقطار األخرػ.
انطالقا مف بعض الدراسات التي قاـ بيا بعض  ياتدويمدوافع و  البنوؾتاريخ  يمخصوفيما يمي جدوؿ 

 :(2004 - 1980الباحثيف في ىذا المجاؿ خالؿ الفترة )
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 يخ ودوافع تدويل البنوكر (: تاI-1) جدول رقم

تاريخ  الكاتب
 الظيور

البمد، الفترة، البنوك 
 الناشطة

تدويل  التفسيرات المقدمة ألسباب ودوافع
 البنوك

Goldberg et 

Sounders 

 غولدبارغ و سوندارس

بنوؾ الواليات المتحدة  1980
األمريكية في المممكة 

 المتحدة

 التجارة الخارجية  -

Gray et Gray 

 غراؼ و غراؼ
بنوؾ متعددة  1981

 الجنسيات)عابرة القوميات (
مميزات مقارنة مرتبطة بنقائص  -

 السوؽ 
Nigh, Cho et 

Krishman 

 نيغشووكريشماف

بنوؾ الواليات المتحدة  1986
 دولة 30األمريكية نحو 

 االستثمار األجنبي المباشر  -

Goldberg et 

Johnson 

 غولدبارغ وجونسوف 

بنوؾ الواليات المتحدة  1990
 دولة 22األمريكية نحو 

 االستثمار األجنبي المباشر  -
 التجارة خارجية   -
 المحيط -

Brealy et 

Kaplannis 

 و كابالنيس بريمي

البنوؾ األلف األولى  1996
عمى المستوػ  (1000)

إلى  1960العالمي مف 
1985 

 التجارة الخارجية -
 االستثمار األجنبي المباشر  -
 قوانيف في البمداف األـ ) األصل (  -

Yamori 

 يامورؼ 
 44البنوؾ اليابانية نحو  1998

 1994إلى  1965دولة مف 
 التجارة الخارجية  -
المعروضة مف طرؼ الفرص  -

 الدوؿ المضيفة
Forcarelli et 

Pozzolo 

 فوكارلي و بوزولو

بنؾ لدوؿ منظمة  260 2000
التعاوف االقتصادؼ والتنمية 

(OCDE) 

 أرباح معتبرة في الدوؿ المضيفة  -
 المحيط القانوني  -

Berger, Deyoung, 

Genay et Udell 

بارجر، ديون ، جناؼ و 
 إيدؿ

 المحيط القانوني  - المتقدمةبنوؾ الدوؿ  2000
 حوافز تسييرية -

Forcarelli et 

Pozzolo 
دولة مف  29بنؾ لػ  2500 2001

منظمة التعاوف االقتصادؼ 
 تبايف  المعمومة -
صعوبة تحديد قيمة المبادالت  -

 يتبع
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Source: Esther JEFFERS et Olive PASTRE, La TGBE (La Très Grandes Bagarre Bancaire 

Européenne), Paris: Editions Economica, 2005, P, P, 26,27. 

أف أىـ البنوؾ التي قامت بالتدويل ىي بنوؾ الواليات المتحدة األمريكية  (I-1) رقـيتضح مف الجدوؿ 
الدوؿ الرئيسية  بنوؾو  والتنمية االقتصادؼبنوؾ دوؿ منظمة التعاوف و البنوؾ األلمانية و  اليابانيةوالبنوؾ 

 وغيرىا. لالتحاد األوروبي
 االستثمار األجنبي المباشر و التجارة الخارجيةفي  لتدويل ىذه البنوؾالدوافع األساسية أىـ تمثمت كما 

 و والمحيط القانوني و غيرىا. تكمفة المعمومةو 

 الدولية  (OCDEوالتنمية ) فوكارلي و بوزولو
 حجـ البنؾ  -

Buch 

 باش 
 1978 البنوؾ األلمانية مف 2001

 2000إلى 
 المحيط القانوني  -
 تكمفة المعمومة  -

Buch 

 باش 
بنوؾ الدوؿ الرئيسية لالتحاد  2003

إلى  1983األوروبي مف 
1999 

 تكمفة المعمومة والقانوف  -
 البعد الجغرافي  -
 المقاربة الثقافية  -
 األنظمة القانونية المتشابية  -

Boot 

 بوت
بنوؾ دوؿ منظمة التعاوف  2003

والتنمية  االقتصادؼ
(OCDE) 

 المكانة القوية في السوؽ المحمي -
ضرورة إقامة فروع بالخارج فيما  -

يخص بعض النشاطات حتى ال تزوؿ في 
 السوؽ المحمي 

Defélice et 

Revoltella 

 دفميس وروفولتال

 1995البنوؾ األوروبية مف  2003
 2000إلى 

 الدرجة المرتفعة لتركز الوطني  -
 السوؽ المحمي  منافسة  وضيق -
وجود إستراتجيات "لمتابعة  -

العمالء"في بداية الفترة المدروسة في حيف 
ضيق اإلطار المحمي وقوة نمو األسواؽ 
األوروبية األخرػ أصبحت أكثر المحددات 

 .2000في سنة 
Buch et Delong 

 باش و دلون 
دولة، نميز  144لػ  بنوؾ 2004

منيا الدوؿ المتقدمة والدوؿ 
السائرة في طريق النمو مف 

 .2001إلى  1985سنة 

 تكمفة المعمومة  -
 القوانيف  -
االختالفات المعتبرة بيف الدوؿ  -

 المتقدمة والدوؿ السائرة في طريق النمو.
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 القوميات(بنوك متعددة الجنسيات )عابرة الالفرع الثاني: 
 ذخاألبكثرة دوف  يأنجموسكسون في تاريخدولي البنؾ المصطمح البنؾ متعدد الجنسيات ومصطمح  استعمل

بدوف أف يكوف متعدد الجنسيات، وىذا  التبايف الموجود بينيما، في حيف يمكف لبنؾ أف يكوف دوليا االعتباربعيف 
 ما سنوضحو فيما يمي: 

تي تنتج أو تعرض مؤسسة الالبنؾ متعدد الجنسيات )عابر القوميات( ىو  البنك المتعدد الجنسيات:. 1
 : 1فيما يمي االختصاصيمكف تقديـ بعض التعاريف لمجموعة الكتاب ذوؼ ، ارجمنتجاتيا في الخ

البنؾ متعدد الجنسيات عمى أنو البنؾ الذؼ يتحصل ويراقب ( Cassou 1990قد عرؼ كاسو )ل -
 .افبمد مف النشاطات البنكية في عدد

مالية التي المؤسسة ال( البنؾ المتعدد الجنسيات ىو Gray et Gray 1981 كراؼ وكراؼ )حسب  -
في عدة بمداف  امباشر  ابواسطة وحدات موجودة في عدة بمداف، فيي تحقق  استثمار  اتجمع الودائع وتنتج قروض

 .بنؾ في البمد المضيفالي عمى اإلجمالي أو الجزئ ستحواذاالعف طريق خمق، 
مف الصعب إعطاء  جعلالنشاط البنكي الدولي اتخذ ىذه األبعاد، ( Sarmet 1974وحسب سارمات ) -

 مفيـو لمبنؾ متعدد الجنسيات .
 يمكف لمبنؾ المتعدد الجنسيات أف يكوف:

 البنؾ الذؼ يتجاوز نشاطو اإلطار المحمي دوف إقامة فروع في الخارج. -
فروع تابعة  أو (Filialesمستقمة )فروع )في الخارج  البنؾ الذؼ يمتمؾ استثمارات مباشرة -

(Succursales)) شبكة تشكل.  
تأسيس  يدؼ بناء أوبمع بنوؾ ذات عدة جنسيات  محددةفي تعاونية  ممتـز بقوةشبكة دولية  ذوبنؾ  -

 مجموعة بنكية متعددة الجنسيات.
في األرباح  عمالوفي تنظيمو وفي مساىمة و  بنؾ ضمنيا متعدد الجنسيات في نشاطاتو، -

(Actionnariat). 
لبنؾ متعدد الجنسيات إال في الحاالت الثالث األخيرة المذكورة افإنو ال يكوف ( Sarmetسارمات )حسب 

عف طريق ويكوف ذلؾ إما  ،سابقا، ألف الحالة األولى يقوـ البنؾ بنشاطات دولية بدوف إقامة فروع في الخارج
 .طريق تمويل التجارة الخارجيةعف  اتفاقيات مع المراسميف و إما

في حيف البنوؾ المرتبطة باتفاقيات مع المراسميف يمكف أف تكوف ذات حجـ صغير، فيي ال تممؾ أؼ 
بنؾ إلى في الخارج، وليذا فيي ال تستطيع أف ترتقي إلى بنؾ متعدد الجنسيات، ولو حتى  خاصة بياشبكة 
 دولي.

                                                           
1
 Mehdi NEKHILI et Catherine KAROTIS, Stratégies Bancaires Internationales, France-Paris: Editions Economica, 

Collection: Connaissance de la Gestion, 2008, P, 75. 
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تكػػػوف مؤسسػػػة دوليػػػة إذا كانػػػت درجػػػة نموىػػػا فػػػي خػػػارج يوافػػػق أسػػػاس سياسػػػات  :مفيتتتوم بنتتتك دولتتتي. 2
لخػػارج با اللتزاميػػا اومتطػػورة تحديػػد حػػذرة تختػػار المؤسسػػة ىػػذه السياسػػة التػػي تسػػجل فػػي عمميػػة مقاربػػة التصػػدير.

  .تنظيميو الالمالي  طرؽ وجود أقل تطبيق عمى جانبمع بعض الدوؿ المستيدفة ب
فػي عينيػة  بػدوف إقامػة يقدـ نشاطات إلى الخارج بمد األـعكس البنؾ متعدد الجنسيات، البنؾ الدولي  ىعم

 .1بمداف أخرػ 
عمميات بنكية بوىنا يتضح لنا الفرؽ بيف البنؾ الدولي والبنؾ متعدد الجنسيات، حيث أف البنؾ الدولي يقوـ 

نؾ ة إلى الشركات و الحكومات األجنبية، في حيف البة عف طريق تمويل التجارة الخارجية والقروض الممنوحيدول
 .ة أو فروع مستقمة في أكثر مف بمدفي اإلقامة بالخارج بمعنى فتح فروع تابع المتعدد الجنسيات يتميز بطريقتو

أقساـ كما  ةيمكف تقسيـ نشاطات البنوؾ متعددة الجنسيات إلى ثالث :طات بنك متعدد الجنسياتانش .2
 : 2يمي

بنؾ التجزئة ىو نشاط الرئيسي لمعظـ المؤسسات البنكية خاصة  بنك التجزئة دوليا: . نشاطات3-1
الودائع  مف الوساطة )جمع انطمقتفإف بنوؾ التجزئة نحو الخارج  ،((Grubelقريباؿ حسب البنوؾ التجارية، 
و توزيع المنتجات التأميف  (شيؾ، بطاقة القرض، تحويل البنكي سابحوسائل الدفع )تسيير و ، ومنح القروض(

  ...إلخ.، التأميف االحتياطي( األضرارتأميف  ،تأميف حياة)
جار تال(، وأصحاب الميف الحرة )كما أف عمالء ىذه البنوؾ يتكونوف أساسا مف األفراد )المستيمكيف

ير يخاصة تس شملإذ تقترح ىذه البنوؾ عمى ىؤالء العمالء خدمات متخصصة ت ،الحرفيف( والمؤسسات الصغيرة
 .دعـ التصدير والقرض باإليجار ،الخزينة )الصندوؽ(

 احتياجاتيافإف بنوؾ التجزئة تجمع ثالث أسواؽ تتميز حسب ، (Desmicht 2004)ديسميشت حسب 
 . شركاء المتقاربيفالسوؽ ، سوؽ األفراد، سوؽ المحترفيف البنكية إلى:

عمييا أف تتمتع يستوجب ي تمارس مينة بنؾ التجزئة في الخارج البنوؾ الت(، (Grubelقريباؿ  حسب و
 ؽ وسائل التكنولوجية )التي تسمح ليا خصوصا بتطبيق طر البو أف تستحوذ التصرؼ  فبحنكة، ميارة وحس

مجموع ىذه القدرات الموضوعة لصالح األسواؽ المضيفة تعتبر  لوطنية.قيا ااير الحديث( مكتسبة مف أسو يالتس
جديدة ومتنوعة موجية تجات( من) اعروض نتجبفضميا تستطيع البنوؾ المتعددة الجنسيات أف ت، ءةمصادر الكفا
 .إلى عمالئيا
يتمثل في الوساطة بمفيوميا "نشاط بنؾ التجزئة ، ذو الشبكة(بنؾ التجزئة أيضا ببنؾ الشبكة )يدعى 

كوسارقاس  " ات ليؤالء العمالءمع جمع رؤوس األمواؿ مف العمالء وتوزيع القروض وتقديـ الخدم التقميدؼ
(Coussergues,2005) قرض:المؤسسة  وب، فإف بنؾ التجزئة ىتىذا الكا، وحسب 

 ؛مستوػ شبكتيا وقنوات توزيع جديدةيؾ عمى بالتي تجمع مواردىا بفضل شبا -
                                                           
1
 Mehdi NEKHILI et Catherine KAROTIS, Ibid. P, 75 

2
 Mehdi NEKHILI et Catherine KAROTIS, Ibid. PP, 76, 81. 
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 ؛متوسطة والمحترفيفالصغيرة و الالمؤسسات  و األفراد، مفيتكوف زبائنيا أساسا  -
انطالقا مف الخاصيات  .الوطني أو الدولي و الجيوؼ،و التي تمارس نشاطيا عمى المستوػ المحمي،  -

دة لبنوؾ متعدافإف  و بالتالي ،امحمي ابنؾ التجزئة غالبا ما يكوف بنكالثقافية لكل سوؽ وطني، فإف  القانونية أو
 ؛(فرعية كابنو  أوا )فروع عمييا استحوذوامحمية التي البنوؾ المف خالؿ ة في الخارج بيذه المينتقوـ الجنسيات 

مبنؾ بتوزيع ل يسمح مما ،لمغاية صغارمعتدلة بسب زبائف التي تكوف شدة استعماؿ األمواؿ الخاصة  -
 ؛همخاطر 
 .تياالاعودة جيدة لمداخمييا ألف نشاطيا يمثل حصص السوؽ الذؼ يتفرع مف كثافة شبكة وكتقدـ  -

مارس نشاط التمويل واالستثمار بنوؾ األعماؿ تي تدعى البنوؾ التالتمويل والتوزيع:  نشاطات. 3-2
جمع الموارد في األسواؽ تشمل عمالء يتمثموف في بىذا النشاط، فيي تقوـ  بواسطة .االستثمارأو بنوؾ 
الدوؿ، ألجميا تقترح بنوؾ األعماؿ تمويالت  ا بعضأحيانو ( Corporateأو مجموعة ) جد كبيرةمؤسسات 

 ير إصداراتيا مف السندات.يتسب رؤوس األمواؿوترافقيا في أسواؽ 
فيي تخص مجموعة الخدمات  .اتعتبر نشاطات بنؾ الجممة في الخارج أكثر تجاوب ،في وقتنا الحالي

إلرشادات وكذلؾ ول(، Montages Financiersالمالية ) صوالتو مول ،والمنتجات الموجية لتمويالت المعقدة
 ممارسةثر األككبير مف الميف رؤوس األمواؿ، تغطي بنؾ الجممة نطاؽ األمواؿ الخاصة في أسواؽ بتدخالت لم

، نجد جميع تبعا لتنظيـ المؤسسات(،  3002Lamarqueحسب لمارؾ ) .خصصةتعمى مستوػ الفروع الم
ة موجية عامة إلى عمالء تكوف عمميات بنؾ الجمم االستثمار.بنؾ ل تقدـ أو تكرسبنية  وسط النشاطات في

 دولي. ػ عمى مستو  منجزةمؤسسات كبيرة( و  األفراد األغنياء،معتبريف )
: يتكوف نشاط تسير األصوؿ وبنؾ الخاص مف مينة بنك الخاصالر األصول و ينشاطات تسي. 3-3
السندات خصوصا تقديـ خدمات، فيي تأتي أساسا عمى تسيير محفظة  يقترح البنؾ المتعدد الجنسيات بواسطتيا

ستثمريف يتكوف ىذا النوع مف العمالء مف م، (Coussergues, 2005)كوسرغس  لصالح العمالء، حسب
ير يتسالمثل شركات التأميف، صناديق التقاعد واألفراد األغنياء. في ىذه الحالة، ال يتحدد العرض عمى مؤسسيف 
ا منظمات التوظيف الجماعي لمقيـ المنقولة عطب يخصىذا النشاط  و.العميل لكف عمى مجموع ممتمكاتمحفظة 

(OPCVMفينا نقص ،)جماعي.الير يتسالبدوما  الذؼ يسمى ير األصوؿيتس د إذف  
منذ القرف التاسع عشر، لكف  انطمقتليا بالخارج  فروعإلى أف حركة البنوؾ في إنشاء و تجدر اإلشارة  

البنوؾ حركتيا في  استعادت 1970، و مع بداية سنة 1929تباطأت ىذه الحركة خالؿ األزمة العالمية لسنة 
ذات السيادة في تكويف شبكة دولية ميمة مف إنشاء فروع ليا بالخارج مف جديد إذ أصبحت البنوؾ األمريكية 

البنوؾ اليابانية المرتبة األولى في ذلؾ، في حيف مع مطمع سنة  حتمتاالفروع خالؿ عقديف مف الزمف، و بعدىا 
  األوروبي كذلؾ تمثمت نسبة شبكة االتحادأصبحت البنوؾ المتعددة الجنسيات أكثر حركية في دوؿ  1991
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عالميا، حيث تتمركز ىذه الشبكة مف الفروع  (%65) بػالسوؽ  اقتصاددمة ذات قالفروع بالخارج لمدوؿ المت
 . (PVD)و الدوؿ السائرة في طريق النمو  (PET)قديما(  االشتراكية)دوؿ  االنتقاليةة في الدوؿ خاص

 :يوضح تطور شبكة البنوؾ المتعددة الجنسيات عبر العالـوفيما يمي جدوؿ 
 تطور شبكة البنوك المتعددة الجنسيات عبر العالم (:I-2) جدول رقم
الدول المتقدمة 

 اقتصادذات 
  (PDEM)السوق 

1996 :
عدد 
  1 الفروع

الدول في طريق 
 (PVD)النمو

1996 :
عدد 
 2الفروع

 البنوك األمريكية
البنوك المتعددة  السنة

 (BMN)الجنسيات
 3األصول عالفرو 

 الياباف
 الواليات المتحدة

 فرنسا
 ألمانيا

 الدوؿ المنخفضة
 المممكة المتحدة

 النمسا
 إيطاليا
 إسبانيا

 السويسرا

116 
113 
76 
66 
53 
42 
33 
23 
21 
13 

 كوريا الجنوبية
 البرازيل
 تايواف
 تركيا

 سنغافورا
 إيراف
 اليند

 إندونيسيا
 الباكستاف
 ىوف كون 

 

76 
42 
31 
25 
22 
21 
20 
19 
17 
17 

1960 
1970 
1975 
1980 
1985 
1990 
1995 
1196 
1997 
1998 

8 
19 

126 
159 
162 
122 
102 
93 
89 
82 

131 
532 
762 
787 
916 
833 
788 
820 
852 
935 

3.5 
52.6 

162.7 
343.5 
329.2 
304.4 
567.1 
615.4 
734.7 
704.5 

Source: Wladimir ANDREFF, Les Multinationales Globales, Paris: Editions La 

Découverte, 2003, P, 29.   

مدوؿ المتقدمة ذات ل مبنوؾ المتعددة الجنسيات عبر العالـلشبكة أف أىـ  (I-2)يتضح مف الجدوؿ رقـ 
( 113، تمييا البنوؾ األمريكية بػ )فرعا( 116ىي البنوؾ اليابانية بػ ) 1996سنة  (PDEM) السوؽ  اقتصاد
( فرعا، تمييا البنوؾ 76بػ ) (PVD)لدوؿ في طريق النمواشبكة تتصدر بنوؾ كوريا الجنوبية و بالمقابل فرعا. 

  ( فرعا.42البرازيمية بػ )
، و ىو ما 1998سنة في ( فرعا 935يتضح أيضا ارتفاع في عدد الفروع البنوؾ األمريكية إذ بم  ) كما
 ( مميار دوالر مف األصوؿ الموجية لمخارج.704.5يعادؿ )

 
                                                           

 .(PET) االنتقاليةو الدوؿ  (PVD)متمركزة في الدوؿ في طريق النمو 1
 .(OCDE)و التنمية  االقتصادؼمتمركزة في الدوؿ التابعة لمنظمة التعاوف  2
 أصوؿ موجية إلى الخارج بالمميارات الدوالرات. 3
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  في القطاع المصرفياألجنبي المباشر  االستثمارأشكال  و استراتيجيات و المطمب  الثاني: محددات
أساسا و قد ركزت الدراسات السابقة عمى األسباب التي أدت إلى التوسع في الخدمات المصرفية الدولية 

عمى حركة المصارؼ في مختمف البمداف المتقدمة. عمى النقيض مف ذلؾ، تعامل عدد قميل جدا مف الدراسات 
وفي ىذا الصدد ركزت الدراسة المقدمة كورقة عمل لمممتقى حوؿ ، االنتقالية واالقتصادياتمع البمداف النامية 

: األجنبي المباشر في القطاع المصرفي االستثمار( وبعنواف 1999دور األسواؽ المالية في أوربا الشرقية )ماؼ 
 ( عمىDebora Revoltella( و ديبورا ريفولتيال )Luca Papiلمباحثيف لوكا بابي) االنتقالي االقتصادمنظور 

المضيف في منظور  األجنبي المباشر في القطاع المصرفي عمى البمد الستثمارلالتحقيق في اآلثار المترتبة 
في  االستثمارإلى التعرؼ عمى العوامل التي تحدد قرار ت ىذه الدراسة األخيرة سعحيث  االنتقالي االقتصاد

 ىذا الموضوعىذا النقص في الدراسات حوؿ . و في أوربا االنتقالية االقتصادياتلمبمداف ذات القطاعات المصرفية 
 . االنتقالية القتصادياتاأكثر أىمية في ضوء التوسع الكبير وتغمغل المصرفية الدولية في يجعمو 
األجنبي المباشر في  االستثمارىو دراسة ما إذا كاف  االنتقالية االقتصادياتالغرض مف التركيز عمى و 

 لبمداف المضيفة.ليذه ايوفر مزايا خاصة  االنتقالية االقتصاديات لمبمداف ذات القطاع المصرفي

 األجنبي المباشر في القطاع المصرفي االستثمار مؤشرات و محدداتالفرع األول: 
تحديدا لمزايا المحتممة لالستثمار األجنبي األجنبي المباشر في القطاع المصرفي:  االستثمار. محددات 1
محددات االستثمار يبحث في أف  لممرءينبغي  وشير إلى أنيالمضيف، لمبمد لقطاع المصرفي في االمباشر 

مف أجل فيـ أؼ ميزات القطاع والبمد ىي ذات الصمة في تحديد قرارات المستثمريف األجانب.  األجنبي المباشر
رؤػ النظرية والتجريبية ليذه المشكمة يمكف الحصوؿ عمييا أساسا مف الدراسات حوؿ محددات تدفقات رؤوس 

ادة إما مف العوامل الخارجية . عادة ما أكدت دراسات موجودة دور القيواالنتقاليةاألمواؿ نحو البمداف المتقدمة 
العوامل الداخمية  العوامل الخارجية الطاردة( أو –ذات الصمة بشروط األسواؽ المالية العالمية )رأؼ الطرد 

 Luca PAPIلوكا بابي و ديبورا ريفولتيال ) ةتحمل دراسب(. ذ)رأؼ الج مضيفاللبمد في االمتعمقة بالمحيط 

and Debora REVOLTELLA ) لالقتصادياتاالستثمار األجنبي المباشر في القطاعات المصرفية 
 : 1النيج لعدد مف األسباب اىذ واعتمدت مع التركيز عمى العوامل الداخمية االنتقالية
 العوامل الخارجية ىي معنية أساسا بتدفقات المحفظة.  -
 . ةمل الخارجيوامعليبرر االفتراض  ة الدراسةقصر مدػ فتر  -
 الجذب ىي بالطبع أكثر بكثير مفيدة وميمة لمسياسات االقتصادية والقطاعية لمبمد المضيف. عوامل -

                                                           
1
 Luca PAPI and Debora REVOLTELLA, « Foreign Direct investment in the Banking Sector: A Transitional Economy 

Perspective », The Internationalization of Financial Services (Issues and Lessons for Developing countries), 

Collection: The World Bank and World Trade Organization, The Hague. London. Boston: Kluwer Law International 
Editions, 2000, P, 451. 
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 Luca PAPI and)لوكا بابي و ديبورا ريفولتيال عمييا دراسة  تاعتمدأىـ المحددات التي  ومف

Debora REVOLTELLA ) لدراسة ميمر وبارؾ اامتدادالتي تعتبر  و، 2000سنة (Miller and parke) 
الستثمار األجنبي ل داخميةأؼ العوامل الب ذتطبيق نيج الجوعميو ب، ذيتفق مع الرأؼ الجالذؼ ، 1998سنة 

صمة بواحد أو أكثر مف  المباشر في القطاع المصرفي، فإف قرار االستثمار في الخارج يمكف أف يكوف ذا
 : 1العوامل التالية

فرصة السوؽ" يتوقع أف يكوف االستثمار  " فرضيةاختبارفي  . فرص السوق في البمد المضيف:1-1
 فرص السوؽ المحمية وىي: الختبارعمى ثالث متغيرات  االعتمادصمة بشكل إيجابي، ويتـ  ااألجنبي المباشر ذ

  (؛POPالسكاف ) -
  (؛GDPPنصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي ) -
 (. SGحصة الناتج المحمي اإلجمالي لمخدمات مف البمد المضيف ) -

يتوقع أف يكوف لالستقرار االقتصادؼ  االستقرار االقتصادي والسياسي لمبمد المضيف: .1-2
قياس لمتغيريف  استخداـوالسياسي لمبمد المضيف متصل بشكل إيجابي باالستثمار األجنبي المباشر. ويتـ 

 (SH)ر االستقرار مؤشو  (؛ INFLمستوػ التضخـ في البمد المضيف) االستقرار االقتصادؼ والسياسي ىما:
 (. 100و 1ىو الذؼ يوفره "المستثمر المؤسسي" مع قيـ تتراوح بيف )

في اختبار أىمية العالقات  العالقات االقتصادية والثقافية بين البمد المضيف والبمد األجنبي: .1-3
 عمى ثالث متغيرات وىي: عتماداالاالقتصادية والثقافية يتـ 

 (؛COMMGالناتج المحمي اإلجمالي لمبمد المضيف ) الصادرات و نسبة بيف الواردات وال -
 (؛ DISTالبمد األجنبي )عاصمة  المسافة الجغرافية بيف عاصمة البمد المضيف و -
رصيد االستثمار األجنبي المباشر في القطاع الحقيقي لمبمد المضيف عمى الناتج المحمي اإلجمالي لمبمد  -

والذؼ يستخدـ كبديل لمعالقة بيف البنؾ وعمالئو. يمكف لمبنوؾ األجنبية أف تتبع أو حتى  (،SFDIG)المضيف
 تسبق عمالئيا في أسواؽ جديدة، مف أجل صوف وتعزيز عالقات العمالء الخاصة بيا )فرضية تتبع العمالء(. 

يتوقع أف يكوف االستثمار األجنبي المباشر ذا الصمة بشكل  . مالمح القطاع المصرفي المحمي:1-4
أىمية ميزات  اختبارالربحية المحتممة لمقطاع المصرفي المضيف. ويستخدـ في  الكفاءة وو ، باالستقرارإيجابي 

 أو مالمح القطاع المصرفي المحمي ثالث متغيرات وىي:
 المصرفي؛  لالستقرار( كبديل ETAمستوػ رسممة البنوؾ )متوسط  -
 ( ويمثل بديل لفرص الربح؛SPالمدػ عمى معدالت الفائدة المصرفية )متوسط  -
 ( وتقيس درجة تطور لمقطاع المصرفي المضيف. CM2النسبة بيف النقود والكتمة النقدية ) -
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يتوقع أف يكوف موقف الدولة المضيفة إيجابيا  البنوك األجنبية: اتجاهموقف الدولة المضيفة  .1-5
..إلخ إذ يجب أف تكوف ىذه ،.البنوؾ األجنبية مثل ضرائب منخفضة، عدـ وجود تمييز، دخوؿ مجاني اتجاه

 اتجاهمتغيريف لقياس موقف الدولة المضيفة  استخداـيمكف  العناصر جذابة لالستثمار األجنبي المباشر. و
 ىما: البنوؾ األجنبية و

 كبديل لموقف البمد المضيف لمبنوؾ األجنبية؛( TAXBمعدؿ الضريبة لمبنوؾ في البمد المضيف ) -
 البنوؾ األجنبية.  إتجاره( لحساب موقف الحكومة FBAمتغير القاطع ) -

ىناؾ ثالث مؤشرات . المؤشرات الرئيسية لدخول البنوك األجنبية لألسواق المصرفية المختمفة: 2
 :  1ىي رئيسية تعتمد عمييا البنوؾ األجنبية لمدخوؿ إلى األسواؽ المحمية و

يقيس ىذا المؤشر حجـ القيود المصرفية التي تفرضيا الدولة المضيفة عند . المؤشر المصرفي: 2-1
الممنوح، أـ  االئتمافدخوؿ البنوؾ األجنبية، ومدػ التدخل الحكومي في البنوؾ الخاصة، سواء مف حيث حجـ 

بالتالي يوجد عالقة عكسية بيف  شرط. و التأميف عمى الودائع، أـ تقديـ المزيد مف الخدمات المالية دوف قيد أو
 با لمبنوؾ األجنبية.  ذىذا المؤشر وتواجد البنوؾ األجنبية، ألف األسواؽ األكثر فرضا لمثل ىذه القيود ىي أقل ج

لمؤشر مستوػ القيود عمى حماية حقوؽ الممكية الخاصة يقيس ىذا ا. مؤشر حقوق الممكية: 2-2
وماىية القوانيف التي تقوـ الدولة بمقتضاىا بمصادرة الممتمكات الخاصة ومدػ كفاءة وسرعة البت في المحاكـ 

وجد عالقة طردية بيف ىذا المؤشر وتواجد البنوؾ تالمختصة بالنزاعات الناشئة عف نشاط البنوؾ األجنبية. لذا 
 ية، ألف زيادة تواجد البنوؾ األجنبية مرتبط إيجابيا بزيادة حماية الممكية الخاصة.األجنب

الكمي والقطاع  االقتصاديقيس ىذا المؤشر أداء الناتج المحمي اإلجمالي:  ارتفاع. مؤشر 2-3
المؤشر وجد عالقة طردية بيف ىذا تالمصرفي مف خالؿ معدؿ نمو الناتج المحمي اإلجمالي، ويمكف القوؿ أنو 

كمما كانت األسواؽ المحمية أكثر جذبا  اومتسارع اوتواجد البنوؾ األجنبية، ألف كمما كاف معدؿ النمو مرتفع
 لمبنوؾ المحمية.

 في الخارج لالستثمارالبنوك  استراتيجيات ومقاييس  الفرع الثاني:
 في الخارج، يمكف عرضيا في ما يمي: الستثمارىاتتبع البنوؾ معايير و أساليب 

أربعة معايير تؤثر عمى المكانة االستراتيجية لمبنؾ لمواجية تدويل .مقاييس تنمية البنوك بالخارج: 1
 : 2نشاطو
مثل تاريخ المؤسسة في المسائل الدولية العامل األكثر تأثيرا. كما يعطي تعقيد األسواؽ وقوة يفي الواقع  -

 وتعرقل الداخميف الجدد.   الموجودة قبال، المنافسة بال شؾ فائدة كبيرة لممؤسسات
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يرتبط المعيار الثاني بػ "الكتمة المنتقدة" لممؤسسة المعنية، بمعنى وزنيا في مختمف البمداف، عمى مختمف  -
 األسواؽ، وحتى في بعض األنشطة. 

إف ىذا المفيوـ لموزف النسبي ىو باألحرػ أىـ مف أؼ مؤسسة بنكية مييمنة حقا. في أوروبا، ال يوجد أؼ 
٪، بينما في القطاعات االقتصادية األخرػ، أيف نجد ظواىر تركز قديمة 2يممؾ حصة مف السوؽ أكبر مف بنؾ 

 ٪ ليست قميمة. 30أو  25)المواد الغذائية، والسيارات(، إذ تقترب حصصيا في السوؽ 
  ةيرتبط معيار آخر في بعض األحياف بالمعياريف السابقيف، إذ يتعمق ىذا المعيار بصورة المؤسس -

ىذا المعيار ذاتي، لذا فيو مضمل في بعض األحياف، ويمكف أيضا أف يستكمل أف  خصوصا بالخارج. كما
 بعناصر أكثر موضوعية مثل التسعير )التصويت( لممؤسسة في األسواؽ.

 وأخيرا، فإف المعيار األخير يتعمق بتمكف البنؾ مف )أو بعض( النشاطات الدولية.  -
المعايير األربعة ضرورية لمتنمية الجيدة بالخارج، ويمثل أؼ غياب كمي أو جزئي ليا عقبة ال يمكف التغمب  ىذه

 عمييا.
أو أساليب تنمية البنوؾ بالخارج إلى  استراتيجياتيمكف تقسيـ تنمية البنوك بالخارج:  استراتيجيات .2

ىجومية وفق طرؽ مختمفة اعتمادا عمى المعايير المذكورة سابقا إلى ما  استراتيجيات ودفاعية  استراتيجيات
 :1يمي

ىي السعي لتعزيز مكانة البنؾ في األماكف الداخمية أو الخارجية. يمكف .إستراتجيات دفاعية: 2-1
 ليذه االستراتيجية أف تتخذ شكميف: 

 ربحية.  مواقع األكثرالاألجنبي في  االستثمار و المحميالسوؽ  اجتياح -
 دمج جميع وسائل المؤسسة في انتظار انتعاش محتمل لمتنمية. وقف مؤقت ألؼ تنمية لتعزيز و -

 يمكف أف تتخذ أربعة أشكاؿ:  ىجومية: استراتيجيات. 2-2
البنؾ الدولية حوؿ إرادة واضحة لمتنمية عمى محاور كبيرة. إذ تنطوؼ عمى تكاليف  استراتيجيةترتكز  -

 اآلف عائقا كبيرا.  تعتبرالتي و )إقامة فروع أو إعادة شراء شبكة فروع في الخارج(  باىضة
اليجومية الثانية مف مشروع تطوير مركز عمى بعض المنتجات المتخصصة ذات  االستراتيجيةقد تتكوف  -

 )معيار التخصص(.  ليذه المنتجاتتقاف نوعا معينا مف اإلالبنؾ لدػ ي توال ،القيمة المضافة
التحالف. ومع ذلؾ، إذا كانت تكمفة ىذا  استراتيجيةوباإلضافة إلى ذلؾ، يمكف أف تذىب التنمية مف خالؿ  -

 ربحيتيا غالبا ما تكوف عشوائية جدا.  و استمراريتياالنمط مف التنمية منخفضة، فإف 
الحركي )المالحظة الحيوية(، ىذا  باالختباريجومية ال ستراتيجيةاالالنوع األخير مف سمى ييمكف أف  و -

يتعمق بالبنؾ إليجاد مكانتو في السوؽ بأقل تكمفة في بعض البمداف أو في بعض النشاطات لتحميميا في العمق 
 و لمسيطرة إذا لـز األمر، ليزيد مف وجوده. 
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في الواقع، فإف معظـ المؤسسات الدولية الكبرػ تتبنى موقف عممي يتمثل في "خمط" مجموع 
مراقبة اآلخريف مف أجل المختمفة. وىذا يعني عمى سبيل المثاؿ أف يسقط عمى بعض الدوؿ،  ستراتيجياتاال
 تنمية إقامة فروع أو إعادة شراء بنوؾ في الخارج.بيدؼ مقياـ بالتحالفات ل

 األجنبي المباشر لمبنوك االستثمارأشكال الفرع الثالث: 
 Bureau de)ىناؾ أربعة أشكاؿ األكثر شيوعا إلقامة البنوؾ في الخارج وىي: المكتب التمثيمي

représentation)،  الوحدة(Succursale)البنؾ الفرعي ،(Banque affiliée)،  الفرع(Filiale)يمكف . و 
ف شكميف تابعاف يتصنيف ىذه األشكاؿ إلى فئتيف: تتكوف الفئة األولى مف المكتب التمثيمي والوحدة، إذ أف ىذ

ف مستقالف مف الناحية القانونية عف بنؾ األـ؛ أما الفئة الثانية تشمل البنؾ الفرعي والفرع، وىما شكالالكميا إلى 
 بنؾ األـ.ال

    :1الوحدة ل ىذه األشكاؿ في المكتب التمثيمي وتتمث شكال التابعة لمبنك األم:األ. 1
المكتب التمثيمي ىو ىيئة بغض : (Le Bureau de représentation) . المكتب التمثيمي1-1

...الخ( لتمثيل البنؾ ولكف ليس لتنفيذ العمميات االستقباؿالنظر عف اسميا )مكتب التمثيمي، وفد، مكتب 
إذ تتمثل ميمتو في جمع  ،الشراء( لذا فيو ال يقوـ بممارسة األعماؿ التجارية )البيع و ،المصرفية في حد ذاتيا

الفعمي ليا في البمد المضيف.  االستثمارإقامة اتصاالت، أو لمقياـ باإلعالف عف البنؾ األـ قبل  المعمومات و
القانونية )الفواتير، العقود( عمى ىذا األساس، يجب كتابة جميع الوثائق  و .ىذا الشكل ليس لو شخصية معنوية

يخطط و  ،باسـ الشركة األـ. يتـ إنشاء مكتب تمثيمي عندما يقدـ البمد المضيف مصمحة وقوة اقتصادية كافية
. و يعتبر أيضا كياف عف طريق إنشاء مكتب تمثيمي البنؾ األـ الستكشاؼ الفرص األعماؿ في البمد المضيف

 ئو في المعامالت المالية والتجارية عمى الصعيد الدولي. يتمثل دوره في دعـ البنؾ األـ وعمال
ويمكف  ،ال يممؾ المكتب التمثيمي األىمية لمقياـ بأنشطة مصرفية تقميدية مثل جمع الودائع ومنح القروض

بعد ذلؾ تحويمو إلى وحدة عندما يكوف ليذا مبررا اقتصاديا وأف قواعد البمد المضيف تسمح بذلؾ. ويمكف لمبنؾ 
لمحفاظ عمى قدرة االتصاؿ المباشر واإلجراءات.  افرعي اوبنك اتمثيمي ااألـ أف يممؾ في نفس البمد المضيف مكتب

األـ أف يقوـ بإنشاء مكتب تمثيمي مع وجود فرع أو وحدة وبالمثل، مف أجل تعزيز مينتو، يمكف أيضا لمبنؾ 
"مكاتب األعماؿ" التي تعمل أساسا في  معظمياكما أف المكاتب التمثيمية التي توسعت ميمتيا أصبحت  ،تابعة

 خدمة التجارة الخارجية. 
ت الوحدة ليست كيانا منفصال بالنسبة لمبنؾ األـ، حتى ولو كان: (Succursale) الوحدة. 1-2

)المحاسبة، و تصريح بالنتائج( تظير بعض االستقاللية. فيي تقوـ بأعماؿ تجارية ولدييا  االستغالؿقواعد 
الخاصيف بيا، لكف ال يوجد لدييا االستقاللية القانونية. ففي فرنسا مثال، يحدد التشريع المصرفي الوحدة  يازبائن

نونيا. فالوحدة تبقى تابعة لمبنؾ األـ اليا تبعية مباشرة لمبنؾ األـ، وليس كياف مستقل ق االستغالؿعمى أنيا مقر 
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الحتياجات رؤوس األمواؿ، عمى الرغـ مف أف الوحدة لدييا أيضا الحق في جمع الودائع المحمية بالتجزئة 
ة تكمفة أكبر مف شراء أحد لمبمد المضيف. إف غياب شبكة مف الوكاالت الموجودة قد يسبب إنشاء الوحد أوالجممة

 البنوؾ المحمية )في حالة الفرع(. 
البنؾ الفرعي  تتمثل ىذه األشكاؿ فيبنك األم )الحكم الذاتي(: الاألشكال المستقمة قانونيا عن . 2
  :1والفرع

الفرعي ىو مؤسسة مع مشاركة  البنؾ: (La Banque Affiliée))التابع( . البنك الفرعي2-1
 : وىي ٪. ويمكف تحقيق ىذه المساىمة المالية بثالثة طرؽ 50بنؾ األـ إلى أقل مف المحمية، إذ تبم  مساىمة 

مبنؾ األـ بأخذ حصص جديدة في رأسماؿ البنؾ الفرعي. ىذا القرار ذو ل االجتماعيمف خالؿ فتح رأسماؿ  -
 ذا كاف التقرير الحالي ال يسمح لبنؾ األـ النظر في فرص أخرػ لمنمو. طبيعة استراتيجية، يمكف أف يؤخذ إال إ

 بواسطة إعادة شراء االسيـ الممموكة مف قبل مساىميف آخريف مع الحفاظ عمى رأس الماؿ سميما.  -
إذ قد  لالنضماـمف خالؿ االنخراط في أنشطة جديدة في البمد المضيف ودعوة المؤسسات المالية األخرػ  -

 ذه المؤسسات ىي أيضا أجنبية. وبالتالي، فيي مجرد مساىمة قميمة في البنؾ الجديد. تكوف ى
الفرع ىي شركة ذات شخصية معنوية، وىي مستقمة عف البنؾ األـ،  :(La Filiale) . الفرع2-2

أمواؿ خاصة مختمفة عف بنؾ األـ. في فرنسا، تعتبر الفيدرالية  وامتالؾوعمى ىذا األساس يمكف لمفرع المقاضاة 
٪ مف قبل بنؾ فرنسي فيو فرع مف ىذا البنؾ. وفي 50البنكية الفرنسية أف أؼ بنؾ أجنبي يمتمؾ ما ال يقل عف 

إلى أف " الفرع ىو كياف، محميا يتكوف مف شركة ذات أسيـ، وىي  (Tschoegl)نفس االتجاه يشير تيسكوغل 
٪ مف رأس الماؿ". إذف الفرع ىو شركة ذات جنسية 50نيا مستقمة عف البنؾ األـ التي تمتمؾ أكثر مف قانو 

محمية ومف الناحية القانونية مستقمة عف البنؾ األـ، وفي أغمبيتيا تراقب مف بنؾ األـ. ىناؾ شكل آخر مف 
 ٪ مف قبل البنؾ األـ. 100أشكاؿ الفروع تكوف ممموكة بنسبة 

نشاء البنؾ بالشراكة  ويمكف إنشاء الفرع بثالثة طرؽ: إنشاء البنؾ مف الصفر، إعادة شراء بنؾ موجود وا 
 المؤسسات غير المالية. مع البنوؾ األخرػ أو

 االنتقالية االقتصادياتفي القطاع المصرفي لمبمدان ذات المباشرة  ةاألجنبي االستثمارات: لثالمطمب الثا
 ولمبمدان النامية

( بشكل ممحوظ خالؿ السنوات األخيرة. ىذا FDIالمتعمقة باالستثمار األجنبي المباشر )نمت الدراسات 
النمو الكبير راجع  لمزيادة في التدفق العالمي لالستثمار األجنبي المباشر، والبحث عف القوػ التي تدفع لمتكامل 

ـ تولي اىتماما كبيرا لقطاع االقتصادؼ والمالي المستمر لالقتصاد العالمي. ومع ذلؾ، فإف ىذه الدراسات ل
 الخدمات وعمى وجو الخصوص الخدمات المالية. ىناؾ سبباف رئيسياف ليذه الثغرة: 

 قد حققت النظرية فقط رؤػ محدودة في قطاع الخدمات؛ :أوال
                                                           
1
 Mehdi NEKHILI et Catherine KAROTIS, Ibid, P, P, 85,86. 
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عمى نحو متزايد في ضوء  خاصة فيما يتعمق بالخدمات. ىذا الخمل مزعج كثيرةمشاكل البيانات  ثانيا:
 االستثمار. األىمية المتزايدة لمخدمات في اإلنتاج والتجارة و

الوحيدة و متناثرة الأما بشأف القطاع المصرفي ىناؾ نقص أكبر مف المعمومات نظرا لإلحصاءات اليزيمة و 
فقد كاف التركيز  االستثمار األجنبي المباشر في القطاع المصرفي، وعندما تـ تحميل المشكمة، فالمتاحة ع

حصرا عمى المصارؼ األجنبية، في حيف تـ تجاىل األقمية االستثمارات في المؤسسات المالية المحمية. وعالوة 
عمى ذلؾ، فإف معظـ ىذه الدراسات قد فحصت دور المصارؼ األجنبية مف منظور بنؾ أجنبي واحد، وتبحث 

أثير االستثمار األجنبي المباشر عمى القطاع المصرفي البمد االىتماـ القميل جدا لت نمو ولمعف أفضل استراتيجية 
المضيف. دراسات وطنية أخرػ، بدافع المخاوؼ بشأف القدرة التنافسية المصرفية الخاصة في الخارج، وقد حقق 

 نفوذىـ في األسواؽ الدولية. 
فية الدولية أساسا وقد ركزت الدراسات السابقة عمى األسباب التي أدت إلى التوسع في الخدمات المصر 

عمى حركة المصارؼ في مختمف البمداف المتقدمة عمى غرار الدراسات التي قاـ بيا كل مف غولدبيرغ 
(Goldberg( وجونسوف )Johnson  سنة )1990( ؛ إيرساكيUrsacki( وفيرتنسكي )Vertinsky سنة )

النقيض مف ذلؾ، تعامل عدد قميل جدا مف الدراسات مع البمداف النامية واالقتصاديات االنتقالية،  . عمى1992
ىذا النقص في الدراسات حوؿ االستثمار األجنبي المباشر في القطاع المصرفي االقتصاديات االنتقالية ىو أكثر 

 ت االنتقالية.أىمية في ضوء التوسع الكبير وتغمغل المصرفية الدولية في االقتصاديا

  االنتقالية االقتصادياتلمبمدان ذات األجنبي المباشر في القطاع المصرفي  االستثمارالفرع األول: 
التحقيق في اآلثار المترتبة عمى البمد المضيف في ىو  ات االنتقاليةيالتركيز عمى االقتصادالغرض مف 

ات يودراسة ما إذا كاف االستثمار األجنبي المباشر في القطاع المصرفي االقتصاد ،يمنظور االقتصاد االنتقال
االنتقالية ويوفر مزايا خاصة لمبمداف المضيفة. بعد النظر في الفوائد المحتممة والمخاطر المرتبطة باالستثمار 

وفر يجنبي المباشر ال االستثمار األفإف األجنبي في القطاع المصرفي، وعمى أساس بعض النتائج التجريبية، 
بالتالي، فإننا نسعى إلى  ككل. و مة لتطوير القطاع المصرفي المضيف، وبالنسبة لالقتصاد المضيففرصا قي  

، ومف تـ ات االنتقاليةيالتعرؼ عمى العوامل التي تحدد قرار االستثمار في القطاعات المصرفية في االقتصاد
   .دراسة حالة في ىذه الدراسةل ابمدأيضا  ولكونيا االنتقاليةيات ألنيا مف االقتصاد إسقاط ذلؾ عمى الجزائر

 األجنبي المباشر في القطاع المصرفي االستثمارأسباب وفوائد  .1
قد ركزت دراسات قميمة جدا عمى األجنبي المباشر في القطاع المصرفي:  االستثمارأسباب . 1-1

ات االنتقالية. ىذا يعود لممراقبة الممحوظة يلالقتصاددور االستثمار األجنبي المباشر في القطاع المصرفي 
ات االنتقالية، وىناؾ أيضا عدد مف األسباب لالعتقاد يالخاصة بالنسبة لمقطاعات المصرفية في االقتصاد

باالستثمار األجنبي المباشر قد يكوف لصالح التنمية المؤسسية واالقتصادية لالقتصاديات االنتقالية، باإلضافة 
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ات األخرػ، فاالقتصاديات يات االنتقالية، مقارنة باالقتصاديالتي شدد عمييا النيج التقميدؼ االقتصاد إلى تمؾ
 .اتياياقتصادىيكل  تاريخ وو االنتقالية تختمف مف حيث بيئاتيا المصرفية الخاصة، 

 :1ات االنتقالية ىو خاص لعدة أسباب أىميايالمحيط المصرفي في االقتصاد      
 ات االنتقالية تحافع الحكومة عمى وجود انتشار في القطاع المصرفي. ياالقتصادفي معظـ  -
 ات االنتقالية.ياالقتصاد بيفافتقار البنية التحتية المالية والقانونية ىي سمة مشتركة  -
في المرحمة األولى مف التحوؿ ىناؾ مجموعات ضيقة نسبيا مف األعماؿ التجارية لمعمالء المحتمميف  -

 والمدػ الطويل.عمى الرغـ مف أف بعض األسواؽ لدييا آفاؽ واعدة لمغاية عمى المدػ المتوسط 
 ات االنتقالية.يسوء أداء أسواؽ االئتماف في االقتصاد -

األولى مف العممية االنتقالية، تفاقمت القيود عمى السيولة عمى في وجو الخصوص، خالؿ المرحمة 
 الشركات مف قبل القصور المزمف وسوء توزيع االئتماف المصرفي.

ات االنتقالية يجعميا أيضا مثيرة لالىتماـ لتحميل. فمف واقع األمر يإف التاريخ السياسي الخاص باالقتصاد
لمصرفي يعكس فقط االستراتيجيات والسياسات األخيرة مع قيود أف تطور المكوف األجنبي الممموؾ لمقطاع ا

طفيفة جدا مف الييكل السابق. إف التخطيط المركزؼ الذؼ استمر لفترة طويمة قطع جميع الروابط السابقة مع 
 ات االنتقالية تختمف عف كثير مف البمداف النامية التييات األسواؽ األخرػ. ىذه الميزة يجعل االقتصادياقتصاد

 شكمت إلى حد كبير ىيكل قطاعاتيا المصرفية اإلرث االستعمارؼ. 
ات االنتقالية في يالييكل االقتصادؼ لمبمداف التي تمر بمرحمة انتقالية ىي أيضا خاصة. واتسمت االقتصاد

وظيفتيا البداية بالقطاعات الصناعية المتطورة وبالقطاعات المالية المتخمفة التي كانت غير مالئمة تماما لتأدية 
بالتالي، كانت القطاعات المالية والمصرفية قادرة عمى إعادة بناء مف نقطة الصفر؛ تعكس  في اقتصاد السوؽ. و

ىذه الميزة في وجود تبايف ممحوظ بيف مرحمة تنمية القطاع الحقيقي و القطاع المالي الجديد والمختمف الذؼ كاف 
 عمى ملء ىذه الفجوة جزئيا فقط. اقادر 

باإلضافة إلى األسباب الخاصة   األجنبي المباشر في القطاع المصرفي: االستثمارئد فوا. 1-2
ات االنتقالية، فإننا نؤكد أف معظـ الفوائد التي أقرتيا الدراسات السابقة يالمذكورة أعاله بالنسبة إلى االقتصاد

 :2االنتقالية. عمى سبيل المثاؿ االقتصادياتبدخوؿ البنوؾ األجنبية أصبحت أكثر أىمية في آفاؽ 
ات يتحسيف المحتمل لرأس الماؿ البشرؼ بسبب وجود البنوؾ األجنبية ىو ذو أىمية خاصة لالقتصادال -

االنتقالية، والميارات الالزمة لمعمل المصرفي عادة ما تكوف نادرة، وخاصة خالؿ السنوات األولى مف المرحمة 
 االنتقالية.

                                                           
1
 Luca PAPI and Debora REVOLTELLA, « Foreign Direct investment in the Banking Sector: A Transitional Economy 

Perspective », Op.Cit, P,P, 438,439. 
2
 Luca PAPI and Debora REVOLTELLA, Ibid, P, 439. 
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المنافسة، ينبغي أف يوضع في االعتبار أنو في بداية المرحمة االنتقالية، فمف البدييي أما بالنسبة لزيادة  -
ات يأف إنشاء نظاـ مصرفي ذو مستوييف ينتج عنو احتكار القمة لييكل السوؽ المحمية تقريبا في جميع االقتصاد

القوة السوقية لممصارؼ  يقمل بشكل كبير مفأف وبالتالي فإف دخوؿ المصارؼ األجنبية يمكف لو  ،االنتقالية
 المحمية في بعض قطاعات السوؽ. 

 ات االنتقالية التييلالقتصادبال  األىمية بالنسبة  اإف الوصوؿ إلى أسواؽ رأس الماؿ الدولية يعتبر أمر  -
 متع القميل جدا منيا مف الوصوؿ إلى األسواؽ المالية الدولية خالؿ الفترة المخططة مركزيا. يت

قد تنشأ الفوائد أيضا في مجاؿ النظاـ المالي. فاالستثمار األجنبي المباشر يمكف أف يؤثر عمى  -
السياسات التنظيمية وبشكل غير مباشر في تحسيف كفاءة اإلطار القانوني والتنظيمي مف خالؿ تسييل اعتماد 

 المعايير الغربية لمتنظيـ المالي واإلشراؼ عمييا. 
مبنوؾ عف طريق رسممة المؤسسات المحمية، ويساعد لادة قوة المشاركة المالية يمكف لمتدخل األجنبي زي -
 عمى حل الصعوبات الداخمية مف خالؿ االستحواذ عمى البنوؾ التي تعاني مف المشاكل.ىذا 

بو دخوؿ عمى الرغـ مف الفوائد التي يأتي : المضيفةي الدول فالبنوك األجنبية  استثمارضد حجج . 2
بطبيعة الحاؿ، ىناؾ أيضا المخاطر والتكاليف المرتبطة بدخوؿ األجانب البنوؾ األجنبية لمدوؿ المضيفة فإف 

إلى القطاع المصرفي. ومع ذلؾ، فإف معظـ الحجج لتقييد المشاركة األجنبية في القطاع المصرفي المطروحة 
األدلة التجريبية الصارمة. ومرة أخرػ تظير بعض في الدراسات يبدو أف لدييا أسس اقتصادية ىشة ولـ تؤكده 

 :1ات االنتقاليةيالحجج حتى أقل إقناعا والتي تشير إلى االقتصاد
يستشيد أصحاب الحجة الرئيسية ضد المشاركة األجنبية في القطاع المصرفي بالقضية المعروفة بػ  -

جنبية وخصوصا عندما يميل البنوؾ "قضية الصناعات الناشئة" التي تنطوؼ عمى الخوؼ مف سيطرة البنوؾ األ
ات االنتقالية يكذلؾ في بعض البمداف وربما في االقتصاد و ،األجنبية نحو استراتيجية الخدمات المصرفية لألفراد

قد يكوف المودعيف المزيد مف الثقة في األمف المقدـ مف البنوؾ األجنبية، و الممحوظ أف وضع البنوؾ المحمية 
مع ذلؾ، فمف المرجح أف البنوؾ األجنبية تجد صعوبة أكبر لدخوؿ  وضع غير مالئـ. و خاصة الجديد منيا ىو

و بالتالي، مف  .أسواؽ التجزئة في السنوات األولى مف الفترة االنتقالية، وذلؾ أساسا بسبب الحواجز المعمومات
حمية ما يكفي مف الوقت خطر الييمنة إف وجد، والذؼ قد يحدث فقط في المدػ البعيد، عندما يكوف لمبنوؾ الم

 لمتكيف مع مستوػ أعمى مف المنافسة.
الحجة الثانية ىي أف الحكومات ىي أكثر قدرة عمى السيطرة عمى البنوؾ المحمية مقارنة مع البنوؾ و  -

األجنبية. ومع ذلؾ، فإف صحة ىذا البياف يبدو أقل إقناعا آلفاؽ بمد يمر بمرحمة انتقالية. نظرا لضعف النظاـ 
لى ارتفاع حالة عدـ اليقيف وحسف التقدير في تفسير وتطبيق القوانيف واألنظمة القائمة في البمداف التي القانو  ني وا 

فمف المحتمل جدا أف البنوؾ األجنبية العاممة في البمداف التي تمر بمرحمة انتقالية سوؼ  -تمر بمرحمة انتقالية 

                                                           
1
 Luca PAPI and Debora REVOLTELLA, Ibid, P,P, 439,440.  
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محمية مف البنوؾ األجنبية في البمداف األخرػ. عالوة عمى تكوف أكثر حذرا وحذرا في مراقبة األنظمة السياسة ال
ات االنتقالية تطبيق قواعد لمبنوؾ األجنبية الجديدة الداخمة، ولكف لمقياـ يذلؾ، يمكف لمنظمي البنوؾ في االقتصاد

 بذلؾ، تمتقي بالمزيد مف الصعوبات مع المصرفييف المحمييف ذوؼ القوة سياسية.
إذ يكمف الخطر ىنا في أف البنوؾ األجنبية قد تنافس عمى  ،فق رأس الماؿالمسألة الثالثة ىي تدو  -

الودائع المحمية وتوجيو األمواؿ إلى خارج البالد، وذلؾ بفضل عالقاتيا الوثيقة مع المجتمع المالي الدولي. مرة 
وؾ أكثر تقمبا مف أخرػ ىذا القمق يميل إلى أف يكوف أكثر مف التأكيد في الدراسات، وأدلة مقنعة عمى وجود سم

 البنوؾ األجنبية لـ يتـ بعد المقدمة.
ات يالسبب الرابع لو عالقة مع ىيكل محفظة البنوؾ األجنبية مقابل البنوؾ المحمية. في االقتصاد و -

صعوبة في تقييـ القطاع الخاص الناشئ، خصوصا المؤسسات الاالنتقالية، قد يكوف لمبنوؾ األجنبية بعض 
الصغيرة؛ عمى العكس، قد تكوف البنوؾ األجنبية أكثر اطالعا عمى الشركات متعددة الجنسيات ويمكف بالتالي 
اإلطالع عمى األمواؿ مباشرة إلى الشركات التابعة المحمية لمشركات متعددة الجنسيات عمى عكس الشركات 

 المحمية.
را، يستند حجة لصالح ممارسة التمييز في مسألة المعاممة بالمثل كأداة لممساومة محتممة لتأميف أخي -

معاممة أفضل لمبنوؾ الممموكة محميا في األسواؽ الخارجية. وينبغي أف تكوف ىذه الحجة حتى أقل أىمية في 
ات االنتقالية ىي عادة ليست قوية يادحالة االقتصاد االنتقالي، لسببيف. األوؿ، ىو أف البنوؾ المحمية في االقتص

وكبيرة وليس لدييا خبرة كافية لمنظر في التوسع في الخارج. أما الثاني، ىو أف الجزء األكبر مف الروابط 
ات االنتقالية خاصة األوروبية الكبرػ ىي مع دوؿ االتحاد األوروبي، وبالتالي ياالقتصادية والمالية في االقتصاد

المعاممة بالمثل يفقد أىميتو نظرا لممبادغ المالية لالتحاد األوروبي عمى الخدمات المصرفية فيما يتعمق بمسألة 
 بيف دوؿ االتحاد األوروبي.

و في العموـ و عمى أساس االعتبارات المذكورة أعاله، وتحقيق مكاسب في الكفاءة بالنسبة لالقتصاد 
جنبية بالعمل في بمد يمر بمرحمة انتقالية، ينبغي أف ككل، والمستمدة مف التحرير المالي الذؼ يسمح لمبنوؾ األ

  تفوؽ أؼ تكمفة أو المخاطر المرتبطة مع الوجود األجنبي في القطاع المصرفي.

 األجنبي المباشر في القطاع المصرفي لمبمدان النامية االستثمارالفرع الثاني: 
 النامية فكرة اإلصالح االقتصادؼ وىوأربعة عقود الماضية أخذت الكثير مف الدوؿ  خالؿ ثالثة أو

 االقتصادوالتعامل بمبدأ آلية السوؽ العرض والطمب واالنخراط في  السوؽ  اقتصادموجو إلى  اقتصاد مفالتحوؿ 
 إلى الييئات والمنظمات العالمية مف أجل التفتح أكثر في مجاؿ الخدمات المالية. االنضماـالعالمي مف خالؿ 

وذلؾ بفتح فروع  ،ه الدوؿذاألجنبية لمولوج في داخل ى ة أعطى إشارة قوية لمبنوؾمدوؿ الناميلالتوجو الجديد  ىذا
وكذا الرغبة في  ،ليا مما يوسع مف حجـ المبادالت التجارة الدولية وزيادة في تدفق االستثمار األجنبي المباشر

 الحصوؿ عمى فرص جديدة وجيدة لمربح. 
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العوامل الحقيقية مف أىـ  :لمبمدان النامية سواق الخارجيةاألفي جنبية األ البنوك دالعوامل الخفية لتواج.1
 : 1غيرىا النامية و األجنبية في األسواؽ الخارجية لمدوؿ البنوؾلتواجد 

تعد خدمة العمالء بالخارج ىدفا أساسيا لتوسع البنوؾ األجنبية في  خدمة العمالء بالخارج:  .1-1
نبي المباشر لممؤسسات غير المالية األج االستثمارالخارج، وتعتمد البنوؾ األجنبية لتحقيق ذلؾ عمى قيمة وحجـ 

 البنوؾتركز مف عدمو، حيث مؤشرا لتحديد مدػ جودة دخوليا ألسواؽ الدولة المضيفة  استخداموكمتغير يمكف 
 عمى عدد مف األنشطة المربحة كتمويل تصدير السمع والخدمات.

يعد حجـ السوؽ المحمي عنصرا إلى قاعدة "تتبع العمالء"  استنادا البحث عن فرص ربح جديدة: .1-2
 ىاما يتحكـ في مدػ توسع البنوؾ األجنبية.

 واالقتصاديةالثقافية  وتتحكـ الروابط المؤسسية  القيود المنظمة لعممية دخول البنوك األجنبية: .1-3
الحواجز التنظيمية  الدولة المضيفة. في عممية دخوؿ البنوؾ األجنبية، حيث تقف القيود أو بيف الدولة األـ و

 في الدوؿ ذات القيود التنظيمية األقل عمى االستثمارؾ األجنبية و واإلدارية عائقا أماـ دخوليا، وتفضل البن
األنشطة المصرفية، ىذا باإلضافة إلى العوامل الجغرافية كالحدود المشتركة، المغة المشتركة، مدػ توافق البيئة 

    التنظيمية والمؤسسية، كذلؾ الروابط الثقافية بيف الدوؿ.  
العديد مف اآلراء بيف مؤيد  ىناؾ :األجنبية في الدول النامية البنوكحول تواجد المختمفة اآلراء  .2
  .ومعارض لذلؾالبنوؾ األجنبية  لتواجد

االيجابية النتائج أىـ  عمى ىذا الرأؼأصحاب  اعتمدلقد األجنبية:  البنوكالرأي المؤيد لتواجد . 2-1
 :2يميمف أىميا ما لمدوؿ النامية األجنبية في القطاع المصرفي  البنوؾ لتواجد
 تطوير ىيكل النظاـ المالي؛ -
 خدمات جديدة؛  وابتكارتطوير الخدمات المالية  -
 ؛ة غير الماليةالمباشر  ةاألجنبي االستثمارات، وزيادة أفضل استثمارؼ توفير مناخ  -
 مستوػ الكفاءة؛ ب رتقاءاال -
 ؛في المجتمع حسف إدارة الموارد المالية -
 .بوجو عاـتطوير البنية االقتصادية  -

قد استند أصحاب ىذا الرأؼ : المعارض لتواجد البنوك األجنبية في داخل الدول النامية الرأي. 2-2
 : ما يمي ياأىمومف األجنبية بالدرجة األولى مصمحة التخدـ إال ال التي  االعتباراتإلى العديد مف 

  ؛المحمية البنوؾل ضعف أداء ظفي المضيفة عمى السوؽ المالية لمدولة  البنوؾ األجنبية ةسيطر  -
  ؛المحمية البنوؾتقميل مف فرص ربح ال -
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وترؾ العمالء المحمييف العمالء  انتقاءتنفيذا لسياسة العمالء المميزيف  اختيارقدرة البنوؾ األجنبية عمى  -
 ؛المحمية بنوؾاألكثر خطورة لم

  .البقاء في حالة حدوث أؼ أزمة داخمية البنوؾ األجنبية عدـ تحمل -
وىكذا فإف تبني الدوؿ النامية عمى غرار دوؿ العالـ  : الدول الناميةفي األجنبية  البنوكدخول ثار . آ3

لبرامج خصخصة جيازىا المصرفي، وتوسيع قاعدة ممكية المصارؼ العامة مف خالؿ دخوؿ البنوؾ األجنبية 
 :  1أنو يؤدؼ إلى االقتصادييفيرػ بعض 

 زيادة الكفاءة وتطوير األداء؛ -
 العمل تخبرات جديدة في مجاال اكتساب وخدمات مصرفية جديدة  استحداث ومتوسع إتاحة الفرصة ل -

 المختمفة؛المصرفي 
  معدالت النمو؛رفع  -
إتاحة التمويل لمصناعات الصغيرة، والقضاء عمى ظاىرة التركز في منح القروض لمصمحة كبار  -

  ؛العمالء
 حفز وتحسيف الميارات البشرية؛ -
  العمل المصرفي، التطور التكنولوجي في مجاؿ -
 البنوؾ المحمية والبنوؾ تطوير منظومة الخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة في ظل المنافسة بيف  -

 االجنبية.
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األجنبي المباشر في  االستثمارعمى  العولمة الماليةو  التحرر المالي انعكاساتالمبحث الثاني: 
 القطاع المصرفي المحمي

 االستثمارعمى تطور ونمو التي ساعدت العناصر يعتبر كل مف التحرر المالي والعولمة المالية مف 
التحرر  انعكاساتفي القطاعات المصرفية المحمية لمدوؿ المضيفة، وليذا سيتـ توضيح كل مف  األجنبي المباشر

لمبنوؾ وآثارىما عمى أعماؿ البنوؾ واألنظمة  األجنبية المباشرة االستثماراتعمى المالي والعولمة المالية 
 المصرفية. 

 األجنبي المباشر في القطاع المصرفي المحمي االستثمارالتحرر المالي عمى  انعكاساتالمطمب األول: 
نتيجة التغيرات والتطورات السريعة في اقتصاديات العالـ، رغبت الدوؿ في تطبيق سياسة التحرر المالي 

ورقابة الحكومة لحركة رؤوس األمواؿ، ألف التحرر المالي يسمح برفع القيود  تتدخالوالمصرفي لمحد مف 
ىذه  األساس قامتوالعراقيل، ويساعد عمى اندماج األنظمة االقتصادية خاصة المالية والمصرفية. وعمى ىذا 

 (.GATSالدوؿ األخيرة بالتجسيد الفعمي ليذا التحرر مف خالؿ إبراـ اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية )

 لتحرر الماليوعوامل نجاح ا استراتيجياتمفيوم، الفرع األول: 
 الستينياتخالؿ عقدؼ  العالمي االقتصادحديثة وتطور تعتبر ظاىرة التحرر المالي وليدة التغيرات ال

 ، إذ توسعت المطالبة بو مف قبل الباحثيف والمؤسسات والمنظمات الدولية. اتيوالسبعين
يعتبر التحرر المالي مف أبرز عمميات إعادة ىيكمة القطاع المالي والمصرفي .  مفيوم التحرر المالي: 1
لغاء الضوابط عمى معامالتو بويعرؼ  ية االخرػ في وعمى الحسابات المالأنو " تحرير حساب رأس الماؿ وا 

. مف خالؿ التعريف فإف تحرير حساب رأس الماؿ يخص عدة عناصر يشمميا ىذا األخير 1ميزاف المدفوعات"
 :أىميا
 ؛األجنبي المباشر الداخل والخارج مف القيود المفروضة عميو، وعمى تحويالت أرباحو االستثمارتحرير  -
 ؛داخل السوؽ المالية باالستثمارأؼ المعامالت المتعمقة  األجنبي غير المباشر االستثمارتحرير  -
 خصية والمتعمقة بالودائع والقروض؛حركة رؤوس األمواؿ الش -

العالمي سعت العديد مف الدوؿ إلى  االقتصادؼمف أجل مواكبة التطور التحرر المالي:  استراتيجيات .2
 : 2والتي تمثمت في تخص التحرر المالي استراتيجياتتبني عدة 

  وتمثمت ىذه السياسات في:. سياسات التحرر المالي المحمي: 2-1
  ويتضمف ذلؾ ما يمي:تأىيل النظام المصرفي:  -

 ؛إجراء مراجعة شاممة لمتشريعات و القوانيف 

                                                           
1

 .32ص، ،مرجع سابق، االقتصاديالعولمة المالية والنمو حسن كريم حمزة،  
2

 .38، 35المرجع األخير، ص ص،  حسن كريم حمزة، 
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 زالة األسس والمعايير التي تحدد ىيكل أصوؿ البنوؾ االئتمافعف  االبتعاد    ؛الموجو وا 
 ؛ىيكمة المؤسسات المصرفية إعادة 
 ؛إنشاء نظاـ واحد محدد ومبسط لمتأميف عمى الودائع 
  ومكاتب ليا في المناطق المختمفة لمبمد وخارج البمد أؼ عمى الساحة عمى فتح فروع البنوؾ تشجيع
 ؛العالمية
  ؛لتواجد عمى الساحة المحمية مف خالؿ الترخيص ليابامبنوؾ األجنبية لالسماح 
  التحديث التقني سواء فيما يخص تطوير كفاءة الجياز اإلدارؼ، أو آلية العمل المصرفي في مجاؿ

 ؛نظاـ المدفوعات والتسوية واإليداع
  ؛بيف المؤسسات المالية ليس داخل البمد الواحد بل عبر الحدود االندماجتشجيع 
  أكبر عمى أسموب اإلدارة غير  السمطة النقدية بشكل اعتمادتطوير إدارة السياسة النقدية مف خالؿ
 ياسة النقدية؛سالمباشرة لم
 تفعيل أسس ومعايير الرقابة واإلشراؼ؛ 
 .العمل عمى تشجيع البنوؾ عمى إنشاء الشركات و الصناديق 

  ما يمي: مف خالؿتنمية وتعميق السوق المالية:  -
 زيادة عدد الشركات العاممة داخل السوؽ المالية؛ 
  المالي ذات المزايا المتنوعة؛ االستثمارتنويع أدوات 
 تفعيل العمل بأسواؽ السندات إلى جانب أسواؽ األسيـ؛ 
 تحديث أنظمة العمل والتداوؿ في السوؽ المالية؛ 
 العمل وفق المعايير الدولية في مجاؿ المحاسبة واإلفصاح المالي؛ 
  .دعـ عممية اإلشراؼ والتنظيـ المالي 

 وتمثمت ىذه السياسات في: التحرر المالي الدولي: . سياسات2-2
 .الفتح التدريجي لمؤسسات النظاـ المالي عمى النظاـ المالي العالمي وعمى أساس غير تمييزؼ  -
 العمل عمى تحرير تجارة الخدمات المالية. -
 االمتيازاتخفض القيود المفروضة عمى حركة رؤوس األمواؿ األجنبية ومنح رأس الماؿ األجنبي بعض  -

 لمعمل داخل المؤسسات المالية المحمية؛
 تحرير أسعار صرؼ العمالت وجعميا تتحدد وفق آلية السوؽ.    -

 : 1نجاح التحرر المالي وىيعمى ىناؾ عدة عوامل تعمل . عوامل نجاح التحرر المالي: 3
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 .00، 38 ، ص المرجع األخير، ص حسن كريم حمزة، 
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والسياسية  االقتصاديةتدابير التحرر المالي بالحسباف الظروؼ  تؤخذأؼ يجب أف  واالنتظاـالعقالنية  -
 المحمية؛

 الضغوط عمييا؛سياساتيا التحررية مف دوف تسميط  باختيارينبغي السماح لمدوؿ وخصوصا الدوؿ النامية  -
 (؛FPI( قبل التدفقات قصيرة األجل )FDIت طويمة األجل )تحرير التدفقا -
 تدفقات رأس الماؿ قصير االجل؛وضع تدابير لمراقبة  -
 تدابير تقمل مف التعرض لمخاطر التحرر المالي؛ اتخاذ -
 و بالعمالت االجنبية. أما النظاـ المالي البد لو مف مراقبة الديف الخارجي وخصوصا قصير االجل -

 تحرير تجارة الخدمات المالية اتفاقية: الثانيالفرع 
تجارة الخدمات المالية  أبرمت ىذه االتفاقية لتجسيد التحرر المالي والمصرفي، مف أجل توسيع لقد

 والمصرفية بيف مختمف دوؿ العالـ.
لقد تـ التوقيع عمى اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية:  مفيوم. 1

(GATS في سنة )دولة  70بموافقة  1997( انطالقا مف االتفاقية العامة لمتعريفة والتجارةGATT وذلؾ بعد ،)
،  حيث لـ تستطع حكومات الدوؿ التوصل إلى 1993عدة مفاوضات، أوليا كانت خالؿ جولة األوروجواؼ عاـ 

 .1995( في أوؿ جانفي OMCاتفاؽ عاـ حينيا، إلى أف تـ االتفاؽ عمى إنشاء منظمة التجارة العالمية )
د مفيـو اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية في إزالة وتخفيض القيود التي تأتي مف خالؿ لقد تحد

القوانيف والقرارات واإلجراءات التي تضعيا كل دولة عمى التجارة في الخدمات، حتى يتمكف مف التوصل إلى نظـ 
تجارة في الخدمات باالستناد إلى نمط كما يحدد الجزء األوؿ مف االتفاقية، المقصود بال "، لمتبادؿ الحر لمخدمات

تأدية الخدمة. فالتجارة في الخدمات قد تأخذ شكل انتقاؿ الخدمة ذاتيا مف دولة الموارد إلى دولة المستفيد كما 
مستيمؾ الخدمة مف دولة إلى دولة  ؿيحدث في الخدمات المصرفية وشركات التأميف والمكاتب اليندسية، أو انتقا

المشروع االقتصادؼ المؤدؼ إلى الخدمة لمدولة المستفيدة  ؿيحدث في حالة السياحة، أو انتقاتقديـ الخدمة كما 
مواطني دولة بأداء الخدمة في دولة  ؿكما يحدث في حالة إنشاء شركات أجنبية أو فروع ليذه الشركات، أو انتقا

ه االتفاقية تشمل جميع الخدمات ويمكف القوؿ أف ىذ 1أخرػ كما يحدث في حالة الخبراء والمستشاريف األجانب."
ذات الطابع التجارؼ، خاصة الخدمات المصرفية لمبنوؾ والخدمات المالية لشركات التأميف وسوؽ الماؿ... إلى 

كما يستثنى مف ىذه األخيرة الخدمات التي تدخل ضمف وظائف الدولة الرئيسية، كما  ،غيرىا مف الخدمات
 يحدث لخدمات البنوؾ المركزية.

لقد تجسدت اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية مف اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية:  مكونات -2
والتي احتوت عمى مقدمة وستة أجزاء ) الجزء األوؿ يتضمف نطاؽ  1993ديسمبر  15خالؿ وثيقة ختامية في 
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الجزء الثالث يتضمف االلتزاـ واالرتباطات االتفاقية وتعريفيا، الجزء الثاني يتضمف اإلطار العاـ والمبادغ العامة، 
الخامس والسادس يتـ فييما  فالمحددة لمدوؿ، الجزء الرابع يتناوؿ موضوع التحرير التدرجي لمخدمات، الجزئيي

تناوؿ األمور التنظيمية والتعريفية، وكذلؾ المالحق والمرفقات الخاصة باالتفاقية فيما يمكف تسميتو باإلطار 
 ية(.المؤسس لالتفاق

 لقد اعتمدت ىذه االتفاقية عمى عدة مبادغ تتمثل في: 
 مبدأ الدولة األولى بالرعاية؛  -
 مبدأ الشفافية؛  -
 مبدأ التحرير التدريجي؛ -
  مبدأ زيادة مشاركة الدوؿ النامية؛ -
  مبدأ عدـ السماح باالحتكارات والممارسات التجارية المقيدة. -

 :1التي تشمميا االتفاقية فيما يمي ليةالمصرفية والما ومف أىـ الخدمات
 قبوؿ الودائع واألصوؿ بيف األفراد والجيات؛  -
واالئتماف العقارؼ والمساىمات وتمويل العمميات  ،بما فييا القروض االستياللية ،اإلقراض بكافة أشكالو -

 التجارية؛ 
 التأجير التمويمي؛  -
بما فييا بطاقات االئتماف والخصـ عمى الحسابات والشيكات السياحية  ،خدمات المدفوعات والتحويالت -

 والشيكات المصرفية؛ 
 خطابات الضماف واالعتمادات المستندية؛  -
)النقد  التجارة لحساب المؤسسة المالية أو لمغير في السوؽ األولية أو غيرىا، وذلؾ في األدوات المالية -

مثل المبادلة واالتفاقيات  ؼوالمالية بأنواعيا، أدوات سعر الفائدة وسعر الصر األجنبي، المشتقات المصرفية 
اآلجمة، األوراؽ المالية القابمة لمتحويل، األدوات األخرػ القابمة لمتفاوض واألصوؿ المالية األخرػ بما في ذلؾ 

 السبائؾ(؛ 
وتقديـ  ،الترويج واإلصدار الخاص كوكيللكافة أنواع األوراؽ المالية بما في ذلؾ  تاالشتراؾ في اإلصدارا -

 ؛ تإلصدارالالخدمات المختمفة 
 أعماؿ السمسرة في النقد؛  -
 إدارة األمواؿ )اإلدارة النقدية ومحافع األوراؽ المالية، وخدمات اإليداع وحفع األمانات(؛  -
ت واألدوات األخرػ القابمة بما فييا األوراؽ المالية والمشتقا اصة والتسوية لألصوؿ المالية،خدمات المق -

 لمتفاوض؛ 
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رساؿ المعمومات المالية  - البيانات المالية وخدمات البرامج الجاىزة المرتبطة بيا بواسطة  ومكينةتقديـ وا 
 مقدمي الخدمات المالية األخرػ؛ 

 لسالفة الذكر.تقديـ االستشارات والوساطة المالية والخدمات المالية المساعدة األخرػ وذلؾ لكافة األنشطة ا -

 الفرع الثالث: إيجابيات وسمبيات التحرر المالي واتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية
تزايد المطالبة بالتحرر المالي مف قبل مؤيديو إال عمى الرغـ مف  . إيجابيات وسمبيات التحرر المالي:1

 :1ما يمىلتحرر المالي ا إيجابياتأف معارضيو يروف أف لو عدة سمبيات. مف أىـ 
 سيولة الوصوؿ إلى مصادر التمويل؛ترشيد القرار التمويمي، و  -
 تخفيض تكمفة التمويل؛الحد مف زيادة المديونية، و  -
 نقل التكنولوجيا المتنوعة؛ -
 وصوؿ إلى أسعار الفائدة الحقيقية، ال -
 خفض أسعار الفائدة محميا؛ -
  توزيع األصوؿ وتقميل المخاطر. -

 : 2تمثمت أىميا فيما يمي وهالتي ذكرىا معارضأما سمبيات 
 السيولة. وانعداـالخطر النظامي الذؼ يرتبط بعممية العدوػ مف سوؽ مالي إلى آخر  -
 ة عف تدفقات رأس الماؿ؛تقمبات الناجمالمخاطر  -
 ؛األزمة انتقاؿمخاطر سيولة  -
 مخاطر ىروب األمواؿ الوطنية؛ -
 مخاطر تراكـ األمواؿ؛ -
  مخاطر غسيل األمواؿ.   -

لقد جاءت اتفاقية تحرير تجارة : اتفاقية تحرير تجارة الخدمات الماليةتحفظات عمى ال مزايا وال. 2
الخدمات المالية بعدة فوائد ومزايا القتصاديات الدوؿ، خاصة فيما يتعمق بانفتاح ىذه االقتصاديات، إال أنيا 

 عدة تحديات.  ذاتو في الوقت تواجي
 :3أىـ المزايا والمنافع المتوقعة مف خالؿ تحرير تجارة الخدمات المالية ما يميفمف 

 يمكف لتحرير التجارة أف يجعل مف قطاع الخدمات المالية أكثر كفاءة واستقرارا. -
 المالي المفتوح يزيد مف الدافع إلى اتباع سياسات أفضل لالقتصاديات الكمية والتنظيمات الحكومية. القطاع -
 يمكف أف يؤدؼ تحرير التجارة إلى تحسيف تخصيص الموارد المؤقتة المتبادلة والدولية. -
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الخدمات المالية والمصرفية أماـ حكومات  ومف أىـ التحديات والتحفظات التي نتجت عف تحرير تجارة
 :                          1الكثير مف الدوؿ والمصارؼ وصانعي السياسة النقدية والمصرفية، ما يمي

مف أف تسطير البنوؾ والمؤسسات المصرفية األجنبية عمى السوؽ المصرفية المحمية، وأنيا  تزايد الخوؼ -
سوؼ تسيء استخداـ مواقعيا في السوؽ المحمية، وسيكوف الموردوف األجانب دائما أكثر كفاءة مف المحمييف 

 نفاد األسواؽ. عمى األكبر تأثيرالوبالتالي سيكوف ليـ 
 تقوـ البنوؾ والمؤسسات المصرفية األجنبية سوػ بخدمة القطاعات المريحة مف السوؽ أال  مف التخوؼ  -
 والتي يشار إلييا باالحتكار المفضل. ،فقط
وفرة البنوؾ والمؤسسات المصرفية يعني أف ىناؾ العديد مف البنوؾ تعمل عمى جذب العمميات في السوؽ  -

 ودة, مما يؤدؼ إلى تفاقـ المشكالت في القطاع المصرفي.المصرفية المحد
ولذلؾ طرحت ىذه  ،يؤدؼ إلى حدوث أزمات لمبنوؾ وأزمات مالية ،إف تحرير تجارة الخدمات المصرفية -

 المبكر. لإلنذاراألزمات بقوة ضرورة التحوط ليا وأىمية وضع نظاـ 
المحمية عمى االستمرار  ماليةالبنوؾ والمؤسسات الخفض مف قدرة يإف تحرير تجارة الخدمات المصرفية  -

 .دىاعوائ و تيافي ظل أداء ضعيف، وذلؾ ألف المنافسة المتزايدة تخفض مف ربحي
ويؤدؼ إلى زيادة قابمية تدفقات رأس  ،إف تحرير تجارة الخدمات يمكف أف يؤثر سمبيا عمى االستقرار المالي -

 قوض استقرار االقتصاد الكمي والنظاـ المصرفي والمالي.وبذلؾ فإف ىذا التحرير ي ،الماؿ لمتقمب
التخوؼ مف أف تحرير تجارة الخدمات المصرفية والمالية يؤدؼ إلى تزايد التعامل مع المشتقات المصرفية  -

 والتي ينظر إلييا دائما عمى أنيا منطقة خطر وليا مخاطرىا السوقية. ،والمالية
 ية عمى المنافسة في السوؽ المصرفي العالمي.التخوؼ مف عدـ قدرة البنوؾ المحم -
فالسيا - مما يؤدؼ بدوره  ،إف تحرير تجارة الخدمات المصرفية والمالية قد يسمح بفشل أحد البنوؾ أو أكثر وا 

 إلى إمكانية زعزعة الثقة في الجياز المصرفي كمو.

 األجنبي المباشر في القطاع المصرفي المحمي االستثمارالعولمة المالية عمى  انعكاسات: ثانيالمطمب ال
، حيث أصبحت اومتطور  اجديد ات بدأت ظاىرة التدويل لألنظمة المصرفية تأخذ شكاليمع مطمع التسعين

يرورة التدويل تتجو نحو العولمة وذلؾ بسبب األزمات المالية التي ىزت النظاـ المالي الدولي، مما دفع البنوؾ س
 .ىاالمختمفة بفضل تواجد المحميةجمع األمواؿ ومنح القروض داخل األسواؽ ل يثةحدلتبنى استراتيجيات 

 

 

                                                           
 .136، 131، مرجع سابق، ص ص، العولمة واقتصاديات البنوكعبد المطمب عبد الحميد،  1



 المضيفة لمبمدان المصرفي القطاع في المباشرة األجنبية االستثمارات  الفصل األول:
 والمعاصرة الحديثة العالمية التغيرات ظل في

32 

 الفرع األول: اإلطار المفاىيمي لمعولمة المالية 
لقد مست العولمة النظاـ المالي والمصرفي العالمييف حيث كانت ليا عدة آثار عمى ىذا األخيريف، كما 

العولمة مف أبرز تحديات التطور العالمي عمى جميع المستويات االقتصادؼ، الثقافي والسياسي، ويعتبرىا  تعتبر
 أيضا المرحمة الجد المتطورة لظاىرة التدويل فيي امتداد لو. االقتصادييفبعض 

قتصادية مف تجميات العولمة االوالمصرفية تعتبر العولمة المالية . تعريف العولمة المالية والمصرفية: 1
 .االقتصاديةلمعولمة أؼ تعتبر أحد المضاميف األساسية 

والعممية والمعرفية بيف  االقتصاديةغزالة الحدود أنيا " بتعرؼ : االقتصادية. تعريف العولمة 1-1
الدوؿ، ليصبح العالـ أشبو بسوؽ موحدة كبيرة، يضـ عدة أسواؽ ذات خصائص ومواصفات تعكس خصوصية 

أسواؽ العالـ  اندماجتعني بشكل عاـ العالمي. و  االقتصادؼأقاليميا، كما تعكس المتطمبات التي يفرضيا التكامل 
األمواؿ والقوػ العاممة والثقافات في إطار مف الرأسمالية وحرية  انتقاؿو ، المباشرة واالستثماراتفي ميداف التجارة 

   . 1الحدود الوطنية " انيياراألسواؽ، وخضوع العالـ لقوػ السوؽ العالمية، مما يؤدؼ إلى 
 في قولو( Helen Rayاألمريكي ىيالف راؼ ) االقتصادؼ يايعرف . تعريف العولمة المالية:1-2

تدفقات رؤوس األمواؿ بيف الدوؿ دوف قيود في تكاليف المعامالت المالية الدولية، و أنيا زيادة  االنخفاض"
. ومف خالؿ 2" المالي باالنفتاح. وأنيا أيضا الناتج األساسي لعمميات التحرير المالي والتحوؿ إلى ما يسمى تذكر

 : 3يما يم ياعولمة المالية أىملمىذا التعريف يمكف ذكر عدة ايجابيات 
 تساىـ في التخصيص األمثل لمموارد التي تسيل تمويل االستثمارات بتعبئة االدخار العالمي. -
 تسمح بتخفيض معدؿ الفائدة بممارسة االبتكارات المالية والمنافسة بيف المقترضيف. -
 تعرض سمسمة واسعة مناسبة التوظيفات التي تسمح لممقترضيف بالتوزيع األحسف لمخاطرىـ. -
مف أجل تجنب خروج األمواؿ، فمف اآلف فصاعدا يجب تقميص  افائق اتفرض عمى الدولة انضباط -

  التدخالت غير المحدودة في االقتصاد )تدخالت السمطات العمومية تتقرر تبعا لألىداؼ التي ليا األولوية
  البنوؾ المركزية...(. احتراـ القواعد الموجية والمؤسسة لمصداقيتيا، التطيير المالي العمومي واستقاللية

 أىـ مؤسسات العولمة المالية في: تتمثلكما 
 ؛ (IMF/FMI) الدولي النقد صندوؽ  -
 ؛ (WB/BM) الدولي البنؾ -
 .(WTO/OMC) العالمية التجارة منظمة -

                                                           
، الجزائر: دار الدمحمية العمة، في الدول النامية بين عالمية مالك بن النبي و العولمة الغربية االقتصاديةالحركية ناصر دادؼ عدوف و شعيب شنوؼ،  1
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تعرؼ العولمة المصرفية بأنيا " حالة كونية فاعمة ومتفاعمة تخرج  تعريف العولمة المصرفية:. 1-3 
وتدمجو نشاطيا ودوليا في السوؽ العالمي بجوانبو وأبعاده  ،مف إطار المحمية إلى األفاؽ العالمية الكونيةبالبنؾ 
جعمو في مركز التطور المتسارع نحو مزيد مف القوة والسيطرة، والييمنة المصرفية إذا ما كاف في وبما ي ،المختمفة

ذا ما كاف يرغب  ،يرغب في النمو والتوسيع واالستمرار التيميش  في غير ذلؾ تجعمو يخضع لمتراجع أووا 
 .1أوالتكميش أو االبتالع"

ا ذلي 2تتحدد العولمة المالية في " خمق سوؽ واحد لمماؿ عمى مستوػ الكوف "العولمة المالية:  أسس -2
 لمعولمة المالية. ةالثالث األسس أو المراحل،  التي تعني "D"حرؼ لفيي ترتكز عمى قاعدة الثالثة 

المباشر لممتعامميف  " المجوءويقصد بيا  (:Désintermédiationعدم وجود الوساطة ). 2-1
الدولييف إلى األسواؽ المالية )التمويل المباشر( دوف المرور بالوسطاء المالييف والبنكييف )التمويل غير المباشر( 

إذف عدـ وجود الوساطة المالية والبنكية يسمح لألعواف  3مف أجل القياـ بعممياتيـ في التوظيف واالقتراض"
االقتصادييف بالتخمي عف القروض البنكية مقابل التمويل المباشر بواسطة إصدار السندات في األسواؽ المالية 

 عمى سبيل المثاؿ )السندات األوربية(.
الحواجز بيف  وىي تدؿ عمى " زواؿ (:Décloisonnement) إزالة الحواجز بين األسواق. 2-2

، وعميو 4مختمف األسواؽ النقدية والمالية داخل كل بمد وانفتاح األسواؽ الوطنية لرؤوس األمواؿ عمى الخارج "
أما عمى  ،عمى الخارج ترتكز عمى رفع الرقابة عمى الصرؼ فإف عممية انفتاح األسواؽ الوطنية لرؤوس األمواؿ

 )تمويل قصير األجل(، السوؽ المالية السوؽ النقدية :المستوػ الداخمي ترتكز عمى محو الحدود الموجودة بيف
 ...الخ مف األسواؽ. ،وسوؽ الصرؼ )المبادالت لمعمالت فيما بينيا( ،)أمواؿ متوسطة وطويمة األجل(

بعرض سمسمة جد كبيرة مف السندات )خمق كما تسمح  ،إف ىذه المرحمة تخمق منافسة أكثر بيف المتعامميف
 منتجات جديدة (.

تعتبر ىذه المرحمة مف أحد أىـ المحركات (: Déréglementationعدم وجود القوانين ). 2-3
لمعولمة المالية حيث قامت" السمطات النقدية لمدوؿ الرئيسية المصنعة بإلغاء قوانيف الصرؼ بطريقة تسمح 

 : 6، كما أثر نزع القوانيف عمى النشاطات البنكية بما يمي5لمماؿ "بتسييل الدوراف الدولي 
 تحرير النشاطات التقميدية لمبنوؾ؛  -
 توسيع في سمسمة نشاطات البنوؾ؛ال -
 التراكب بيف نشاطات البنؾ ومؤسسة التأميف؛  -
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 التراكب بيف النشاطات البنكية وغير المالية. -
تتمثل عناصر العولمة المالية في عنصريف أساسييف و ىما: االستثمار عناصر العولمة المالية:  .3

 األجنبي غير المباشر. واالستثماراألجنبي المباشر 
تعتبر االستثمارات األجنبية مف مصادر التمويل الخارجية التي تعتمد عمييا الدوؿ في تنمية اقتصادياتيا  

 ت التي تتولى تنفيذ ىذه االستثمارات.كما تعتبر الشركات عابرة القوميات مف أىـ المؤسسا
ىو الذؼ يتـ الحصوؿ مف خاللو عمى مصالح مستثمرة في ". االستثمار األجنبي المباشر: 4-1

، أؼ الجية التي تعود ليا ممكية باالستثمارالجية التي تقوـ  اقتصادغير  اقتصادمشروع معيف يعمل في 
مالكي رؤوس األمواؿ بإقامة مشروعات، وتشغيميا تحت  المشروع، وتقـو بإدارتو، وقد يتـ عف طريق قياـ

يعتبر االستثمار األجنبي المباشر مف تدفقات رؤوس األمواؿ طويمة األجل. ولتحديد االستثمار  1"إشرافيـ
 :2األجنبي المباشر أكثر يستعمل معياريف

المباشرة بيف الدوؿ  بقياس التدفقات السنوية لالستثمارات فيو يسمحالمعيار األول دو صفة إحصائية:  -
 عمى أساس المعطيات الموجودة في موازيف المدفوعات.

وتوجد عدة طرؽ  ،يصف االستثمار المباشر بإرادة مراقبة تسيير الفروعالمعيار الثاني أكثر اقتصادية:  -
 لالستثمار في الخارج منيا: 

  إنشاء مؤسسة جديدة إلنتاج السمع أو الخدمات((Green Field Investment؛  
  موجودة؛ الالمساىمة بنسبة أقمية أو أغمبية في المؤسسة 
 ف أو أجانب؛يمشروعات مشتركة مع شركاء محمي 
 .اتحاد أو استحواذ عمى مؤسسة محمية 

أنو تمؾ المشاركة في توظيفات استثمارية " يعرؼ عمى . االستثمار األجنبي غير المباشر:4-2
إدارة موجودات الشركة المستثمر فييا ومف دوف أف يكوف لو الحق خارجية مف دوف أف يكوف لممستثمر الحق في 

إدارة أعماؿ ذلؾ المشروع، وتكوف الدوافع الرئيسية لممستثمريف في محافع االوراؽ  عمى السيطرة في الرقابة و
األسعار و كذلؾ تقميل المخاطرة مف خالؿ تنويع  مف فررقات االستفادةالحصوؿ عمى االرباح مف خالؿ  المالية

في  أيضا ويتمثل .3"االستثمارتقوـ االسواؽ المالية بالوساطة في عمميات ذلؾ  ة مادوعا االستثماريةالمحافع 
 القروض كقروض المصدريف أو شراء األسيـ والسندات الحكومية في الدوؿ النامية المضيفة مف قبل األجانب"

                                                           
 .87، ص، 2010، طبعة األولى، األردف: عالـ الكتب الحديث، االقتصاديةالعولمة فميح حسف خمف،  1

2
 Charles Albert MICHALET, « l’Investissement Direct: Capitaux ou Activités », le Budget au Marché, Algérie: 

Ministère des Finances, Alpha Editions, 2004, P, P, 58, 59. 
 .111سابق، ص،  مرجع، االقتصاديالعولمة المالية والنمو حسف كريـ حمزة،  3
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روعات إلى تحقيق أقصى األرباح دوف أف يترتب عمييا إشراؼ مباشر أو قرارات مف لدف ىؤالء وتيدؼ ىذه المش
 .1"األجانب

 اآلثار االقتصادية لمعولمة المالية عمى الجياز المصرفي الفرع الثاني: 
 فيما يمي:  ، تتمثل أىمياالبنوؾ تتمثل عمى أعماؿعولمة المالية لم تداعياتتوجد عدة آثار أو 

اتفاقية  أدتلقد المنافسة في السوق المصرفية بعد اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المصرفية:  امداحت. 1
مف قبل المنظمة العالمية  1995تجارة الخدمات المصرفية مف القيود التي تـ تطبيقيا مع بداية سنة  تحرير

بيف البنوؾ والمؤسسات المالية  ،بينيا لمتجارة إلى اشتداد المنافسة في السوؽ المصرفية بيف البنوؾ التجارية فيما
ويمكف تمخيص تأثير المنافسة عمى الجياز  ،األخرػ وبيف البنوؾ والمؤسسات غير المالية عمى تقديـ الخدمات

 : 2المصرفي فيما يمي
 تخفيض الفاقد وتحسيف اإلدارة وزيادة الكفاءة؛  -
 ؛ زيادة الكفاءة وتقديـ الخدمات المالية؛ تخفيض العموالت -
 تخفيض اختالؼ معدالت الفوائد ما بيف القروض والودائع؛ تحسيف جودة الخدمة. -

نتيجة لمتغيرات الكبيرة ألعماؿ البنوؾ واتساع نطاقيا عمى إعادة ىيكمة صناعة الخدمات المصرفية:  .2
أصبحت البنوؾ تتجو إلى أداء خدمات مصرفية ومالية لـ تعرؼ مف قبل " وينعكس  ،المستوػ المحمي والدولي

ومف ناحية أخرػ انخفض النصيب النسبي لمودائع في إجمالي  ،ذلؾ بوضوح عمى ىيكل ميزانيات البنوؾ
ايد نشاط نتيجة لتز  ،وأف الخصـو القابمة لممتاجرة زاد نصيبيا النسبي إلى إجمالي خصـو البنوؾ ،الخصـو بالبنوؾ

مما أدػ إلى انخفاض نصيب القروض وارتفاع النصيب النسبي  ،البنوؾ في األنشطة األخرػ غير االقراضية
 فيمعظـ دوؿ العالـ تغيرات ىامة  فيشيدت البنوؾ كما "  ،3وبخاصة إصدار السندات" ،لألصوؿ األخرػ 

الودائع لمتزايد  إجمالياتجاه نسبة الودائع ألجل وودائع التوفير وشيادات اإليداع الى  فيمكونات الودائع تمثمت 
بشكل واضح مقابل انخفاض حجـ الودائع الجارية ، مما حدا بالبنوؾ لدفع فوائد عمى الودائع الجارية ، باإلضافة 

ألمر الذػ أدػ الى جعل تكمفة مصادر الى اتجاه البنوؾ لمتعامل بأسعار الفائدة المتغيرة عمى اختالؼ أشكاليا، ا
 فياألسواؽ، ومف ثـ الى التقمب الشديد  فيتمويل البنوؾ بما فييا الودائع أكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة 

يرادات البنؾ وكذلؾ أرباحو الصافية  .4" تكاليف وا 

                                                           
 .54، ص، 1999، طبعة األولى، عماف: دار المجدالوؼ لمنشر، التمويل الدوليعرفاف تقي الحسني،  1
 .29، ص، مرجع سابق، التطورات العالمية و انعكاساتيا عمى أعمال البنوكطارؽ عبد العاؿ حماد،   2
ممتقى المنظومة المصرفية الجزائرية و التحوالت االقتصادية )واقع عبد المنعـ دمحم الطيب حمد النيل، " العولمة و آثارىا االقتصادية عمى المصارؼ"،  3

 . 6، ص، 2004، الشمف: جامعة حسيبة بف بوعمي، ديسمبر وآفاق(
 .17 ، ص، 2003، بنؾ اإلسكندرية ، مصر:35، المجمد النشرة االقتصاديةإدارة البحوث و الترجمة،  4
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أصبح  ،انتشار العولمة كنتيجة الرتفاع المخاطر المصرفية معضرورة االلتزام بمقررات لجنة بازل:  .3
بالمبادغ األساسية لمرقابة ليذا وجب عمييا االلتزاـ  ،ضروريا عمى البنوؾ أف تحتاط لمواجية ىذه المخاطر

تيا لجنة بازؿ لمرقابة المصرفية المصرفية الة التي أعد  بالتعاوف مع السمطات   -1974التي تأسست سنة  - الفع 
مقررات ركزت الفع الة  المبادغ األساسية لمرقابة المصرفيةفي إطار ىذه و  الرقابية في مجموعة الدوؿ العشر.

 عمى: 1لجنة بازؿ
 الضوابط والمتطمبات الالزمة لمرقابة عمى المخاطر؛  تحديد -
 أساليب الرقابة البنكية؛ تحديد -
 صليعمى أف  1988الذؼ حدد سنة  الموحد ويرتكز ىذا المعيار ،رأس الماؿأو مالءة معيار كفاية تحديد  -
( كحد أدنى مع %8ماؿ إلى مجموع األصوؿ الخطرة بعد ترجيحيا بأوزاف المخاطر االئتمانية إلى )الرأس معدؿ 

   بإضافة الشريحة الثالثة لرأس الماؿ ومخاطر السوؽ. 1995مو سنة ولقد تـ تعدي .1992نياية عاـ 
ات يالكثير مف دوؿ العالـ خالؿ عقدؼ الثمانينشيدتيا  العديد مف األزمات المصرفية والمالية التيلكف مع 

 1994مف األزمة المالية التي أصابت المكسيؾ في أواخر عاـ  اعتباراات، إذ زادت حدة تمؾ األزمات يوالتسعين
وعاـ  1997وكاف ذلؾ عاـ  ا، وكانت أزمة جنوب شرؽ آسيا أكثر األزمات شدة وتأثير 1995وأوائل عاـ 

دؽ  حيث تـ المصرفية، و العالمي وخصوصا عمى القطاعات المالية  االقتصادعمى  وكاف تأثيرىا واضحا 1998
صندوؽ نقد مثل ىذه األزمات أدت بالمؤسسات المالية الدولية . ناقوس الخطر والتيديد بتقويض العولمة المالية

الدوؿ العشر الكبرػ بتكثيف جيودىا ب و ،تسويات الدوليةالالبنؾ الدولي لإلنشاء والتعمير وبنؾ  الدولي و
أتي إصدار الطبعة يصدد في ىذا  و  ،المصرفية عمى المستوػ الدوليو دعـ القطاعات المالية  محاولة تقوية ول

 ارتكزت. ولقد 2003أما الطبعة الثالثة في  2001والطبعة الثانية  1999في سنة  2لجنة بازؿ وثيقةمف األولى 
 :  1ور وىيمحا ةعمى ثالث 2لجنة بازؿ

 ؛وضع حد أدنى لمتطمبات رأس الماؿ -
 ؛ المراجعة الرقابية لكفاية رأس الماؿ -
 .انضباط السوؽ )اإلفصاح( -

ويساعد  ،يعتبر االندماج المصرفي أحد اآلثار االقتصادية لمعولمة المالية االندماج المصرفي:. 4
 :2االندماج المصرفي في المحافظة عمى عدة اعتبارات أىميا ما يمي

 وحجـ المخاطر, وحدود المخاطرة. ،اعتبارات الربحية المثمى المتوافقة مع اعتبارات الخطر -
اعتبارات النمو المتوازف الحركي الدائـ والمستمر والمستقر في حجـ وكـ ونوع وقيمة العمميات المصرفية  -
 والعامميف فيو والمتعامميف معو. ،ع البنؾوفرو 

                                                           
 .12إدارة البحوث و الترجمة، المرجع األخير. ص،  1
 .317 ،316ص،  ،، مرجع سابق، صالعولمة االجتياحيةمحسف أحمد الخضيرؼ،  2
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ولقدرتو عمى امتصاص  ،والدعـ المستمر لمركزه المالي ،الحتياطات البنؾ السرية والعمنيةالتراكـ المتتالي  -
 ومعالجة األزمات واألحداث الطارئة المفاجئة.

إف مف أىـ اآلثار السمبية لمعولمة المالية ىي تمؾ األزمات القوية التي  تزايد حدوث األزمات بالبنوك:. 5
بحيث كاف ليذه األزمات تأثيرا شديدا عمى االقتصاديات  ،يتعرض ليا الجياز المصرفي في عدد مف الدوؿ

ت المالية بيف األزمافمف  ،المالية والجياز المصرفي عالقة وطيدة بيف إجراءات العولمةلوجود وكنتيجة  .الوطنية
 ما يمي: فييا اكبير  العولمة المالية دور ا أدتالتي 
 1994في سنة  اندلعت األزمة المكسيكية :(1994/1995األزمة المالية المكسيك في أواخر عامي ) -

، كانت ىذه األخيرة مرتبطة بالدوالر األمر الذؼ ساعد عمى تدفق العممة المكسيكية بيزونتيجة تدىور قيمة 
خاصة بعد إزالة العوائق والقيود أماـ  (1993و  1990الماؿ إلى المكسيؾ خاصة بيف سنتي ) الكبير لرأس

ىزت االستقرار السياسي  1994إال أف األحداث والوقائع السياسية التي حدثت في سنة حركة رؤوس األمواؿ. 
األمواؿ وبدأ تدفق عمى وجية حركة رؤوس تزايد مخاوؼ المستثمريف وأثر مما أدػ ذلؾ  واالقتصادؼ لمبالد

وانطالقا مف ىذا " القت السمطات المكسيكية مصاعب جمة في دعـ عكسي ليذه األخيرة إلى خارج المكسيؾ. 
(. %15باتخاذ قرار تخفيض قيمة بيزو بنسبة ) 1994ديسمبر مف سنة  20العممة، فقامت السمطة الجديدة في 

و كامل في قدرات االقتصاد المكسيكي وكشف عف عمق ىذا القرار نقطة حاسمة في تالشي الثقة بشكل شبوكاف 
 . 1"التي كاف يعانييا. ونتيجة لذلؾ، ارتفع منسوب خروج رأس الماؿ األمر الذؼ زاد مف عمق األزمة األزمة 
مع انييار العممة بدأت ىذه األزمة لقد  :(1997/1998جنوب شرق آسيا عامي )المالية لزمة األ  -
باىت لكل دوالر  25إذا " عمى مدػ عشر سنوات كاف باىت التايمندؼ يباع بسعر ، 1997في سنة  يمنديةاالت

األخرػ وانتشرت المضاربة في ماليزيا ( مف قيمتو مما أثار االضطراب في العمالت %25وفجأة ىبط ليفقد )
يديدا لكل وكوريا والفميبيف واندونيسيا. وفي نياية تمؾ السنة تحولت األزمة التي بدأت بسعر الصرؼ لتصبح ت

. كما أف ىذه األزمة انتشرت مف آسيا إلى 2جوانب االقتصاد مف بنوؾ وأسواؽ أسيـ وكل التعامالت األخرػ"
      روسيا إلى أمريكا الالتينية لتيدد العالـ كمو. 

بعد تفاقـ  1998في سنة جنتيف األر بلقد بدأ التدىور االقتصادؼ األزمة المالية و االقتصادية األرجنتينية:  -
في الوقت التي أصبحت الجباية تمثل آلية التعديل األساسية في يد السمطات األرجنتينية بعد الحسابات العمومية 

وتتمثل وظيفتو  1992مجمس العممة الذؼ " تأسس سنة نظاـ تحييد سعر الصرؼ وسعر الفائدة بواسطة 
و)عممة األرجنتيف( مقابل الدوالر وفق قاعدة األساسية في المحافظة عمى قيمة العممة عف طريق ضماف البيز 

 . 3ثابتة قواميا بيزو واحد مقابل دوالر واحد"

                                                           
 . 298، ص، 2013، الجزائر: ديواف المطبوعات الجامعية، االقتصاد النقدي و البنكيطاىر لطرش،  1
 .89، ص، 2008دمشق: دار كيواف لمطباعة والنشر والتوزيع،  -، الطبعة األولى، سورياتناقضات العولمةحاتـ حميد محسف،  2
3

 .203مرجع سابق، ص،  ،االقتصاد النقذي و البنكيطاهر لطرش،  
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البنوؾ  لعبت " كما وىي الفترة التي انفجرت فييا األزمة، 2002و  2001ىذا التدىور إلى غاية  واستمر
البنوؾ بثبات عالقة الصرؼ بيف الظروؼ المواتية الندالع األزمة. بالفعل، إف اعتقاد أيضا دورا بارزا في تييئة 
مر في الزمف دفعيا إلى أخذ الكثير مف المخاطرة عمى مستويات عدة بما فييا البيزو والدوالر بشكل مست

المخاطر المرتبطة بالصرؼ، إذ قامت بقبوؿ الودائع ومنح القروض بالدوالر، وىو األمر الذؼ يعرض البنوؾ 
العالقة بيف العممتيف )خاصة عدـ قدرة عمى التسديد القروض  إلى مخاطر جمة عند أوؿ قرار بتعديل ىذه

      .  1"الممنوحة بالدوالر(
التي انطمقت شرارتيا خاصة مف أزمة الرىف العقارؼ  :(2008/2009العالمية لعامي )األزمة المالية  -

اإلقميمية والدولية عمى حد  انتقاؿ آثارىا مف األسواؽ المالية المحمية إلىـ ثمف و بالواليات المتحدة األمريكية 
سواء، وذلؾ لما يفرضو ىذا النظاـ العالمي مف حرية في حركة رؤوس األمواؿ وتدفق لالستثمارات األجنبية 
 المباشرة بيف الدوؿ، و كذا تكامل األسواؽ وانفتاحيا عمى بعضيا البعض. مما أدػ إلى توسع اليوة بيف

 االقتصاد عف مستقل بشكل كبير و متنوعة مالية أصوؿ ة إلصداركنتيج الحقيقي واالقتصاد المالي االقتصاد
  الحقيقي.

تضخـ موجة ازدىار قروض اإلسكاف ارتفعت أسعار المساكف نتيجة  وتعود جدور األزمة المالية إلى"
لإلقباؿ عمى الشراء، األمر الذؼ جعل البنوؾ تشعر باألماف حيف تمنح القروض لمف ال يممكوف الضمانات 
الكافية، ففي النياية كاف بوسع البنؾ أف يستحوذ عمى المسكف إذا ما تأخر المقترض عف السداد، وبعد أف تكوف 
قيمة المسكف قد ارتفعت. أو ىكذا كانت النظرية، وكاف نجاح ىذه النظرية يتوقف بطبيعة الحاؿ عمى استمرار 

قمة ليا ثـ توجييا نحو االنحدار، أصبحت أسعار المساكف في االرتفاع، و لكف بمجرد بموغ األسعار أعمى 
  شروط اإلقراض أكثر إحكامًا، واضطرت البنوؾ إلى استرداد المساكف مف المقترضيف المتخمفيف عف السداد

بمغت الفقاعة المالية  2007و 2006أثناء العاميف ف ولكف بعد أف أصبحت قيمة المساكف ال تغطي قيمة الديف.
، بمغت ذروتيا. وكانت دفاتر التي تسببت اآلف في إسقاط  المؤسسات المالية التي كانت عاتية القوة ذات يـو

مف  ىائمة مف القروض العقارية الخطيرة المحزومة في أشكاؿ مقعدةموازنة البنوؾ أثناء تمؾ الفترة عامرة بكميات 
نوؾ في إبطاء سرعتيا في األدوات المالية التي جعمت مف تقييـ حجـ المجازفة أمرًا بال  الصعوبة، ثـ بدأت الب

منح القروض الجديدة، وبدأت معدالت التخمف عف سداد أقساط الديوف العقارية في االرتفاع، وبمغت أسعار 
انفجرت الفقاعة  2008اإلسكاف ذروتيا مع تباطؤ اإلقراض، ثـ بدأت بعد ذلؾ في االنحدار، وبحموؿ خريف 

اإلبالغ عف الخسائر الضخمة، التي كانت كافية في  وبدأت البنوؾ التي منحت قروضًا عقارية ضخمة في
ومع انخفاض معدالت  (.Bear Stearnsبعض األحياف لتدمير البنؾ ذاتو، كما حدث مع بنؾ بير شتيرنز )

في تخفيض أسعار  2007اإلنفاؽ بسبب انييار أسعار المساكف، بدأ بنؾ االحتياطي الفيدرالي منذ خريف 
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ركود االقتصادؼ ومساعدة البنوؾ المتعثرة، إال أف التوسع في االئتماف ىذه المرة لـ الفائدة، في محاولة لمنع ال
  .1"يعد يتدفق إلى قطاع تشييد المساكف، بل إلى المضاربة في السمع والعمالت األجنبية

قا مف كما أف انتقاؿ ىذه األزمة إلى خارج الواليات المتحدة وتحوليا بالتالي إلى أزمة مالية دولية تـ انطال
 :2ظاىرتيف ىما

 ) حرية حركة رأس الماؿ(؛تفكيؾ الطابع التنظيمي لألسواؽ  -
 اإلبداعات المالية التي تعكسيا في حالة القروض الرىنية ظاىرة التوريق. -

تداعيات أزمة الرىف العقارؼ بدوف توقف إذ تسبب ذلؾ في تغيير عميق ىيكل النظاـ البنكي واستمرت 
  .بنوؾ إلى الصدارة في الوقت الذؼ تراجع فيو ترتيب البنوؾ عريقة بشكل غير معيودالعالمي حيث صعدت 

عمميات  المقترنة بالتحرر المالي إلى زيادةو العولمة المالية أدت تزايد مخاطر أنشطة تبييض األموال: . 6
مف خالؿ االلتزامات الدولية في  تبييض األمواؿ ولقد استخدـ الجياز المصرفي كوسيط لعممية تبيض األمواؿ

المالية عمى وجو الخصوص، مما يفسح المجاؿ   إطار منظمة التجارة العالمية وتحرر تجارة الخدمات البنكية
" وقد يتـ استغالؿ البنوؾ بعدة أساليب رج، االخ األمواؿ في الداخل و تبييضبقصد  رؤوس األمواؿ حركةأماـ 

اإليداع في حسابات مصرفية لمبال  صغيرة نسبيا كتجزئة لمبم  كبير دوف  في عمميات غسل األمواؿ، كأف يتـ
وىناؾ أيضا تواطؤ الداخمي مف قبل موظفي البنؾ لتسييل عممية الغسل، وأيضا يتـ عف أف يثير ذلؾ شبية 

ئل طريق التحويالت بواسطة البنوؾ، وشراء األدوات النقدية كالشيكات المصرفية والسياحية و استغالؿ الوسا
االلكترونية في التحويالت وااليداعات، أو خمق شركات وىمية يتـ التعامل مع البنوؾ مف خالليا. و عمى الرغـ 

 .3مف أف األساليب المستخدمة لغسل األمواؿ كثيرة إال أف أسموب التحويالت المالية ىو األكثر شيوعا"
ر األسواؽ المالية إلحداث المزيد مف يوتحر   األجنبية االستثماراتتسعى إلى جذب  معظـ الدوؿ إال أف

 عمى ةسمبيآثار لو الذؼ  تبيض األمواؿاالنتعاش والنمو االقتصادؼ بغض النظر عف مخاطر تزايد عمميات 
 :4ومف أىـ ىذه اآلثار ما يمي .الجياز المصرفي

 لممخاطرة؛تؤدؼ عمميات غسل األمواؿ إلى تقميل تعامل المستثمريف مع القطاع المصرفي لعدـ تعرضيـ  -
تؤثر عمى سمعة القطاع المصرفي بالسمب مما ييدد البنوؾ بزعزعة الثقة وذلؾ عكس ما تسعى إليو مف  -

 عامميف مع كافة القطاع المصرفي؛بث الثقة في المت
رأس الماؿ اليارب لمخارج بقصد الغسل، معظمو ال يعود لموطف األـ مصدر ىذه األمواؿ مما يؤدؼ إلى  -

 االقتراض مف البنوؾ؛ارتفاع تكاليف 

                                                           
 :االطالع تاريخ، www.project-syndicate.org جيفرؼ ساش، ترجمة: إبراىيـ دمحم عمي، "جذور األزمة المالية األميركية"، الموقع اإللكتروني: 1

21/03/2008. 
2

 .205، مرجع سابق، ص، االقتصاد النقذي و البنكيطاهر لطرش،  
 .471 ، ص،2011، الكويت: آفاؽ لمنشر والتوزيع، البنوك التجاريةتركي الشمرؼ ودمحم السكر،  رمضاف الشراح و 3
 .477المرجع األخير، ص،  دمحم السكر،و تركي الشمرؼ و  رمضاف الشراح 4

http://www.project-syndicate.org/


 المضيفة لمبمدان المصرفي القطاع في المباشرة األجنبية االستثمارات  الفصل األول:
 والمعاصرة الحديثة العالمية التغيرات ظل في

40 

تؤدؼ عمميات غسل األمواؿ إلى تعرض البورصات المالية لألزمات واالنييار في كثير مف األحواؿ بسبب  -
 خروج األمواؿ المغسولة بصورة مفاجئة مف البورصات بعد استكماؿ غرض الغسل؛

ف الرقابة وعدـ قدرة تؤدؼ عمميات غسل األمواؿ إلى انتشار الفساد في القطاع المصرفي لمدولة لضع -
 الحكومة عمى السيطرة عمى البنوؾ؛

إذا استطاع االشخاص الذيف يعمموف في مجاؿ غسل األمواؿ أف يدخموا أمواليـ البنؾ وبسيولة، فيذا يعني  -
أو أف يكوف البنؾ قد أغمض عينيو عف ىذه األمواؿ وىذا يعني دخوؿ البنؾ أف المدير أو الموظفيف مرتشوف 

 اإلجرامية. ضمف الشبكة 

 مواجية تحديات العولمة فيعمل البنوك والتوجيات الحديثة لستراتيجيات اال الفرع الثالث:
لقد تطمبت التحوالت والتغيرات السريعة العالمية استراتيجيات وخيارات وجدت البنوؾ نفسيا ممزمة بالقياـ 

اقتصاد عالمي قائـ عمى االندماج الدولي بيا واتباعيا حتى يتسنى ليا الحفاظ عمى مكانتيا ووضعيتيا في ظل 
  .والعولمة
الستراتيجيات البنوؾ في  األساسي يتمثل اليدؼ: مواجية تحديات العولمة فياستراتيجيات البنوك  .1

ع أعماليا، سواء مف خالؿ امتدادىا وزيادة منتوجاتيا، أومف خالؿ تنويع منتجاتيا عبر مختمف بمداف العالـ يتوس
رات الحجـ؛ الحصوؿ عمى المنتوجات الواسعة؛ تقسيـ المخاطر ودفع و العمميات البنكية؛ تحقيق وفبغية: توسيع 

 والمشاركة بيف البنوؾ.  االندماج
 :1التوسيع ما يمي استراتيجياتتيدؼ إلقامة استثمارات كبرػ. ومف أىـ  االستراتيجياتفيذه 
تخص إدارة  االستراتيجية: ىذه ((Développement interneالتطور الداخمي  استراتيجية. 1-1

البنؾ في التطور الداخمي لممنتوجات وشبكة التوزيع لممؤسسة وذلؾ بإنشاء: فروع، وحدات، وكاالت، مكاتب 
تكويف األىميات الضرورية، كما أنيا تتميز بأنيا أقل كمفة  االستراتيجيةنقاط بيع أخرػ. وتتطمب ىذه  تمثيل، أو

 مف غيرىا. 
في  االستراتيجية: وتتمثل ىذه ((Acquisition Fusion االتحاداالستحواذ أو  استراتيجية. 1-2
اتحاد أو انضماـ المؤسسة إلى مجموعة أكثر صالبة، فيي تسمح لممؤسسة البنكية بالوصوؿ إلى  استحواذ أو

بير مف كتمة صارمة في مدة زمنية قصيرة، وكنتيجة لالتحاد تستطيع المؤسسة البنكية أف تمنح قروضا لعدد ك
 زيادة قروض العمالء، أو لمقطاع، أو لمبمد. العمالء، أو

نشاء ثقافة جديدة  إذ أنيا تتطمب اندماج الموارد والوسائل التقنية )مثل أنظمة األعالـ اآللي واالتصاؿ(، وا 
ىي الشراكة في الوظائف والمنتوجات المعروضة، والتكامل  ةلممؤسسة. ومف األىداؼ الموجودة ليذه االستراتيجي

 وتدعيـ رأس ماؿ المؤسسة الجديدة الناشئة مف اإلتحاد. ،لألسواؽ الخدماتية
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تتمثل ىذه : (Participations Consortiales) المشتركةالمساىمات  استراتيجية .1-3
( في رأسماؿ المؤسسة الموجودة. ىذا %50تفوؽ )عمى األقل في أخذ بالمساىمة معقولة ومنطقية  ةاالستراتيجي

حتى  .التقسيـ األمثل لممخاطر؛ تخفيض تكمفة المنتوجات ؛تحسيف النوعية المعمومة :المجمع البنكي ييدؼ إلى
تجدر اإلشارة إلى إمكانية وجود فروؽ بيف شركات أعضاء  ،يتسنى لو زيادة مداخيل المؤسسات األعضاء

 ألىداؼ وطريقة اإلدارة.المجمع خاصة عمى مستوػ ا
 :(Alliances Cas de la Bancassurance))حالة بنك التأمين( التحالفات ةاستراتيجي .1-4

التحالفات إلى تيدؼ  .عدد مف المؤسسات المستقمة في التحالف بيف مؤسستيف أو ةتتمثل ىذه االستراتيجي
عالقات األعماؿ، شبكات  ،ورفع أو تعظيـ الحظوظ )القدرات والمعرفة تفي خمق مساىما ةاالستفادة مف التكاممي

ىذه التحالفات في فترات عادة تتأسس يمكنيا الحصوؿ عمى بعض األسواؽ. و  ...الخ(.والبنيات التحتية ،التوزيع
ىذه الفرص يمكف تحقيقيا في الفترة  ،تكوف طويمة مف أجل خمق فرص حقيقية مستقبمية لألطراؼ المعينة

المستقبمية تبعا لتحرير األسواؽ أو لمنمو االقتصادؼ. ومف الممكف أف يصل التحالف إلى نجاح فعاؿ في مدة 
وذلؾ باألخذ  ،)المتحالفة( لألطراؼزمنية، وذلؾ بتعزير العالقة عف طريق خمق الشركات المتصمة والتابعة 

التحالفات بيف البنوؾ وشركات التأميف باتفاقيات  ىذهتترجـ دائما سة األـ. كما بالمساىمات اليجينة في المؤس
 البيع لمنتوجاتيـ الخاصة.

ىناؾ عدة خيارات وتوجيات حديثة : مواجية تحديات العولمة فيعمل البنوك . التوجيات الحديثة ل2
 لممصارؼ مف أجل مواجية تحديات العولمة المالية مف أىميا: 

يعتبر خيار الصيرفة الشاممة مف أىـ الخيارات التي تتخذىا  بنوك الشاممة:التوجو إلى . خيار ال2-1
كيانات مصرفية جديدة تترجـ عممية تضخـ  البنوؾ لمواجية تحديات العولمة المالية. إذ تعتبر البنوؾ الشاممة
عدد مف عمى التنويع التي تقـو  الستراتيجيةأعماؿ البنوؾ ودخوليا في مجاالت جديدة. و ذلؾ مف خالؿ 

 : 1المحاور يمكف إيضاحيا عمى النحو التالي
حيث تقوـ البنوؾ الشاممة بالعديد مف األنشطة في مجاؿ أ. المحور الخاص بمصادر التمويل: 

 تنويع مصادر التمويل مف أىميا:
 شيادات إيداع قابمة لمتداوؿ؛  إصدار -
ز المصرفي الذؼ لجأت إليو البنوؾ الشاممة لتدعيـ الطاقة المالية االقتراض طويل األجل مف خارج الجيا -

 وتقوية المركز المالي. 
اتخاذ البنوؾ الشاممة لشكل الشركة القابضة المصرفية وذلؾ بإعادة تنظيـ نفسيا في شكل شركات قابضة  -

 مف أجل البحث عف اتجاه جديد لتنوع مصادر التمويل وتعبئة المدخرات.
 أو التسنيد.  قالتوري -
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وييتـ بتنويع مجاالت االستخدامات المصرفية مف المصرفية:  باالستخداماتالمحور الخاص . ب
  خالؿ عدة جوانب لعل مف أىميا:

   ؛التنويع في محفظة األوراؽ المالية -
 ؛ تنويع القروض الممنوحة -
  .قداـ عمى مجاالت استثمار جديدةاإل -

التنويع في  ةتتجو البنوؾ الشاممة إلى استراتيجيالمحور الخاص بدخول مجاالت غير مصرفية:  ج.
 مخاطر نقص السيولة وىذه المجاالت تنقسـ إلى: ىذا المحور مف أجل زيادة الربحية والعائد دوف إضافة

 ؛(Leasingالقياـ بنشاط التأجير التمويمي ) -
  ؛البنوؾ في األسواؽنشاط االتجار بالعممة التي بحوزة  -
 والسندات نيابة عف مؤسسات األعماؿ(. إصدار األسيـ)نشاط إصدار األوراؽ المالية  -

يخص ممارسة بعض األنشطة غير المصرفية مف خالؿ شركات شقيقة تضميا المحور الرابع:  د.
 شركة قابضة:

 ؛الممتمكاتو نشاط التأميف عمى حياة العمالء  -
 ؛ارإنشاء صناديق االستثم -
 ممارسة نشاط التأجير التمويمي مف خالؿ شركات تابعة لمشركة القابضة المصرفية. -

حيث تقوـ ىذه الفروع  اط جديدة ألنشطة الفروع المصرفية،ممارسة أنمالمحور الخامس: ه. 
 باألنشطة التالية:

  ؛األنشطة المصرفية في المحالت الكبرػ  تقديـ -
 ؛إنشاء الفروع البنكية -
 فروع كاممة آلية أو شبو اآللية.إنشاء  -

وكذا المتطمبات  ،نظرا لمتغيرات الحديثة والتطور السريع ألعماؿ البنوؾخيار االندماج المصرفي:  .2
الجديدة التفاقية بازؿ، وجدت البنوؾ الصغيرة نفسيا مجبرة عمى التوجو إلى خيار االندماج مف أجل مواكبة ىذا 

اتحادا لبنكيف أو أكثر في شكل جديد، بغية التوسع ألخذ سمات  االندماجيعتبر  التغير في ظل العولمة المالية.
المصارؼ العمالقة لمواجية المنافسة ومستحدثات العمل المصرفي في ظل العولمة. إذ يعود االندماج المصرفي 

 : 1ر فيما يميلو تأثيرات ايجابية. ويمكف تمخيص ىذه المزايا وآثاو بعدة مزايا ومكاسب لمبنوؾ المندمجة، 
الحصوؿ عمى مزايا اقتصاديات الحجـ والسعة والنطاؽ المترتبة عمى كبر أعماؿ وأنشطة البنؾ والعمميات  -

 المختمفة.
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جراء عمميات التطوير  - زيادة قدرة البنؾ بعد عممية االندماج عمى اإلنفاؽ عمى البحوث والدراسات وا 
 والتحديث والتحسيف.

تح فروع جديدة داخمية وخارجية، وعمى توسيع حجـ الفروع الحالية، واالرتقاء زيادة قدرة البنؾ عمى ف -
 بدرجتيا وصالحياتيا، وزيادة قدرتيا عمى خدمة أنشطة أكبر، وعدد عمالء أكبر.

تعزيز القدرة التنافسية وذلؾ مف خالؿ المزيد مف الدقة الفائقة في عممياتو، المزيد مف السرعة الفائقة في  -
 المزيد مف الفاعمية االشباعية لممتعامميف معو.معامالتو، و 

 االرتقاء التطويرؼ بمناخ العمل وأساليبو ونظمو ولوائحو اإلدارية، وجعمو أفضل وأكثر صحة. -
مع تنامي األرباح وازدياد المعدالت عمى األصوؿ، وارتفاع ربحية األسيـ، يزداد حرص المساىميف عمى  -

 لمندمج، ويزداد اإلقباؿ عميو، ويرتفع سعره في البورصة. االحتفاظ بالسيـ الخاص بالبنؾ ا
زيادة قدرة البنؾ عمى تكويف احتياطات عمنية وسرية تدعـ المركز المالي لمبنؾ، وترفع مف قدرتو عمى  -

 مواجية األزمات والمواقف المفاجئة الطارئة.
 تصادية المختمفة.زيادة قدرة البنؾ عمى تحقيق التشابؾ القطاعي ما بيف القطاعات االق -
دارية سميمة قادرة  - زيادة قدرة البنؾ عمى جذب رؤوس األمواؿ األجنبية، وعمى توفير عناصر كفاءة فنية وا 

 عمى التعامل مع متطمبات الدورة االقتصادية.
 زيادة قدرة البنؾ بعد االندماج في تصدير الخدمات المصرفية إلى الخارج. -

لمواجية المخاطر لبنوؾ مطالبة بمراعاة القواعد والمعايير الدولية أصبحت ا: مواكبة المعايير الدولية .3
دارتيا في ػ مستو الالمصرفي عمى سياؽ سعييا الى تنويع خدماتيا واالرتقاء بمستوػ الخدمة المقدمة بالسوؽ  وا 
  :العمل عمى مواكبتيا ينبغي التي، ومف بيف المجاالت الدولي المحمي و

 لجنة بازؿ لمرقابة المصرفية خاصة فيما يتعمق بػ: وتطبيق معايير  احتراـ -
 ؛تدعيـ القواعد الرأسمالية 
 ؛تطوير السياسات االئتمانية بالبنوؾ 
  المخاطر بإدارةاالىتماـ.  

 التياألمواؿ  تبييضشأف مكافحة  فيشيا مع المواثيق الدولية امتطمبات مكافحة عمميات غسيل األمواؿ تم -
  .(FATF) ةالماليلإلجراءات وتوصيات لجنة العمل  ،1988أقرتيا لجنة بازؿ عاـ 

 يعد تبنى المفيوـ الحديث لمتسويق المصرفى أحد ركائز: تبنى المفيوم الحديث لمتسويق المصرفى. 4
التكيف مع التغيرات الناتجة  حتى تكوف قادرة عمى المنافسة محميا ودوليا ومف أجل تدعيـ الميزة التنافسية لمبنوؾ

ومف أجل ذلؾ فيي تسعى دوما إلى  في ظل التحرر المالي والعولمة المالية، عف ىذا المحيط التنافسي المفتوح
بل إلى بائعيف  فحيث لـ يعد ىذا األخير في حاجة إلى موظفيف تقميديي، التطوير بدعـ كفاءة البنؾ استراتيجية

أنو ذلؾ النشاط الذؼ يشمل كافة الجيود  "عمىالمصرفي  مكف تعريف التسويقوي محترفيف لمخدمات المصرفية.
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والتي تكفل تدفق الخدمات المصرفية التي يقدميا البنؾ إلى العميل،  تؤدػ في البنؾ والمؤسسة المصرفية،التي 
تكوف قادرة عمى  كما أف البنوؾ مف أجل أف. 1سواء إقراضا أو اقتراضا أو إيداعا والخدمات المصرفية المتنوعة "

بيع المنتجات الحالية في األسواؽ الحالية والجديدة عمى ينصب  اىتماميالـ يعد  مواجية تحديات العولمة،"
نما أيضا  عمالء جدد. ودخوؿ أسواؽ جديدة عف واإلضافة إلييا والبحث تطوير ىذه المنتجات عمى فحسب، وا 

وخطط  استراتيجياتكمما سنحت ليا الفرصة، ألف الخدمات والمنتجات المصرفية تحتاج لكي تسوؽ بفاعمية إلى 
  .2فاعمة تتناسب وطبيعة صناعة البنوؾ التي تتسـ بالمنافسة الشديدة "

 لمتطورة والمخترعة في ميداف البنوؾتسمح العديد مف التقنيات والبرامج ا: تعميق استخدام التكنولوجيا. 5

، ومف أىـ البرامج والتقنيات الحديثة المستخدمة حاليا عمى مستوػ البنوؾ في بتحسيف وخمق منتجات بنكية جديدة
 العالـ ما يمي:

، والذؼ يكوف التكنولوجيا الحديثة يكالالسم" ىو عبارة عمى بروتوكوؿ لمتطبيق (: WAPالبروتوكول ) -
  (GSM) (النظاـ العالمي لالتصاالت المتنقمة)مف أجل جمب االتصاؿ عف طريق الياتف المحموؿ لألنترنت

مع األخذ بعيف االعتبار لتخصيصاتيا، المعمومات والخدمات المنبثقة مف البنؾ عبر االنترنت، وىناؾ ثالثة 
أجل تنفيذ الخدمات  ( )مفWAPالمعبر) ؛العميل )الياتف المحموؿ( :( يتمثموف فيWAPممثميف لالتصاؿ)

 .3"؛ وشبكة الويب )موقع البنؾ(المقدمة مف طرؼ البنؾ(
وىو عبارة عف تحويل مالي ما بيف البنوؾ خارج نطاؽ االنترنت " وىو  (:SWIFT)النظام السويفت  -

ووضع تحت تصرؼ  ،القابمية و سرية الرسائل بيف مختمف الدوؿ ،يسمح بالسير في أحسف شروط السرعة
ويتألف بواسطة إعداد وتسيير شبكة اإلعالـ اآللي  ،وإلرساؿ الرسائل ،المجمع البنكي وسائل ضرورية لالتصاؿ

إلدخاؿ أداة االنترنت عمى ىذا النظاـ ليصبح  استراتيجيةاإلشارة إلى إعداد  وتجدر ،4لتحويالت الرسائل المالية "
(SWIFTNET.) 5فت ما يميومف أىـ مزايا نظاـ السوي: 

  الت ووصوليا لممستفديف؛اسرعة إنجاز الحو 
  توفير عنصر األماف؛ 
 أقل كمفة بالنسبة لمبنؾ مف أساليب التحويل األخرػ؛ 
  ساعة.  24مدار النظاـ يعمل عمى 

                                                           
 .16، ص، 1999، القاىرة: أتراؾ لمنشر والتوزيع، التسويق المصرفي، الخضيرؼ محسف أحمد  1
 .192، ص،2009، الطبعة األولى، األردف: دار اسامة لمنشر والتوزيع، البنوك التجارية والتسويق المصرفيامر جمدة، س 2

3
 Rachid MOULAY KHATIR, Samir BETTAHAR, « Système de Paiements et Monétiques : Développement et 

Modernisation », Conférence de Communauté Bancaire Algérienne et les Changements Economiques (Etat et 

Horizons), Chelef: Université Hassiba Benbouali, Décembre 2004, P, 12. 
4
 Rachid MOULAY KHATIR, Samir BETTAHAR, « Système de Paiements et Monétiques : Développement et 

Modernisation », Ibid, P, 11. 
5

سماعيل إبراىيـ الطراد،   ، ص، 2006التوزيع،  ، الطبعة األولى، عماف: دار وائل لمنشر وإدارة العمميات المصرفية المحمية والدوليةخالد أميف عبد هللا وا 
224. 
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انتقاؿ التكنولوجيات الحديثة لإلعالـ  عمىلقد ساعد التحرر المالي إدخال الصيرفة اإللكترونية:  .6
إذ تزايد عدد البنوؾ  اإللكترونية والصيرفة اإللكترونية. واالتصاؿ عبر مختمف الدوؿ، مما أدػ إلى ظيور البنوؾ

بم  عدد البنوؾ التي تعرض خدماتيا عبر  1998سنة ، " ففي انقطاعالتي تقدـ خدماتيا عبر اإلنترنت بدوف 
بنؾ في سنة  12000، ثـ بم  1999بنؾ في سنة  8400ىذا العدد إلى  و ارتفعبنؾ،  1200اإلنترنت إلى 

2003 "1 . 
إف تأثير التكنولوجيات الحديثة خاصة في مجاؿ اإلعالـ الصيرفة اإللكترونية:  مفيوم. 6-1

التي أصبحت تتسـ بسرعة فائقة عبر جميع الحدود  ،فيما يتعمق بتنفيذ العممياتواالتصاؿ كاف كبيرا خاصة 
كما يتـ تنفيذىا في أؼ وقت و في أؼ زمف. ويمكف تعريف البنؾ اإللكتروني  ،وبتكمفة منخفضة وبطريقة آمنة

ختمف النظاـ الذؼ يتيح لمزبوف الوصوؿ إلى حساباتو أو أؼ معمومات يريدىا والحصوؿ عمى معمى أنو " 
. كما 2"الخدمات المصرفية مف خالؿ شبكة معمومات يربط بيا جياز الحاسوب الخاص بو أو أؼ وسيمة أخرػ 

الخدمات  ؛البنؾ المنزلي ؛البنؾ عمى الخط وىي: أطمق مصطمح البنوؾ اإللكترونية كتعبير شامل لعدة مفاىيـ
  .المالية عف بعد

البنوؾ اإللكترونية إلى ثالث صور  وتصنف ،أؼ مكاف فالبنؾ اإللكتروني يقدـ الخدمة في كل وقت ومف
 :3عمى اإلنترنت كما يمي

منشاط اإللكتروني لالحد األدنى ىو  ولمبنوؾ اإللكترونية أوىو المستوػ األساسي  الموقع المعموماتي: -
 مف خاللو معمومات حوؿ برامجو ومنتجاتو وخدماتو المصرفية. البنؾ يقدـ و ،المصرفي

الموقع بنوع مف التبادؿ االتصالي بيف البنؾ وعمالئو، كالبريد اإللكتروني  يؤمف ىذا االتصالي: الموقع -
 وتعبئة نماذج الخط أو تعديل معمومات القيود والحسابات.

حيث  ،فيو البنؾ يمارس خدماتو وأنشطتو في البيئة اإللكترونية يمارسالذؼ  ىو المستوػ  الموقع التبادلي: -
جراء الدفعات النقدية و يسمح داراتيا وا  الت بيف حساباتو داخل البنؾ أو مع االحو  لمزبوف الوصوؿ إلى حساباتو وا 

 جيات خارجية.
ووسائل الدفع الحديثة في ظل الصيرفة  لقد ظيرت تقنياتتقنيات وآليات الدفع اإللكترونية:  .6-2
ويتـ تحقيق ىذه  ،قبل، مما استوجب إثباتيا وقبولياوالوسائل لـ تكف موجودة مف  ىذه التقنيات ،اإللكترونية

 القبولية انطالقا مف مدػ االطمئناف لسالمة الوسائل اإللكترونية في التعاقد واإلثبات. 
 صرفية أىميا :ملت امجاالنظـ آلية في عدة  لقد تـ استعماؿالصيرفة اإللكترونية:  أجيزة -أ

                                                           
1
 Plihon DOMINIQUE et Autres, Les banques acteurs de la globalisation financière, France: Editions La 

Documentation Française, 2006, P, 61.  
 .118، ص، 2012ولى، القاىرة: المركز القومي لإلصدارات القانونية، ، الطبعة األالبنوك االلكترونيةيوسف حسف يوسف،  2
 .119لمرجع األخير، ص، ا ،حسف يوسفيوسف  3
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لمبيانات المزودة بجيازؼ إدخاؿ وأربعة أجيزة محطة طرفية  ىي"  (:DABالموزع اآللي لألوراق ) -
عادية لمبيانات ال بد أف يتصل الصراؼ اآللي بالمعالج المضيف والذؼ يعادؿ في طرفية  محطةإخراج وكأؼ 

آالت أوتوماتيكية تستخدـ عف طريق بطاقة  فيي ،1طبيعة وظيفتو الشركات التي توفر خدمات األنترنت"
لمموزع ىي  وىكذا فالميمة الرئيسية ،إلكترونية تسمح لممستيمؾ بسحب مبم  مف الماؿ دوف المجوء إلى الفرع

 تقديـ الخدمة األكثر ضرورة. 
باإلضافة إلى  ،تنوعاىي أجيزة أوتوماتيكية تقدـ خدمات أكثر تعقيدا و " (:GABلألوراق ) اآلليالشباك  -

تحويل مف حساب إلى العمميات  ،طمب الصؾ ،وؿ الودائعخدمات كقبالعديد مف البتقديـ سحب األمواؿ تسمح 
 متصمة بشبكة تستخدـ عف طريق بطاقات إلكترونية.فيي  .2"...الخآخر
تسمح " التقنية  فإف ىذه ،يحمل بطاقة ائتماف عميلإذا كاف ال(: TPVنيائي نقطة البيع اإللكترونية ) -

عمى القارغ  ةاالئتمانيموظف نقطة البيع البطاقة بعد أف يمرر  بخصـ قيمة مشتريات العميل مف رصيده الخاص
لمعميل أيف تخصـ القيمة مف  سرؼ ال رقـال بإدخاؿاإللكتروني الموصوؿ مباشرة مع الحاسوب المركزؼ لمبنؾ 

 .3إلكترونيا " لرصيد حساب المتجر رصيده وتضاؼ 
" فيي تقدـ  ،ساعة في كل أياـ السنة 24 ساعة عمى 24 تقديميا ستمروىي خدمة يالياتف المصرفي:  -

عمى شبكة اإلنترنت المرتبطة بفروع البنؾ أيف تمكف العميل مف الحصوؿ عمى خدمات محددة، فقط  باالعتماد
  .المصرفي لمعمالءوقد تعددت الخدمات التي يقدميا الياتف ، 4بإدخاؿ الرقـ السرؼ الخاص بو"

لقد تنوعت وسائل الدفع مع ظيور الصيرفة اإللكترونية مف أىـ  وسائل الدفع اإللكتروني: -ب
 الوسائل التي أثبتتيا ما يمي:

عف مستودع لمقيمة النقدية التي تحتفع بيا في شكل رقمي بحيث يكوف ىي عبارة "النقود اإللكترونية:  -
تأخذ صورة وحدات إلكترونية وتخزف في  ،نقود غير ممموسة، إذف فيي 5المعامالت"متاحا لمتبادؿ الفورؼ في 

ويمكف لمعميل  .مكاف آمف عمى )اليارديسؾ( لجياز الكمبيوتر الخاص بالعميل باسـ المحفظة اإللكترونية
 استخداـ ىذه المحفظة لمقياـ بعمميات البيع والشراء والتحويل ...الخ.

" وضع رقـ سرؼ يحل محل التوقيع الشيؾ اإللكتروني عمى إصدار تعتمد فكرة الشيكات اإللكترونية:  -
 توقيع تماماالك -ذحينئالتقميدؼ، ويتـ وضع ىذا الرقـ في ذات الوقت الذؼ تتـ فيو طباعة الشيؾ، ويسمح الرقـ 

 .6بمعرفة شخص مف أعطى أمرا بإصدار الشيؾ"–
                                                           

 .101، ص، 2010، الطبعة األولى، األردف: دار أسامة لمنشر والتوزيع، اإلدارة المالية والمصرفيةدمحم عبد الخالق،  1
 .30، مرجع سابق، ص، البنوك االلكترونيةيوسف حسف يوسف،  2
 .31يوسف حسف يوسف، المرجع األخير، ص،  3
 .32المرجع األخير، ص، يوسف حسف يوسف،  4
سكندرية: اال –، األزاريطة (واالئتمانالنقود والبنوك  القتصادياتالنقدي و المصرفي )دراسة لممبادئ الحاكمة  االقتصادأساسيات عادؿ أحمد حشيش،  5

 .317، ص، 2004دار الجامعة الجديدة، 
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ىي تمؾ البطاقة التي تتيح لحامميا الحصوؿ عمى قرض، ويمكف : (Crédit Card) االئتمانيةالبطاقات  -
 ىما: االئتمانيةالتمييز بيف نوعي البطاقة 

  غير المتجددة  االئتمانيةالبطاقة(Charge Card) لممستيمؾ الشراء عمى الحساب اآلف : " تتيح
مف  .1القائمة )الفاتورة( لو"والتسديد الحقا، إذ يترتب عمى حامميا تسديد المبم  بكاممو عندما يرسل المصدر 

 .(Diner’s Club)والدينرز كموب  (American Express)بطاقة أمريكاف إكسبرس  أمثمتيا
  البطاقة االئتمانية المتجددة(Revolving Crédit Card) استعمالو: ىي قرض يستطيع المستيمؾ 

)شرائو( في أؼ شير،  باقتراضوتسديد الحقا، فإذا كاف غير راغب في تسديد جميع ما قاـ اللشراء مستمزماتو ثـ 
 (Visa Card) فيزا كارد تياومف أمثم . 2فإنو يسمح بتدوير جزء، أو كل المبم  المقترض إلى الشير التالي"

 . (Master Card)وماستر كارد 
ىي تمؾ البطاقة التي ال تتيح لحامميا الحصوؿ عمى قرض أؼ ال تمنح  البطاقات غير االئتمانية: -

 لحامميا تسييالت ائتمانية، ومف أىـ أنواع ىذه البطاقة ما يمي: 
 ( البطاقات المدينةDébit Card :) ،تعتمد ىذه البطاقات عمى وجود أرصدة فعمية لمعميل لدػ البنؾ

حسابات التوفير، ويتـ خصـ قيمة المشتريات وتضاؼ مباشرة  وعميو فيي " التي ترتبط بالحسابات الجارية أو
لحساب التاجر البائع، بذلؾ تكوف بمثابة دفع فورؼ يتـ بواسطة تحويل المبم  مف حساب العميل إلى حساب 

 3التاجر."
  بطاقة الشيك(Change Guarantee Card) " : يتعيد البنؾ المصدر ليا بأف يضمف سداد

ميمو سدادا لقيمة مشترياتو مف السمع والخدمات في حدود مبم  معيف، كما أنيا تستخدـ الشيكات التي يحررىا ع
 .4في سحب النقد مف مختمف فروع البنؾ الذؼ أصدرىا"

  بطاقة الصراف اآللي(ATM Bank Card) : تعطي ىذه البطاقة لممستيمؾ حق الدخوؿ إلى "
لى الشبكات المرتبطة بيا العائدة لممصارؼ األخرػ، إذ يستطيع المستيمؾ، عند  مكائف الصرؼ المؤتمتة وا 

ليذه البطاقة، إجراء العديد مف المعامالت المصرفية النمطية أو المعيارية، مثل تحويل األمواؿ بيف  استعمالو
   .5)الفواتير("، واإليداع، والسحب النقدؼ، بل وحتى تسديد بعض القوائـ الحسابات المختمفة

 ( بطاقة الدفع مقدماPre-Paid Card:)  ىي عبارة عف بطاقات تحتوؼ عمى أجيزة حاسبة مزودة "
وتسمح لحامميا بشراء السمع والخدمات في حدود المبم  المزودة بو، وليذا يطمق عمييا  ،بمبم  معيف مف النقود
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وىي بطاقة تسمح لحامميا  (Téléphone Card) )كيس النقود االلكتروني(، وىي قريبة الشبو ببطاقة التمفوف 
 .1بأف يسدد قيمة مكالماتو الياتفية بواسطتيا"

تستخدـ عبارة بطاقة " ذكية " في الغالب لتصف قيمة مخزونة : 2(Smart Card)البطاقات الذكية  -
(Stored Value)  مستندة إلى شريحة أو بطاقة مدفوعة مقدما، كما أف االستخداـ األكثر شيوعا لمبطاقة الذكية

، إال أف تكنولوجيا الشرائح المصغرة الحديثة، التي (Mondex)لدػ المصارؼ ىو القيمة المخزونة مثل بطاقة 
 يمكف أف تقدميا نفس البطاقة.وفرت قدرات استثنائية لتخزيف البيانات ومعالجتيا، أتاحت استخدامات جديدة 
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 األول  خالصة الفصل
لقد ساعد التدويل في إعادة ىيكمة النظاـ المالي والمصرفي حيث تـ االعتماد عمى استراتيجيات مختمفة 

استراتيجية البنوؾ عابرة القوميات واستراتيجية المجموعة البنكية  مثل أساسا في استراتيجية األقطاب،والتي تت
لمختمف بمداف العالـ لكف تـ  األجنبي المباشر في القطاع المصرفي االستثمارالدولية. مما أدػ إلى نمو بوادر 

و يمثل حالة والنامية ألن االنتقالية لالقتصادياتاألجنبي المباشر في القطاع المصرفي  االستثمار التركيز عمى
ىذا يعود لممراقبة الخاصة بالنسبة لمقطاعات المصرفية في . و األجنبي المباشر االستثمارخاصة مف 
األجنبي المباشر قد يكوف لصالح التنمية المؤسسية  باالستثمار واالعتقاد، والنامية االنتقالية االقتصاديات
األجنبي  لالستثماراآلثار المترتبة  وكما أف األخرػ، لبمدافبامقارنة والنامية  االنتقالية لالقتصاديات واالقتصادية
شرح ىذا ما قاد ل و يجب أف تكوف إيجابية.والنامية  االنتقالية لالقتصادياتالقطاعات المصرفية في المباشر 

 خاصة. االنتقالية لالقتصاديات القطاع المصرفي األجنبي المباشر في االستثمارمحددات دراسة و 
التحرر المالي خاصة في مجاؿ الخدمات المصرفية بخمق محيط تنافسي شديد. األمر الذؼ لقد سمح  و

السعي نحو تسويق منتجاتيا نحو مختمف الدوؿ، وىذا بدوره أدػ إلى تنافس  دفع البنوؾ إلى تحسيف أدائيا و
يات أصبحت مع بداية التسعين ىذه البنوؾ عمى تقديـ مختمف صي  التمويل حرصا عمى إرضاء عمالئيا. و

ظاىرة التدويل تتجو نحو العولمة بسبب األزمات التي ىزت النظاـ المالي والمصرفي حيث أثرت العولمة المالية 
كانت ليا انعكاسات كبيرة عمى أعماؿ البنوؾ، مما دفع ىذه األخيرة إلى تتبع  عمى األنظمة المصرفية، و

الخوصصة البنكية، قصد رفع رأس ماؿ البنؾ حتى  في واالندماج المصر  ،استراتيجيات عديدة كالصيرفة الشاممة
وىكذا يعتبر  يتسنى لو مواجية تحديات العولمة ومواكبة التطورات السريعة في ظل التحرر المالي والمصرفي.

األجنبي  االستثمارنمو  العولمة المالية مف العناصر التي ساعدت عمى تطور و كل مف التحرر المالي و
  .ات المصرفية المحمية لمدوؿ المضيفةالمباشر في القطاع



 

  

 

ور دخول البنوك األجنبية في تحسين أداء د: لثانيالفصل ا
 الصناعة المصرفية المحمية
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 تمهيد
وتشيد حساسية لمتغيرات والتطورات في العالـ،  يعتبر القطاع المصرفي مف القطاعات االقتصادية األكثر

مف المتغيرات اليامة نتيجة تحديات تواجييا البنوؾ منيا تراجع دور  الصناعة المصرفية في وقتنا الراىف حالة
بمداف  واتجيت العديد مف .المالية ومتطمبات الرقابة المتزايدة وزيادة حدة المنافسة بيف البنوؾ البنوؾ في الوساطة

جرا المصرفي وتفعيل دوره لمدفع  ءات تسعى إلى تحسيف أداء القطاعالعالـ إلى قبوؿ وتبني سياسات ووسائل وا 
متكامل ومترابط ومتناسق في اإلصالح االقتصادؼ  بعجمة التنمية االقتصادية واالجتماعية عمى ضوء برنامج

وفي واقع الصناعة المصرفية تواجو  ،خاصة بعد فتح المجاؿ لدخوؿ البنوؾ األجنبية لمصناعة المصرفية المحمية
  .عممية دراسة عوائق الدخوؿ مشكل يتمثل في سمطة السوؽ 

 لقطاع المصرفي المحميسواء كانت بنوكا تقميدية أو بنوكا إسالمية إلى اف دخوؿ البنوؾ األجنبية كما أ
ومف أجل أف تقوـ ىذه األخيرة بمواجيتيا تسعى إلى  ،لمبمد المضيف يفرض عدة تحديات عمى البنوؾ المحمية

الحفاظ عمى مكانتيا مف خالؿ إتباع عدة إجراءات تساعدىا عمى تحسيف أداءىا حتى تتسنى ليا القدرة عمى 
لمدوؿ المتقدمة عف الدوؿ النامية، وأيضا مف الصناعة المصرفية مقد اختمف واقع ف ،، وفي ىذا الصددمنافسةال

التساؤؿ  فوىنا يكم دخوؿ البنوؾ األجنبية إلييا،تأثير  حسب و وىذا حسب خصوصية كل بمدبمد إلى آخر، 
وليذا تـ تناوؿ ىذا التساؤؿ في ، البنوؾ في تحسيف أداء الصناعة المصرفية المحميةىذه ور دخوؿ د حوؿ

 مبحثيف ىما: 
 في ظل التطورات العالمية لمصيرفة لصناعة المصرفيةأساسيات حول االمبحث األول: 
 دخول البنوك األجنبية التقميدية واإلسالمية عمى القطاع المصرفي المحمي انعكاساتالمبحث الثاني: 
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 تطورات العالمية لمصيرفة في ظل ال لصناعة المصرفيةأساسيات حول االمبحث األول: 
 الخاصة واالستثمارات واألفراد، الشركات تمويل خالؿ مف سيما وال االقتصاد، في رئيسيا   دورا   البنؾ يمعب

 تكنولوجيا مجاؿ في رائدة شركة وأن كما ،المالية المنتجات إلى والوصوؿ الدفع وسائل وتوفير والعامة،
 بزيادة يتسـ سياؽ في تتطور أفلمختمف بمداف العالـ  المصرفية الصناعة عمى سيتعيف ذلؾ، ومع. المعمومات
 .الدولية المنافسة

 المطمب األول : اإلطار المفاهيمي لمصناعة المصرفية 
نشأتيا تطورات عديدة وذلؾ مف حيث عدد ونوع المتعامميف بيا وكذلؾ  ذلقد شيدت الصناعة المصرفية من

 مف حيث النشاطات التي يقدميا اولئؾ المتعامميف.

  الفرع األول: نشأة وتطور الصناعة المصرفية
البنوؾ لـ تظير دفعة واحدة مكتممة المعالـ، بل كانت وليدة تطور طويل ناتج مف مجموعة مف النظـ  إف

 بدائية سابقة، مف أجل تتبع ىذا التطور يمكف تقسيمو إلى خمسة مراحل ىامة وىي: 
حسب المؤرخيف فإف العمارة البنكية األكثر أقدمية تتمثل في معبد العهد القديم )البدايات األولى(:  .1
سنة قبل الميالد، حيف  3200، ويعود ذلؾ إلى (Babylonie)بالد الرافديف  (Temple d’Ourouk)وركو 

كاف الكينة وركو يتحصموف عمى اليبات والتبرعات المقدمة مف طرؼ المؤمنيف)الوفييف(، وىكذا أثمرت عمى 
مقابل فائدة )الربا(، كما كانت وحدة الحساب في ىذا العصر تتمثل في حبة الشعير، والقروض  منح القروض

 العينية يتـ معالجتيا محاسبيا عمى األلواح مف طيف في شكل تماثيل وصور مشكمة لألشياء المقروضة.
اكمة في بالد الرافديف، كما مساللة الحلولقد ظيرت القواعد األولى لمتقنيف البنكي مع حمو رابي الممؾ األوؿ      

ؽ ـ فيما يتعمق بتحصيل الودائع، معدؿ فائدة )الربا( عقػد  1900أف القواعد والمبادغ ظيرت بصفة واضحة في 
قرنػا تػـ صػؾ النقػود المعدنيػة والقيػاـ بعمميػات الصػرؼ، كمػا كػانوا المصػارفة  12القػرض بالضػماف. وبعػد مضػي 

القػػروض، ويقومػػػوف أيضػػػا بالحفػػاظ عمػػػى األشػػػياء الثمينػػة فػػػي خػػػزائنيـ  يقومػػوف بجمػػػع الودائػػػع مػػف األفػػػراد ومػػػنح
ولقد عرؼ الشيؾ لدػ سقراط الخطيب اليوناني إذ قدـ ىذه األداة  وينجزوف عمميات الصندوؽ )الدفع و السحب(.

 .1عمى أنيا أحسف وسيمة تعبر عف مبمغ مف الماؿ لتجنب مخاطر السفر
فػػي القػػرف الخػػامس لممػػيالد فػػي عيػػد انييػػار اإلمبراطوريػػة الرومانيػػة اختفػػى النشػػاط المصػػرفي والتجػػارؼ  أمػػا     

أمػػػا فػػػي أوروبػػػا بػػػيف القػػػرنيف األوؿ  باجتيػػػاح األحيػػػاء الرومانيػػػة و اليونانيػػػة وتػػػدمير الرمػػػوز الممثمػػػة لمحضػػػارتيف.
ض ال تمػػنح إال لألسػػياد ومػػالؾ األراضػػي والسػػابع كػػاف يتواجػػد اقتصػػاد زراعػػي يقػػـو عمػػى االكتفػػاء وكانػػت القػػرو 

 تحت نظاـ الريع عمى األرض المزروعة.
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نمػا كانػت ىػذه " . أواخر القرون الوسطى )العودة منن جديند(: 2 لػـ تظيػر دفعػة واحػدة مكتممػة المعػالـ، وا 
 االئتمػافوليدة تطور طويل قاـ عمى أنقاض مجموعة مف النظـ البدائية سابقة عمييا كانت تتػولى عمميػات النشأة 

 والمػرابيف والصػاغة التجػارفالبنوؾ ىي وريثة  ،1"في صورتيا األولى، وىي كبار التجار والمرابيف ورجاؿ الصاغة
ـ بػػدأت التجػػارة الدوليػػة فػػي التطػػور  12بعػػد القػػرف خاصػػة فػػي مػػا يتعمػػق بػػوظيفتي قبػػوؿ الودائػػع ومػػنح القػػروض. ف

بإيطاليػػػا، وذلػػػؾ بتنظػػػيـ معػػػارض والتػػػي سػػػمحت بفػػػتح طػػػرؽ التطػػػور تقنيػػػات فػػػي التحويػػػل جديػػػدة  مثػػػل السػػػفتجة 
التي أخذت مف كممة بنؾ وىو المكػاف الػذؼ يمارسػوف  ،(Banquiers)الصيارفة )الكمبيالة(، وىنا جاءت تسمية 

فيو نشاطاتيـ، ولقد عرفت ىذه الدوؿ في بداية ىذا القرف نشػاط بنكػي المػع، لكػف لػـ تكػف ىنػاؾ قػدرة عمػى تنميػة 
ثػـ  1587بنػؾ البندقيػة سػنة  " فظيػر بػذلؾ أوؿ بنػؾ عمػى الشػكل الحػالي وىػو ميزة وعي المجتمع اتجاه القػرض.

عػاـ  إنجمتػراوبنػؾ  ،1619، وبنػؾ ىػامبورغ 1609أمسػترداـ في مػدف أوروبػا بعػد ذلػؾ فظيػر بنػؾ توالي ظيورىا 
األفػراد  إيػداعاتكانػت وظيفتيػا فػي البدايػة تتمثػل فػي قبػوؿ  .2ـ وبنؾ فرنسا فػي أوائػل القػرف التاسػع عشػر"1694

 .وكذلؾ تقديـ قروض مف أمواليا الخاصة فقط
ىػػذه المرحمػػة منعرجػػا حاسػػما، وذلػػؾ يعػػود فػػي إبػػداع  تعتبػػر عهنند التقنندم والتنننوتر )التطننور الحاسننم(: .3

نمػا إقداـ البنػوؾ عمػى عمميػة اإلقػراض " تمثمت في  ،البنوؾ لتقنية بنكية جديدة  مػف ودائػعال مػف أمواليػا وحػدىا وا 
العمالء أيضػا فيػي تقتػرض لتقػرض. وأكثػر مػف ىػذا فػإف البنػوؾ الحديثػة لػـ تعػد تقتصػر عمػى مػنح القػروض مػف 
نما صارت تمنحيا مف ودائع العمالء ومف ودائع أخرػ تخمقيا خمقا، تخمقيا مف  النقود التي أودعت لدييا فعال، وا 

  . 3"بعيد إلى حد االئتمافعمى اإلقراض ومنح  مقدرتيا اتسعتوبذلؾ  ءال شي
وىكذا أصبح أىـ ما يميز البنوؾ التجارية في الوقت الحاضر ىو أف البنػوؾ الحاليػة مجتمعػة تقػدـ قروضػا 

ئع مف أىـ وظػائف البنػوؾ التجاريػة، لػذلؾ أصػبح تفوؽ بكثير األمواؿ المودعة لدييـ، وأصبحت عممية خمق الودا
طور األعمػاؿ البنكيػة وزيػادة مصػادر التمويػل ومػف ثػـ يطمق عمى ىذه األخيرة ببنوؾ الودائع. كل ذلؾ أدػ إلى ت

   .االقتصاديةحدوث تقدـ سريع وشامل في الحياة 
فػػي القػػرف التاسػػع عشػػر لممػػيالد  تػػـ ظيػػور الثػػورة : (والتوسنن  االنتشننار). القننرن الثننامن والتاسنن  عشننر 4

عمػى كيفيػة نمػو المجتمػع مػف  التػأثيرالصناعية الكبرػ والتي تابعيا تطور وسائل االتصاؿ الشيء الذؼ أدػ إلى 
ومػف أجػل ترقيػة  النشػاط البنكػي بالمممكػة المتحػدة " خالؿ النقود الورقية )البنكنوت(، تظييػر السػفتجة وخصػميا. 

ـ والذؼ جاء بتحرير التجارة البنكية، األمر الذؼ سمح بميالد أوؿ أكبػر مؤسسػة 1833تـ إصدار قانوف في سنة 
وبػػالتوازؼ فػػي نفػػس ىػػذه الفتػػرة، وبفرنسػػا لػػوحع  (.West Minster Bankبنػػؾ ) واسػػت  مانسػػتروىػػي لمقػػرض 

تطػػور قطػػاع السػػكؾ الحديديػػة والصػػناعات بشػػكل محػػدود، فػػي المقابػػل نجػػد تطػػور احتياجػػات التمويػػل يػػزداد شػػيئا 

                                                           
 .167مرجع سابق، ص، ، أساسيات االقتصاد النقدي والمصرفي )دراسة لممبادئ الحاكمة القتصاديات النقود والبنوك واالئتمان(عادؿ أحمد حشيش،  1
 .26، مرجع سابق، ص، البنوك التجارتةرمضاف الشراح و تركي الشمرؼ ودمحم السكر،  2
 .168، مرجع سابق، ص، أساسيات االقتصاد النقدي والمصرفي )دراسة لممبادئ الحاكمة القتصاديات النقود والبنوك واالئتمان(عادؿ أحمد حشيش،  3
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 تشػػأن ىابعػػدو فشػػيئا، وبالتػػالي مػػف أجػػل إشػػباع ىػػذه االحتياجػػات المتزايػػدة تػػـ إنشػػاء المؤسسػػات األولػػى لمقػػرض 
 la Banque de Paris et des)بنػؾ بػاريس والػبالد المنخفضػة ) باريبػا( كض و البنػوؾ األولػى لمودائػع والقػر 

Pays Bas)   بنػؾ اليندوصػيني و ـ1871فػي سػنة(la Banque Indochine)   ف إال أ .1"ـ1875فػي سػنة
 العمػل البنكػي تزايػد ولقػد .(1945-1939)-(1918-1914النشاط البنكي شيد تباطؤ مع الحػربيف العػالمتيف )

 إطارىذا  في و .إال بعد الحرب العالمية الثانية حيث افتتحت فترة جديدة اعتبرت األكثر صالبة في تاريخ البنوؾ
االعتمػػػاد عمػػػى قواعػػػد أساسػػػية مرتبطػػػة بػػػاألمف مػػػف خػػػالؿ اإلحكػػػاـ الػػػدقيق لمقػػػروض الممنوحػػػة لالحتياجػػػات تػػػـ 

االسػػتعداد لممسػػاعدات المقدمػػة لممنقػػوالت مػػف خػػالؿ األوراؽ أو السػػندات المرغوبػػة مػػف جيػػة، ومػػف جيػػة أخػػرػ 
بصػفة عامػة القػرض التجػارؼ تطػور جػد  عػرؼكمػا  ،القابمة لمتداوؿ مػف قبػل مؤسسػة اإلصػدار ) البنػؾ المركػزؼ(

 واضح خاصة فيما يتعمق بالخصـ الذؼ نمى بصفة استثنائية.
ع األسواؽ األمر الذؼ أدػ إلى أكبر طمب خصوصا فيما يتعمق فذلؾ التطور االقتصادؼ تبعتو منافسة وتوس    

باالستيالؾ األكثر أىمية لألفراد، والذؼ جمب فائدة كبيػرة لمبنػوؾ، حيػث أدػ إلػى نشػأة قػرض العػامميف والقػروض 
صػػالح كبيػر الػػذؼ سػػمح لبنػوؾ الودائػػع أف تتحػػوؿ تمػػتالموجيػة لألفػػراد، ولمواجيػػة النمػو المتزايػػد   إعػادة ىيكمػػة وا 

 لبنوؾ شاممة.
ـ، وبعػػدىا 1974وكنتيجػػة لممنػػاخ التوسػػعي عبػػر العػػالـ عػػرؼ البنػػؾ نمػػو سػػريع منػػذ السػػتينات إلػػى غايػػة 

أقامت البنوؾ ما وراء المحيط شبكات ميمة في أوروبا بحيث كاف نموىا جػد سػريع، وىكػذا تتابعػت مراحػل تػدويل 
كيػػة كبيػػرة مػػع اسػػتخداـ التكنولوجيػػات األخيػػرة والتػػي شػػيدت ظيػػور مجموعػػات بن ،األنظمػػة البنكيػػة إلػػى حػػد ا ف

 والتي تتعمق بمعالجة العمميات البنكية بأكثر دقة وحداثة.
وتنوعيػػا وتجػػدد أعماليػػا وأنواعيػػا  البنػػوؾ تطػػور تػػواؿ. العصننر الحننديث والمعاصننر )التجنندد والتطننور(: 5

في نياية القرف العشريف مف التطور في األداء خالؿ ثالث العقود الماضية إلى أف وصمت إلى ماىي عميو اليـو 
، حيػػػث ظيػػػرت عػػػدة أنػػػواع مػػػف البنػػػوؾ المتخصصػػػة والشػػػاممة، المحميػػػة االقتصػػػادالػػػورقي فػػػي الخػػػدمات و قيػػػادة 

جميػع ىػذه البنػوؾ والتػي عممػت  ،والدولية، العامة والخاصة، باإلضافة إلػى البنػوؾ اإلسػالمية والبنػوؾ اإللكترونيػة
والتقػػرب مػف الزبػػائف والتفػاني فػػي  تكنولوجيتيػانشػػاطاتيا وتحسػيف وظائفيػػا وترقيػة  يػػا وتحػديثمعامالت عمػى تنويػع

  .استمرارىاإذ يمثل ذلؾ سبب وجودىا وضماف  ،خدمتو

 الفرع الثاني: مفهوم الصناعة المصرفية 
 ميارة عمى تنطوؼ  إذ والخدمات السمع إنتاج نحو الموجية األنشطة مجموعة ىيأنيا " ب صناعةتعرؼ ال

 في تسيـ التي العمميات مف مجموعة أيضا ىي الصناعة و ،شركة أو عمل أو مينة إلى شيرت ، كماومعرفة
 تختمف فإنيا ىذه النظر وجية مفف لمعمل معيف تقسيـ عمى تنطوؼ إذ  الخاـ المواد معالجة خالؿ مف القيمة خمق
 تشير. اإلدارة االتصاؿ، التصنيع، التصميـ،: بأكمميا اإلنتاج عممية الفرد نفس يضمف حيث الحرفية عف

                                                           
1
 Société Inter-Bancaire de Formation, Technique Bancaire, Op.cit. P, 06. 
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 يؤدؼ حجـ لإلنتاج يكوف  عندما لصناعيةا بالكميات يسمى ما إلى يشير وىو الحجـ مفيوـ إلى أخيرا   الصناعة
 .1"الصنع تكمفة متوسط خفض إلى

 عمى الميزات ىذه ىل يمكف تطبيقالسؤاؿ الذؼ يمكف طرحو حسب ما تقدـ في التعريف السابق ىو  
 عمى تعتمد عمميةفي الحقيقة  المصرفي النشاط يتبع، إذ تتمثل اإلجابة في التأكيد اإليجابيبال جداؿ بنوؾ؟ 
 مف يتضح كما ،العالمي الغزو استراتيجية مف جزءأصبحت شيئا فشيئا  الوساطة يذهف ،بالوساطة بنؾال معرفة

 يمكف القوؿ بأف الصناعة ما سبقمف خالؿ  .التجزئةلبنوؾ  أو واالستثمار الدولي لبنوؾ التمويل نشاطخالؿ ال
 النحو عمى والخدمات المنتجات و تصدير عالمة تجارية، إذ يتـ تصميـ بتصنيعالبنوؾ  أف يقوـ"  المصرفية ىي

دخاؿو  الموارد عمىو ذلؾ باالعتماد  ،(Back-offices) الخمفية بالمكاتب أو" المصانع" داخل األمثل  تكاليف ا 
 تصميـ مف أو قياسية إنتاج عممية مف إما مخرجاتال ىذه وتأتي عالمي، نطاؽ عمى قيمة أجل خمق مف التشغيل

 الصافي المصرفي الدخل يعد لـ .2"المؤسسية أو المينية الشركات خاصة ،إليو توجو الذؼ لمعميل وفق ا مخصص
-Front) األمامية لممكاتب نتيجة متزايد بشكل بل أيضا مف أصوؿ دولية و. محمي أصل مف فقطناتج 

Offices) الجديدة، ألسواؽل األنشطة نقل ، والتي يتـ مف خاللياالعالـمختمف أنحاء  حوؿ تأسيسيا تـ التي 
 بسبب المصرفي النشاطىذا  جلو لقد س   وذلؾ يعتمد عمى إنتاج مخصص أو متنوع حسب حجـ وسائل اإلنتاج،

 .يالعالم اإلنتاج مجاؿ في األخرػ، الحدود عبر االستحواذ و الدمج وعمميات التحالفات

 الفرع الثالث: أنواع البنوك في الصناعة المصرفية 
يمكف تصنيف أنواع البنوؾ حسب  و ،الصناعة المصرفيةتعتبر البنوؾ مف أىـ العناصر األساسية لقياـ 

 عدة معايير كما يمي: 
  :إلى البنوؾ تقسـ . من حيث طبيعة النشاط:1

يعرؼ بأنو بنؾ البنوؾ ألنو يتولى اإلشراؼ والرقابة عمى باقي البنوؾ، بنؾ  بنك المركزي:. 1-1
الدولة مف الذىب  احتياطاتنقد الدولة، وبنؾ الدولة حيث لو سمطة إدارة  اإلصدار ألنو لو سمطة اإلصدار

 . 3في الدولة والعمالت االجنبية، وتوجيو السياسة النقدية
إحدػ مؤسسات الوساطة المالية التي تتعامل  التجارية بأنيا "تعرؼ البنوؾ البنوك التجارتة: . 1-2

في عمميات  الستعماليافي النقود بأشكاليا المختمفة، ويكوف عمميا األساسي وبصفة معتادة قبوؿ الودائع بأنواعيا 
 . 4"تمويمية سواء داخمية أو خارجية  ائتمانيةمصرفية 

                                                           
1
 Dhafer saidane, L'industrie bancaire, mondialisation des acteurs et des marchés, France: Editions Revue Banque, 

Collection: Marchés - Finance, 2007, P, 15. 
2
 Dhafer saidane, Ibid., P. 15. 

سماعيل إبراىيـ الطراد،  3  .22، مرجع سابق، ص، إدارة العمميات المصرفية المحمية والدوليةخالد أميف عبد هللا وا 
  .29، مرجع سابق، ص، البنوك التجارتةرمضاف الشراح وتركي الشمرؼ ودمحم السكر،  4

https://www.lgdj.fr/editeurs/revue-banque-62/marches-finance-6206.html
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الرئيسي بيف البنوؾ التجارية واألنواع األخرػ مف البنوؾ يعتمد والمالحع مف خالؿ ىذا التعريف اف الفرؽ 
في األساس عمى الطبيعة الغالبة عمى نشاط كل نوع مف البنوؾ، حيث تتميز البنوؾ التجارية بأنو يغمب عمى 

 .جلالنشاط األساسي ليا نشاط قبوؿ الودائع ومنح القروض، إلى جانب تميز معظـ عممياتيا بأنيا قصيرة األ
 معيف وذلؾ وفقا لقرارات اقتصادؼوىي بنوؾ متخصصة في تمويل نشاط  البنوك المتخصصة:. 1-3

نما  االئتمافتعتمد ىاتو البنوؾ عمى الحصوؿ عمى ودائع مف أجل القياـ بتقديـ خدمات  تأسيسيا، حيث ال وا 
تعتمد في ذلؾ عمى رؤوس أمواليا إلى جانب السندات الطويمة األجل التي تصدرىا و ليذا فإف قدرتيا عمى تقديـ 

محددة فإنيا تستفيد مف بعض المزايا التي  اقتصاديةتكوف محدودة وبما أنيا تساىـ في تطوير أنشطة  االئتماف
وىي األنواع  يدة وتنقسـ البنوؾ المتخصصة إلىج تمنحيا الدولة . كحصوليا عمى قروض بفوائد خاصة و

 .، البنوؾ التعاونيةبنوؾ التجارة الخارجية؛ البنوؾ العقارية؛ البنوؾ الزراعية؛ البنوؾ الصناعية
صغيرة الحجـ، وتقوـ بمنح وىي البنوؾ والصناديق التي تقبل المدخرات ": االدخاربنوك . 1-4

ىذه البنوؾ أساسا بغرض  نشأت .1"القروض الصغيرة )السمف( أيضا لجميور المتعامميف معيا مف المدخريف
تجميع المدخرات الشعبية وىي بالتالي بنوؾ شعبية تتكوف مف وحدات صغيرة منتشرة جغرافيا لكي تكوف قريبة 

 مف الفئات ذوؼ الدخل المحدود. 
البنؾ اإلسالمي عمى أنو " مؤسسة مصرفية تمتـز في جميع  يعرؼالبنوك اإلسالمية: . 1-5

دارتيا لجميع أعماليا بالشريعة الغراء ومقاصدىا، وكذلؾ بأىداؼ المجتمع االستثمارؼ معامالتيا ونشاطيا  ، وا 
 واستثمارىااوؿ األمواؿ تيدؼ إلى تيسير تد اقتصاديةتعد البنوؾ اإلسالمية منظمات . 2اإلسالمي داخميا وخارجيا"

في ظل المبادغ والمقتضيات اإلسالمية، ومما يميز نشاط البنوؾ اإلسالمية ىي حرصيا عمى تطبيق مبادغ 
وتحريـ التبذير  االكتنازتحريـ  الربا أخذا وعطاءا، و كتحريـالشريعة اإلسالمية فيما يخص المعامالت المالية: 

األمواؿ في مشاريع غير مخالفة لممبادغ اإلسالمية  استخداـمى ووجوب حفع الماؿ باإلضافة إلى حرصيا ع
 3تعد البنوؾ اإلسالمية بنوؾ متعددة الوظائف الرفاىية لممجتمع اإلسالمي، و و االقتصاديةمحققة بذلؾ التنمية 

 إذ تعمل عمى تقديـ خدماتيا في كافة المجاالت مادامت غير منافيو لمبادغ الشريعة اإلسالمية.
ىي البنوؾ التي تقدـ خدماتيا لغير و  (:Off-Shore Banks)الوحدات المصرفية الخارجية. 1-6

 . 4مواطني البمد التي تعمل فيو
فيي  ،مف انعكاسات العولمة عمى أداء وأعماؿ البنوؾ تعتبر البنوؾ الشاممةالبنوك الشاممة:  .1-7

وليذا يمكف تعريف  ،مجاالت جديدة كيانات مصرفية جديدة تترجـ عممية تضخـ أعماؿ البنوؾ ودخوليا في
البنوؾ الشاممة " بأنيا الكيانات المصرفية التي تسعى دائما وراء تنويع مصادر التمويل وتعبئة أكبر قدر ممكف 
                                                           

سماعيل إبراىيـ الطراد،  1  .24، مرجع سابق، ص، إدارة العمميات المصرفية المحمية والدوليةخالد أميف عبد هللا وا 
 .14، ص، 2007األردف: دار النفائس لمنشر والتوزيع، سنة ، الشامل في المعامالت وعمميات المصارف اإلسالميةمحمود عبد الكريـ أحمد إرشيد،  2
 .215، مرجع سابق، ص، التجارتة والتسوتق المصرفي البنوكامر جمدة، س 3
سماعيل إبراىيـ الطراد،  4  .24، مرجع سابق، ص، إدارة العمميات المصرفية المحمية والدوليةخالد أميف عبد هللا وا 
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كما  ،االئتماف المصرفي لجميع القطاعات وتفتح وتمنح ،مف المدخرات مف كافة القطاعات وتوظيف مواردىا
بحيث نجدىا تجمع ما  ،تعمل عمى تقديـ كافة الخدمات المتنوعة والمتجددة التي قد ال تستند إلى رصيد مصرفي

ومف ىنا يتبيف  ،1بيف وظائف البنوؾ التجارية التقميدية  ووظائف البنوؾ المتخصصة وبنوؾ االستثمار واألعماؿ"
 .و بنؾ يقـو بأعماؿ كل البنوؾأف البنؾ الشامل ى

تقوـ بتقديـ مجموعة البرامج المزمة لكي يتمكف العميل " البنوؾ التي وىي  البنوك اإللكترونية: .1-8
العميل بإدارة  قياـ" . وىي تشير إلى 2"مف الدخوؿ عبرىا إلى الكمبيوتر الخاص بالبنؾ والقياـ بما يريد مف أعماؿ

حساباتو أو إنجاز أعمالو المتصمة بالبنؾ عبر شبكة األنترنت سواء كاف مف المنزؿ أو المكتب وفي أؼ مكاف 
  .3ووقت يرغبو"

  :4وتقسـ البنوؾ إلى الممكية:. من حيث 2
الممكية الفردية أو شركات األشخاص حيث تعود  ؾ شكلىذه البنو  تأخذالبنوك الخاصة:  .2-1

  ممكيتيا إلى شخص واحد أو عائمة واحدة أو مجموعة شركاء.
المساىمة حيث تكوف شركة أمواؿ )مساىمة  ىذه البنوؾ شكل الممكية تأخذ. البنوك المساهمة: 2-2

  ة.ويجرؼ تداوليا في األسواؽ الماليالعاـ  لالكتتابعامة محدودة( وتطرح أسيميا 
ممكية ىذا النوع إلى جمعيات تعاونية أو نقابات مينية أو حرفية أو عمالية و . البنوك التعاونية: 2-3
   أو غيرىا. 
 : 5إلى البنوؾ وتقسـ: عالقتها بالدولة. من حيث 3

 تعود ممكية ىذه البنوؾ كمية إلى الدولة. :القطاع العام. بنوك 3-1
  ىذه البنوؾ كمية إلى القطاع الخاصتعود ممكية : القطاع الخاص. بنوك 3-2
 يشترط في ممكية ىذه البنوؾ كل مف القطاع العاـ والخاص. :المختمطة. البنوك 3-3

 :تقسـ البنوؾ إلى: جنسيتها. من حيث 4
تابعيف  اعتبارييف أو طبيعييفتعود ممكيتيا إلى أشخاص  وىي البنوؾ التي :الوطنيةبنوك ال. 4-1

    . تحمل جنسية البمد ذاتو والمكاف التي تعمل فيوو  ،6لمدولة التي تقوـ ىذه البنوؾ عمى أرضيا
 

                                                           
 .19، ص، رجع سابق، مالبنوك الشاممة )عممياتها و إداراتها(عبد المطمب عبد الحميد،  1
 .233، مرجع سابق، ص، التجارتة والتسوتق المصرفي البنوكامر جمدة، س 2
 .11، مرجع سابق، ص، البنوك االلكترونيةيوسف حسف يوسف،  3
سماعيل إبراىيـ الطراد،  4  .25، 24، مرجع سابق، ص، ص، إدارة العمميات المصرفية المحمية والدوليةخالد أميف عبد هللا وا 
سماعيل إبراىيـ الط 5  .25راد، المرجع األخير، ص، خالد أميف عبد هللا وا 
سماعيل إبراىيـ الطراد، المرجع األخير، ص،  6  .25خالد أميف عبد هللا وا 
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وىي البنوؾ التي يمتمؾ األجانب رؤوس أمواليا وكذلؾ إدارة ىذه البنوؾ مف  األجنبية:بنوك ال. 4-2
 .1األجانب وليس مف رعايا البمد المضيف

أؼ  2،يشترؾ في ممكيتيا عدد مف دوؿ المنطقة المعنية"البنوؾ التي " وىي البنوك اإلقميمية: . 4-3
عدد مف الدوؿ المنطقة، وقد تكوف اإلدارة الرئيسة في غير البمد الذؼ تعمل فيو. ومثل ىذه  إدارتياأنو يشترؾ في 

تنشط فيو، بل  البنوؾ صندوؽ النقد العربي، وتجدر اإلشارة فيذه البنوؾ ال تخضع لمقوانيف المصرفية لمبمد الذؼ
 المبرمة بيف الدوؿ المعنية.   االتفاقياتتخضع إلى 
الدولية المختصة التي تمارس أعماليا المالية وأنشطتيا ات ئوىي البنوؾ واليي البنوك الدولية:. 4-4

 الدولي وصندوؽ النقد الدولي.البنؾ  :مف أمثمة ىذه البنوؾ و ،3في مختمف الدوؿ

 والتغيرات األساسية لمصناعة المصرفية الدخولعوائق المطمب الثاني: 
بعدة خصائص أىميا عوائق الدخوؿ إلى ىذه الصناعة، كما تميزت بالعديد تميزت الصناعة المصرفية 

  مف التغيرات في ظل التطورات العالمية لمصيرفة. 

 عوائق الدخول إلى الصناعة المصرفيةع األول: الفر 
 البمد نفس في تختمف أف يمكف وكذلؾ آخر إلى بمد مفأنواعيا  اختمفتوكذا  ـ عوائق الدخوؿيىامف تعددت

 .أخرػ  إلى فترة مف وذلؾ
تعتبر عوائق الدخوؿ مف بيف المفاىيـ الحديثة التي : إلى الصناعة المصرفية المفهوم عوائق الدخول .1
والتي كانت تيدؼ إلى تطوير وتحديث األفكار حوؿ المنافسة  داخل األسواؽ  النيوكالسيؾ االقتصاديوف جاء بيا 

في تحميل المنافسة داخل  استخدامياالذيف حاولوا  االقتصادييفوىذا ما جعميا تحظى بقبوؿ مف طرؼ 
  :الصناعات واختمفت التعاريف التي تناولت عوائق الدخوؿ بحسب نظرة أصحابيا فنجد

مقدرة  لعوائق الدخوؿ عمى أنيا "والذؼ قدـ تعريفا  (Bain) " أىـ رواده " بيفمف النهج المعياري:  -
دوف أف تحقق  ،أف تدخل السوؽ عنده أو دونوعمى وضع سعر ال تستطيع أؼ منشأة محتممة القائمة الشركات 

ف كاف ىذا السعر يسمح  التعريف فإف ،  ونالحع أنو حسب ىذا 4ليذه الشركات القائمة بتحقيق الربح"خسائر، وا 
ف تبيع بسعر أعمى مف سعر المنافسة دوف جذب أكل عامل يمكنو أف يسمح لممنشآت المتواجدة في الصناعة ب

 مؤسسات جديدة إلى الصناعة يعتبر عائق لمدخوؿ. 
معايير تقوـ عمى أساس المقارنة بيف تكاليف المؤسسات المتواجدة لقد تـ االعتماد عمى  النهج المقارن: -

 "لعوائق الدخوؿ عمى أنيا والذؼ قدـ تعريفا  (Stigler" )ستيجمرمف أىـ رواده "في الصناعة والمنشآت الجديدة، 
                                                           

 .23، مرجع سابق، ص، العمميات المصرفية الخارجيةخالد وىيب الراوؼ،  1
سماعيل إبراىيـ الطراد،  2  .26سابق، ص، ، مرجع إدارة العمميات المصرفية المحمية والدوليةخالد أميف عبد هللا وا 
 .23، مرجع سابق، ص، العمميات المصرفية الخارجيةخالد وىيب الراوؼ،  3
 .56 ، ص،1997، االسكندرية: الدار الجامعية لمطباعة والنشر والتوزيع، االقتصاد الصناعي بين النظرتة و التطبيقعبد القادر دمحم عبد القادر عطية،  4
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إف وحسب ىذا التعريف ف .1"ذلؾ السعر الذؼ ال يمكف ألؼ منشأة محتممة أف تدخل السوؽ عنده وتحقق أرباحا
كل عامل يسبب تكمفة إضافية تتحمميا المنشآت الجديدة وحدىا يعتبر عائق لمدخوؿ و بالتالي فإف أؼ تكمفة 
أخرػ يمكف أف تتحمميا المنشآت الجديدة والقديمة معا ال يعتبر عائق لمدخوؿ وىو ما ينقص مف أىمية 

 الحجـ والنطاؽ كعائق لمدخوؿ.  اقتصاديات
 (Weiszaher)السابقيف مف رواده نجد  االتجاىيفظير تيار جديد يعتبر وسطا بيف النهج الوسطي:  -

كل عامل يسبب تكمفة إضافية تتحمميا المنشآت الداخمة فقط ويخمق "  (Weiszaher)فحسب  (Gilbert)و
فإف عوائق الدخوؿ  (Gilbert)يعتبر عائق لمدخوؿ، وحسب  اجتماعيافي التخصيص األمثل لمموارد  انحراؼ

 .2"ىي عوائد تكوف نتيجة التواجد المسبق داخل الصناعة
مقرونة عمى تحديد األسعار تبقى المصرفية أف قدرة المتعامميف في الصناعة وفي األخير تجدر اإلشارة 

ية لمبمد ىي  بسياسة أسعار الفائدة المتبعة في البمد فمف الممكف أف تكوف ىذه السياسة إدارية أؼ أف السمطة النقد
سمطة  مشكلتواجو لصناعة المصرفية فاالتي تقوـ بتحديد أسعار المنتجات المصرفية أو بعضيا. وبالتالي 

    الذؼ يضعف قدرة المتعامميف عمى تحديد األسعار. السوؽ 
ئق الدخوؿ في االقتصاد الصناعي إلى عواتصنف : إلى الصناعة المصرفية أنواع عوائق الدخول .2
 ىما: صنفيف
أساسا وتشمل ( J. S. Bainيخص ىذا التصنيف رواد النيج المعيارؼ عمى رأسيـ ) :عوائق دخول هيكمية -

 ؛ تمييز المنتجات؛ الميزات المطمقة في التكاليف.أو الحجـ ثالثة أنواع وىي: اقتصاديات السمـ
 اإلعالف استراتيجيةأساسا ثالثة أنواع وىي: استراتيجية التسعير؛ وتشمل  عوائق دخول استراتيجية: -

 اإلبداع التكنولوجي. استراتيجيةو 
بمد إلى آخر وكذلؾ يمكف أف فيي تختمف مف ليا خصوصيتيا وائق الدخوؿ إلى الصناعة المصرفية أما ع

جماال،  عوائق الدخوؿ إلى ( Ugur. Mulder)قسـ ويتختمف في نفس البمد وذلؾ مف فترة إلى أخرػ، وا 
 إلى األنواع التالية:المصرفية  الصناعة

 اقتصادياتنظرا ألىميتيا التي تتمتع بيا الصناعة المصرفية داخل عوائق الدخول التنظيمية:  .2-1
الدوؿ فإف ىذه األخيرة تطبق عمييا عدة تنظيمات و تشريعات تيدؼ إلى تحسيف أداء المصارؼ التي تنشط بيا 
ىذه التنظيمات والتشريعات يمكف أف تشكل عائق أماـ دخوؿ مصارؼ جديدة إلى الصناعة وذلؾ حسب الجوانب 

 :3التالية

                                                           
 .56المرجع األخير، ص،  عبد القادر دمحم عبد القادر عطية، 1

2
 Ugur. MULDUR, « Les barrières à l'entrée dans le marché bancaire français », Revue d'économie financière, Paris,  

n°27, (4-1993).P, 79. 
3
 Ugur, MULDUR, Ibid. P P.84, 90. 
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 االعتماد منحف عممية إ :الوطنية والترخيص بإنشاء بنك أو فرع بنك في السوق  االعتمادعوائق  -
 تفرضياتتطمب مجموعة مف الشروط السوؽ الوطنية  في مف أجل مباشرة العملوالترخيص لبنوؾ األجنبية 

نوعية أو فيما يخص لالعتماد سواء تعمق األمر بتكاليف و آجاؿ التأخير  ،السمطات النقدية لمبمد المضيف
  ؛مف السمطات النقدية لمبمد المضيف رأس الماؿ األدنىاألساسية لالمتطمبات ، و المساىميف والمسيريف

إف البنوؾ األجنبية الجديدة في الصناعة  :ة في األسواق المحميةيبإنشاء شبكة بنكالمتعمقة عوائق  -
األسواؽ المحمية لمبمد  ػ المصرفية لمبمد المضيف، تطمح بأف تكوف ليا شبكة بنكية خاصة بيا عمى مستو 

 عمى إنشاء ىذه الشبكات مطة النقدية لمبمد المضيفالمضيف، لكف وجود قيود تنظيمية و قانونية تفرضيا الس
التي يمكف أف تنشط في منطقة ما، مما يمكف أف يشكل حاجزا أماـ وصوؿ  وكاالتوجود قوانيف تحدد عدد الك

 ؛العمالء الجديدة إلى بعض الفئات مفاألجنبية البنوؾ 
المضيف مسياسة النقدية لمبمد ل عدة إجراءات وأدواتىناؾ  النقدية: عوائق الدخول المتعمقة بالسياسة -

تأطير ، اإللزامية االحتياطاتمثل األجنبية  البنوؾأماـ دخوؿ في بعض الحاالت التي يمكف تشكل عائقا 
السياسة النقدية المباشرة وغير  األدواتوغيرىا مف  والقواعد المتعمقة بمراقبة الصرؼ االحترازيةالقواعد القروض 
، وكذلؾ عند تدخل البنؾ المركزؼ في تحديد سعر الفائدة غير أف ىذه العوائق بدأت تقل آثارىا خاصة المباشرة

 ؛وما يصاحب ذلؾ مف تخفيف في القواعد التنظيمية والتشريعيةالمالي تحرر البعد توجو مجموعة مف البمداف إلى 
الشروط البنكية في العموالت و أسعار الفائدة بنوعييا المدينة  تتمثلالشروط البنكية: المتعمقة ب عوائق -

الموضوعة بشأف الشروط البنكية مف شأنيا أف تحد مف المنافسة الداخمية، والمنافسة والدائنة، فالقوانيف واألنظمة 
     محتممة إذ مف الممكف أف تشكل عوائق دخوؿ رادعة لمبنوؾ الجديدة أو لمبنوؾ األجنبية.  

في منع دخوؿ منافسيف  التنظيميةمع تراجع أىمية عوائق الدخوؿ : االقتصاديةعوائق الدخول  .2-2
وتتمثل عوائق الدخوؿ  ،االقتصاديةجدد إلى الصناعة المصرفية بدأت تتحوؿ األنظار نحو عوائق الدخوؿ 

 : 1فيما يمي االقتصادية
 االقتصادالسمـ أو الحجـ مكانة ميمة في دراسات  اقتصادياتتحتل  الحجم والنطاق: اقتصاديات .أ

يعني أنو عند مستوػ معيف مف اإلنتاج  ذؼالحجـ بقانوف تزايد الغمة وال اقتصادياتمفيوـ يرتبط إذ  ،الصناعي
فيو ال يعتبر عائق دخوؿ لممؤسسات الجديدة بل فاف الزيادة في اإلنتاج تكوف أكبر مف الزيادة في التكاليف، 

خصوصا مف جانب  بالكفاءة اإلنتاجية أيضا أيضا يعتبر محددا ألدائيا داخل ىذه الصناعة، كما أنو مرتبط
   كفاءة التقنية.ال

أو ميزات التكاليف المطمقة والتي ليا عالقة المالية  اقتصادياتالحجـ و  اقتصادياتكما يجب التمييز بيف 
الحصوؿ عمى مدخالت بسعر أقل ارتفاعا مف مدخالت البنوؾ القائمة والخبرة التي تسمح لمبنوؾ بالحجـ 

ى نفس منحنى التكاليف عمى عكس ليذه البنوؾ التي تقع عمالجديدة. فاقتصاديات الحجـ تمنح مزايا نسبية 

                                                           
1
 Ugur, MULDUR, Ibid. P P.00, 106. 
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اقتصاديات المالية، فعمى سبيل المثاؿ البنوؾ الكبيرة تتمتع بسيولة في جدب صغار الخواص في حيف يجب 
 التكاليف كتكاليف البحث واإلشيار. عمى البنوؾ الصغيرة أو الجديدة أف تتحمل المزيد مف

، فعندما تضاؼ تكاليف اإلنتاج إلى عدد التكاليفآخر مف اقتصاديات أما اقتصاديات النطاؽ فيي شكل 
أف تكمفة إنتاج مجموعة مف المنتجات فيي تكوف أقل مقارنة لو أنيا تضاؼ إلى كل منتوج عمى حدػ. بمعنى 

 .معينة مف المنتجات معا تكوف أقل مف تكمفة إنتاج كل منتج عمى حدػ
وذلؾ تخفيض المخاطر  صرفية مف خالؿالحجـ والنطاؽ في الصناعة الم اقتصادياتويمكف أف تتحقق 

تخفيض ، و نفس المعمومات في تقديـ عدد كبير مف الخدمات استعماؿو  ،زيادة حجـ المصارؼ وعدد المنتجاتب
 التكاليف مف خالؿ تقوية العالقات مع الزبائف.

الذؼ يحوؿ دوف دخوؿ  االقتصاديةد العوائق أحيعتبر تمييز المنتجات  تمييز المنتجات: .ب
كل  فيدوات األكثر استعماال لتمييز المنتجات تتمثل األفي أؼ صناعة  ، كما أنومصارؼ جديدة إلى الصناعة

تأثير و مف براءات االختراع؛ الترويج اإلعالني، جمود المستيمكيف أؼ عدـ قدرتيـ عمى تحميل نوعية المنتجات؛ 
جمود و  الترويج اإلعالنيالمالي فإف ال توجد في القطاع  االختراعوبأف براءات  .توصيات موزعي التجزئة

ذات منتجات وخدمات شبو  المصرفية صناعةتعتبر  .الصناعة المصرفيةفي يؤدياف دور محدد  المستيمكيف
ز بيف منتجات وخدمات المصارؼ يغير أف التم بنوؾ.متجانسة مف حيث جوىر الخدمات المقدمة مف قبل ال

الخصائص األخرػ اإلضافية لمخدمة كجودتيا وطريقة أدائيا والسرعة في الحصوؿ عمييا يحدث عف طريق 
وما يجب أخذه بعيف  .قع المصرؼ أو الفرع الذؼ تقدـ بوباإلضافة إلى خصائص الموظف الذؼ يقدميا ومو 
 االعتبار في تمييز المنتجات والنطر فيو ىو ما يمي:

 ف البنوؾ وغير البنوؾ.تمييز المنتجات عامل محفز لممنافسة بي -
 التوسع في أنواع المنتجات يمثل حدا لمدخوؿ ولممنافسة السعرية عف طريق جمود المستيمكيف. -
 عواقب المنافسة الداخمية و المحتممة. -
 التفاضل بيف المنتجات بواسطة اإلشيار أو آثار السمعة. -

عند متابعة التطور التاريخي لعممية الصيرفة نالحع أنيا قامت أساسا مف أجل تكاليف المعامالت:  .ج
تخفيض تكاليف المعامالت التي تتـ بيف األطراؼ التي لدييا فوائض مالية و األطراؼ األخرػ التي لدييا 

 ؿ:ويمكف اف تشكل تكاليف المعامالت عائقا أماـ دخوؿ منشآت جديدة إلى الصناعة وذلؾ مف خال ،احتياج
حيث أنو كمما كاف المصرؼ قريبا مف الزبوف كمما ساىـ ىذا في تخفيض تكاليف البعد المكاني:  -

المعامالت التي يقوـ بيا الزبوف وىذا في ظل تقارب أسعار المصارؼ، والداخموف الجدد يتحمموف نفقات مف 
باإلضافة إلى تكاليف إقناعيـ بعروضيا وىذا  ،أجل محاولة عرض منتجات تخفض تكاليف المعامالت لمزبائف

 ما يمكف اف يشكل عائقا أماـ دخوليا خاصة إذا كانت تمؾ التكاليف كبيرة جدا؛
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إف عدـ تماثل المعمومات بيف المؤسسات الناشطة في الصناعة المصرفية حوؿ عدم تماثل المعمومات:  -
مومات يمكف أف يكمف الداخميف الجدد تكاليف المع اختالؼالسوؽ يمكف أف يشكل عائقا لمدخوؿ، وىذا ألف 

 ؛السوقية التي ال تعطي أحسف عائد إضافية ناتجة عف التعامل مع الفئة
مف  االستفادةكغيرىا مف التكاليف تسمح لممنشآت المتواجدة في السوؽ مف  تكاليف المعمومات: -

  الحجـ والنطاؽ اقتصادياتباإلضافة إلى أثر  ،وضعيتيا الحالية نتيجة تقسيـ تمؾ التكاليف عمى عدة دورات
 ىذه التكاليف يمكف أف تشكل عائق دخوؿ.

تظير أىمية عوائق الدخوؿ التكنولوجية مف خالؿ أىمية  عوائق الدخول التكنولوجية: .2-3
البنوؾ الجديدة إف  .أىميتيا عند تقديـ الخدمات لمزبائفو  االقتصاديةالتكنولوجيا في تعزيز فعالية عوائق الدخوؿ 

مما يجعميا تتحمل  ،حد أدنى مف التكنولوجيا مف أجل المنافسة داخل الصناعة المصرفية باستعماؿمطالبة 
وىذا ما يمكف أف يشكل عائق  ،متابعة التطورات التي تحدث فييا تكاليف كبيرة مف أجل الحصوؿ عمييا و

وتوزيع الخدمات مف شأنيا خمق نوعيف مف العوائق لمبنوؾ ، وعميو إذاعة آليات متطورة لمعالجة المعمومة لمدخوؿ
  :1الجديدة أال وىما

  ارتفاع تكمفة المعمومة في البنؾ؛ -
التحويل اإللكتروني لألمواؿ واألنظمة الجديدة لمتوزيع مف الممكف أف تؤدؼ إلى تقسيـ السوؽ أو تغمقو أماـ  -

 المنافسيف الجدد.  
كر و المتمثمة في العوائق التنظيمية، االقتصادية و التكنولوجية فمف ذالسابقة ال اإلضافة إلى العوائقب

  الممكف إضافة عائقيف آخريف لمصناعة المصرفية وىما:  
ت التي تتبعيا البنوؾ القائمة في ىي تخص االستراتيجيا: االستراتيجيةعوائق الدخول  .2-4
تيدؼ  استراتيجية وضعبواسطة  مف أجل إعاقة دخوؿ البنوؾ المنافسة الجديدة، المصرفية الوطنية الصناعة 

 بنوؾمف أجل المحافظة عمى مستوػ مرتفع مف األسعار دوف تحفيز  السوؽ  اقتحاـ مف المحتمل المنافس لمنع
فيما  التكاليف مستوػ  ارتفاع إلمكانية التامة ومعرفتو القائـ البنؾ ؾدراإلىذا ، جديدة عمى الدخوؿ إلى الصناعة

وتتمثل ىذه القصير،  المدػ في الربح تعظيـ مستوػ  مف قلأ لىإ األرباح في المتوقع النقص بعض وبالتالي بعد،
 مف خالؿ نفقات إعالنية كبيرة.  إقامة شبكة وكاالت ومنتجات أكثر كثافة أو التسعير وة استراتيجيالعوائق في 
في " التكاليف  التي  عوائق الخروج تتمثلالتنازعية: عوائق الخروج من الصناعة واألسواق  .2-5

ة في الصناعة المصرفية يمكف تجزئو . 2تتحمميا أو األرباح التي تفقدىا المنشأة بتركيا الصناعة التي تعمل بيا"
 حسب األصوؿ إلى: ىذه التكاليف

                                                           
1
 Ugur, MULDUR, Ibid. P, 108. 

 . 71، مرجع سابق، ص، االقتصاد الصناعي بين النظرتة و التطبيقعبد القادر دمحم عبد القادر عطية،  2
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)ضعيفة( وتتمثل في االصوؿ المادية وبعض االسيـ القابمة  لالسترجاعأصوؿ ذات تكاليف غير قابمة  -
 لمتداوؿ؛
المعمومات التي حصمت عمييا المصارؼ حوؿ مثل )مرتفعة(  لالسترجاعأصوؿ ذات تكاليف غير قابمة  -
  .الزبائف

 : أال و ىما تنازعية إذا تحقق فييا شرطاف رئيسيافسوقا خدمات ال سمع أوالسوؽ تكوف الو 
  الدخوؿ أؼ عدـ وجود عوائق دخوؿ فعالة؛ حرية -
 .لالسترجاعالخروج مف السوؽ ال ي حمل المنشأة تكاليف، أؼ عدـ وجود تكاليف غير قابمة  -

 .التحقق مف أف الشرطاف السابقاف قد تحققاإال إذا تـ يمكف القوؿ أف السوؽ المصرفية أنيا تامة التنازع 
فإنو يمكف القوؿ أف ىذه  ،خروج معدومة بمد ما تتميز بعوائق دخوؿ ووعميو فإذا كانت الصناعة المصرفية في 

المتواجدة بيا الحصوؿ عمى أرباح المحتكر حتى لو كاف  لمبنوؾالصناعة ىي صناعة تنازعية، أؼ أنو ال يمكف 
 تركيزىا كبيرا. 
  التغيرات األساسية في الصناعة المصرفيةالفرع الثاني: 
كبير عمى أعماؿ البنوؾ والتطورات كاف ليا أثر ة بالعديد مف التغيرات بيئة الصناعة المصرفياتسمت 

التي كاف ، كما " تصدرت التغيرات التي شيدتيا الصناعة المصرفية مجموعتاف مف العوامل صناعة المصرفيةالو 
الرقابة(، وقد أدػ ليا األثر الكبير ىما التقدـ الكبير في تكنولوجيا المعمومات، وتحرير المصارؼ مف القيود )أو 

ذلؾ إلى نشوء بيئة اقتصادية كمية إيجابية، عمى أساس ذلؾ، حققت صناعة الخدمات المالية توسعا كبيرا داخل 
السوقية  االرتباطاتتزايد إصدار وتداوؿ األدوات المالية الجديدة واألكثر تعقيدا، وتنامت  بينيا، و األقطار و
 : بيئة الصناعة المصرفيةأىـ التغيرات الحاصمة في  فيما يمي و .1ضغوط المنافسة"وتعاظمت 
تتنافس البنوؾ فيما بينيا أو مع المؤسسات المالية األخرػ في عدة مجاالت زتادة حدة المنافسة:  .1

مع التطورات العالمية في  و ،أو مجاالت أخرػ  سواء تعمق األمر بتعبئة الودائع أو منح القروض واالئتماف
تعاظـ المنافسة المصرفية، ولكي يحافع البنؾ عمى شروط المنافسة فإنو يجب أف يتبع أحد مجاؿ الصيرفة لوحع 

  :2الطريقتيف ا تييف أو كالىما
أف يحرص عمى تطوير الخدمة المصرفية المقدمة إلى عمالئو لممحافظة عمييـ، ومف تـ جدب عمالء  -

 األخرػ.محتمميف جدد فضال عف جدب عمالء المصارؼ والمؤسسات المالية 
رفع نسبة الفائدة عمى ودائع العمالء لجدبيـ و تقميل ىذه النسبة عمى االئتماف الممنوح و العمل عمى تقميل  -

   عمى طمب القروض.المستثمريف والمستيمكيف حث  التبايف بينيما إلغراء المودعيف عمى زيادة إيداعاتيـ و

                                                           
 .82، مرجع سابق، ص، العمميات المصرفية الخارجيةخالد وىيب الراوؼ،  1
 .26، ص، 2014األردف: دار آمنة لمنشر والتوزيع،  –، عماف الدورات االئتمانية ودورات األعمال في ظل تطور الصناعة المصرفيةأحمد النبياني،  2
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 مفف "في الوقت الحاضر،تحظى إدارة عمميات االستثمار البنوؾ باىتماـ متزايد  . الصيرفة االستثمارتة:2
أؼ مف خالؿ المصارؼ تركز جيودىا ىو نشاط الصيرفة االستثمارية النشاطات الميمة و الحيوية التي جعمت 

  .1"دخوؿ إلى مجاالت االستثمار المختمفة كوساطة ومتاجرة و كأدوات داخل الميزانية وخارجيا
 : 2ومف أىـ الخدمات التي تقدميا البنوؾ في مجاؿ تنمية محفظة األوراؽ المالية ما يمي

ىي: التجارة في األوراؽ وأىـ ىذه الخدمات  خدمات البنوك في مجال تنشيط التعامل باألوراق المالية: -
 المالية؛ شراء إصدارات األوراؽ المالية بالكامل وبيعيا لمجميور بسعر أعمى قميال.

  مف أىميا ما يمي:خدمات يقدمها لمعمالء في مجال االستثمار في األوراق المالية:  -
 التي يسمميا البنؾ لمعمالء وخدماتيا؛باألوراؽ المالية  االحتفاظ  
 تنفيذ أوامر شراء وبيع األوراؽ لسندات لصالح عمالئيا و تنفيذ طمبات االكتتاب في أسيـ الشركات أو ا

 لتعميمات العميل؛المالية طبقا 
  إدارة األوراؽ المالية الممموكة  األوراؽ المالية التي تسمـ لمبنؾ ومنح تسييالت االئتمانية لضماف

  لمعميل بعقد أمانة االستثمار.
عادة التنظيم:3 التي ساىمت في دخوؿ المصارؼ إلى  مف القوػ الميمة واألساسيةتعد  . إزالة القيود وا 

" فإف شدة المنافسة وتكاثر الخدمات المصرفية . لـ تكف ضمف أنشطتيا السابقة مجاالت مصرفية و مالية عديدة
شجعت عمى عممية التحرر مف القيود المصرفية والتحرر مف الرقابة الحكومية عمى صناعة الخدمات المالية 

   .  3في الواليات المتحدة األمريكية، وانتشرت بعدئذ في كل أنحاء العالـ" التي بدأت مند العقديف الماضييف
تميزت البيئة المصرفية الحديثة بزيادة جوانب اإلبداع و االبتكار في األدوات المالية . اإلبداع المالي: 4

لمالية و تعرؼ ومف أبرز ىذه األدوات المشتقات اوالمصرفية وظيور تقنيات جديدة في مجاؿ اليندسة المالية 
وىذه االخيرة تتنوع ما بيف أسيـ  ،عمى أنيا "مجموعة عقود تتحدد قيمتيا مف قيمة األصوؿ موضوع العقد

 4وسندات و سمع وعمالت و يمكف لممستثمر أف يحقق مكاسب أو خسائر باالستناد إلى أداء موضوع العقد"
      عقود المبادالت.؛ عقود ا جمة؛ الخياراتعقود ؛ ةيالعقود المستقبم :تتمثل المشتقات المالية فيو 

التوريق مف التغيرات الحديثة التي غيرت مف فمسفة إدارة األمواؿ في البنوؾ  يعد. التسنيد )التورتق(: 5
فالتوريق ىو عممية إصدار أوراؽ مالية مدعوـ بأصوؿ معينة وتمثل تحويال لمقروض المصرفية مف طبيعتيا 

                                                           
، الطبعة األولى، عماف: دار اليازورؼ العممية لمنشر استراتيجية ادارة المخاطر المصرفية وأثرها في االداء المالي لممصارف التجارتةصادؽ راشد الشمرؼ،  1

 .36، ص، 2013والتوزيع، 
 . 113، 112، مرجع سابق، ص، ص، البنوك التجارتةرمضاف الشراح وتركي الشمرؼ ودمحم السكر،  2
 .116، ص، 2007، دمشق )سوريا(: دار التواصل العربي، عولمة جودة الخدمة المصرفيةرعد حسف صرف،  3
 .30مرجع سابق، ص، ، الدورات االئتمانية ودورات األعمال في ظل تطور الصناعة المصرفيةأحمد النبياني،  4
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 وىو ىنا المصرؼ، إلى مقرضيف االبتدائي، أؼ تحويل الديوف مف المقرض سائل كأصل غير سائل إلى آخر
  .1بقيمة القروض تطرح في األسواؽ الماؿ" آخريف عف طريق إصدار سندات

  :2وتيدؼ البنوؾ مف وراء عممية التوريق لتحقيق الفوائد التالية
 التمويل مع توفير السيولة؛ تقميل درجة مخاطرة -
مف تحسيف مركزه المالي ألف عممية توريق الديوف المصرفية يترتب عمييا استبعاد مبمغ تمكيف البنؾ  -

 القروض مف ميزانية البنؾ؛
 تحسيف وضع مخاطر االئتماف المصرفية لدػ البنؾ؛ -
تساعد عممية التوريق عمى تحسيف الوضع االستثمارؼ عف طريق ايجاد بدائل جديدة استثمارية تتيح  -

 ف أمواليـ بيا.لممستثمريف توظي
    ايجاد مصادر التمويل لمبنوؾ. عمىأيضا تساعد عممية التوريق   -

زالت العديد مف القيود و منحت مجاالت العمل أ التي زادت مف تقارب العالمي و تعد العولمة . العولمة:6
المصارؼ تقع ضمف فئة المصرفي و المالي توسعا. " فالعوامل التي تحرؾ العولمة نحو الظيور و التمركز في 

قبولو لمخدة المصرفية  فالعوامل السوقية تحدد تمقي الزبوف و ،العوامل السوقية و االقتصادية و البيئية و التنافسية
تقدـ أدنى تكاليف لمخدمة  تحدد العوامل االقتصادية فيما إذا كانت االستراتيجية المصرفية العالمية و ،العالمية

تتطمب العوامل التنافسية  و ،العوامل البيئية كيفية دعـ البنى الييكمية المصرفيةفي حيف تبحث  ،المصرفية
ة التطور العالمي يجب عمى البنوؾ مراعاة ما مف أجل مساير ف ،3مصارؼ قادرة منافسة مثيالتيا في دوؿ أخرػ"

 يمي:
 ؛الخدمات المصرفية تقديـ خدمات جديدة تنسجـ مع فكر العولمة في جودة و تعزيز االبتكارات المصرفية -
إدخاؿ التقانة فييا، كونيا أصبحت سمة مميزة لمعمل المصرفي في عصر  و الخدمات المصرفيةتطوير  -

 العولمة؛
 وضع الضوابط كفيمة برقابة األداء المصرفي بصفة عامة، واألداء االئتماني بصفة خاصة؛ -
 ، العالميةشبكات الربط المصارؼ المحمية بالمصارؼ العالمية بواسطة  -
 الدولية؛ المصرفية تطبيق المواصفات  -
إعداد الموارد البشرية لمتعامل والتكيف مع متطمبات العولمة محميا وعالميا لكي تواكب مسيرة العولمة  -

     المالية. 

                                                           
 .31، مرجع سابق، ص، الدورات االئتمانية ودورات األعمال في ظل تطور الصناعة المصرفيةأحمد النبياني،  1
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أف كاف النشاط  امل المصرفي فبعدالتقدـ التكنولوجي مف آلية التعغير لقد  . التقدم التكنولوجي:7
أصبح يسمى المصرؼ االفتراضي أؼ المصرؼ الذؼ ليس لو موقع المصرفي معظمو يتـ وجيا لوجو مع الزبوف 

 . 1إنما يكوف موقعو عمى االنترنيت مف خالؿ ما يسمى بالصيرفة اإللكترونيةمحدد وثابت 
رساؿ المعمومات  التقانةواألنواع واألشكاؿ  النماذجالتقانة إلى " كما تشير المطبقة لتشغيل وتخزيف وا 

وتتضمف التجييزات الفنية التي تستخدـ لغرض ربط التقانة بالعولمة كالحواسب  ،المصرفية في شكل اإللكتروني
 . 2"التقارير اإللكترونية الخانات و منظمو، كذلؾ شبكات االتصاالت وآالت الفاكس تجييزات وال و
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 اتالقطاع فياإلسالمية التقميدية و البنوك األجنبية دخول و واق   انعكاساتالثاني:  المبحث
 ةمحميال ةالمصرفي

 مقارنة بغيرىا لظاىرةا المحرؾ األساسي ليذه البنوؾ تعتبر الماؿ، رأس وأسواؽ االقتصاد عولمة ظل في
 التحدؼ ىذا لمواجيةو . قتصاداال أىداؼ تمبي التي الخدمات توفيرعمى  القدرةمف أجل  التكيفليذا يجب عمييا 

 الدولية المصرفية ستراتيجياتاالبتعمل  جديدة منظمات التي سمحت بخمق ااستراتيجيتي توجيو ت البنوؾأعاد
  ة لمختمف البمداف في العالـ. المحمي ةالمصرفي اتالقطاع بالدخوؿالتي تسمح ليا 

  إلى القطاع المصرفي المحمي البنوك األجنبية  دخولالمساعي المتبعة لمواجهة تحديات  :المطمب األول
يفرض عدة تحديات عمى البنوؾ لمبمد المضيف  مقطاع المصرفي المحميدخوؿ البنوؾ األجنبية لإف 

إلى البنوؾ المحمية تسعى  ،بمواجيتياو السمطات النقدية لمبمد المضيف ومف أجل أف تقوـ ىذه األخيرة  ،المحمية
تى تتسنى ليا القدرة عمى ح ،مف خالؿ إتباع عدة إجراءات تساعدىا عمى تحسيف أداءىا الحفاظ عمى مكانتيا

منافسة، وتسعى أيضا السمطات النقدية عمى إتباع عدة إجراءات مف شأنيا أف تحافع عمى سالمة االستقرار ال
 المالي لقطاعيا المصرفي في ظل دخوؿ البنوؾ األجنبية.    

 البنوك في القطاع المصرفي المحمي بدخول البنوك األجنبية  الفرع األول: خوصصة
لنيج السائد ىو بيع الشركات العامة لكف ا، صصةو البمداف بيف عدة أساليب لمخالعديد مف تجمع 

 القي نجاحالذؼ  صصةو لمخ أسموب. في القطاع المصرفي، فإف أنجح نجاحلممستثمريف القادريف عمى إدارتيا ب
ات، نما النشاط المصرفي الدولي مع موجة يالذؼ يأتي مع دخوؿ بنؾ أجنبي. منذ الثمانين عالـ ىوفي ال اكبير 

العالمي والدولي  تقميصالالتي تفضل  ،في جزء منو إلى ظاىرة العولمة المالية يرجع ىذا التطور و ،التحرير
نبية تحت تأثير البنؾ دخوؿ البنوؾ األجبصصة و في السنوات األخيرة، أدت حركات الخو  ،لموسطاء المصرفييف

نشاء  بنوؾاختفاء الشبو  إلى الشريؾ األجنبي ساىمةفوائد مب اعترفي المذافصندوؽ النقد الدولي  الدولي و العامة وا 
 . مجموعات مصرفية كبيرة

صصة أساسا مف تغيير في ىيكل الممكية المغمق والذؼ تخضع لو الدولة، وتخمق ىيكال و تتألف الخ
توافق مصالح سير عمى ال و المسيريفلمراقبة كافية ، فيي أطراؼ الدائميفمف  انطالقاكافية لو السمطة لمممكية 

يؤثر التغيير في ىيكل الممكية بالتالي  و ،تسمح بتوليد مؤسسة مسبوقة بالفشل كما ،أطراؼ الدائميفمختمف ل
بمعنى يمكف تفسير انخفاض مستوػ أداء البنوؾ  ،عمى األداء مف خالؿ العمل عمى آليات إدارة أخرػ سارية

صصة التي تساىـ في تفعيل آليات و عالوة عمى ذلؾ، فإف الخ ،العامة مف خالؿ التخمف عف نظاـ حوكمتيا
 .1تظير كعالج رئيسي ةكمو الح

                                                           
1
 Mehdi NEKHILI et Catherine KAROTIS, Stratégies Bancaires Internationales, Op.cit., P, P, 149,150. 
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البنؾ، وىي قيمة  عادلة ليذاالقيمة الدراسة صصة بنؾ مف البنوؾ، يحتاج األمر إلى و قرار خ اتخاذعند 
صصة، فضال عف و قرار الخ اتخاذومف خالؿ تحديد ىذه القيمة يتـ  ،جوانب عديدة ذات أبعاد و اتجاىيةتوازنية 

صصتيا و ، حيث تواجو البنوؾ عند خصصة تكاد تتوقف عمى معرفة القيمة العادلة لمبنؾو طريقة الخ اختيارأف 
صة أف ىناؾ العديد مف الطرؽ التي صصتو؟ خاو العديد مف المالحظات، أوليا كيف يتـ تقييـ البنؾ عند خ

 :1صصتيا، حيث يتـ تقسيميا إلى طريقتاف رئيسيتاف ىماو إلييا البنوؾ عند خ تستند
صصة و ؛ الخصصة بالطريقة الدفتريةو وتتمثل أساسا في الختقميدية المتبعة و المستخدمة: الطرق ال -

 وفقا لطريقتيف السابقتيف. صصةو صصة وفقا لممزاد العمني؛ الخو بسعر محدد معمف مسبقا؛ الخ
طريقة السعر التفاضمي التفاعمي؛ طريقة السعر  وتتمثل أساسا في :االبتكارتةالطرق غير التقميدية  -

  زدواجي.األيسر؛ طريقة السعر اإلجمالي؛ طريقة السعر التوافقي؛ طريقة التشارؾ اال

 البنوك في القطاع المصرفي المحمي في ظل إقامة البنوك األجنبية الفرع الثاني: تفعيل آليات حوكمة
وسميـ في ظل  صحي مصرفي بحوكمة المصارؼ بيدؼ المحافظة عمى نظاـ االىتماـتتسع دائرة 

     التي عرضت البنوؾ إلى درجة كبيرة مف التقمبات والمخاطر.   ،التغيرات السريعة في البيئة المصرفية الدولية
تعرؼ لجنة بازؿ لمرقابة المصرفية حوكمة المصارؼ كا تي " مف منظور  حوكمة المصارف: مفهوم  .1

إدارة أعماؿ وشؤوف المؤسسات المصرفية الشركات الطريقة التي تتـ بيا حوكمة الصناعة المصرفية، تتضمف 
 . 2مف مجالس اإلدارة، و اإلدارات العميا، والتي تؤثر في كيفية قياـ البنوؾ"

بنوؾ كمة الو المؤسسي والرقابي لح تعتبر لجنة بازؿ اإلطار :بنوككمة الو اإلطار المؤسسي والرقابي لح .2
 الدوؿ الصناعيةمف مجموعة  ازؿ تقع شماؿ سويسراب مدينةب ـ1974عاـ  تأسست لجنة بازؿ في نياية حيث

فرنسا، إيطاليا، ىولندا، السويد، سويسرا، الياباف  الواليات المتحدة األمريكية، كندا، المممكة المتحدة،العشر 
 عمى تمؾ المجنة مسميات ثالثة، لجنة باؿ نسبة إلى مكاف انعقادىا بمدينة باؿ ، وأطمقلكسمبورجباإلضافة إلى 

رئيسيا مدير بنؾ إنجمترا  بالفرنسية، أو لجنة بازؿ نسبة إلى مدينة بازؿ باإلنجميزية، أو لجنة كوؾ نسبة إلى
الباعث لتأسيس تمؾ المجنة ىو تفاقـ أزمة المديونية  المركزؼ. وذلؾ تحت إشراؼ بنؾ التسويات الدولية، وقد كاف

وازدياد حجـ ونسبة الديوف المشكوؾ في تحصيميا وتعثر بعض ىذه البنوؾ وانتشار  الخارجية لدوؿ العالـ الثالث
إزاء البنوؾ الغربية نتيجة  ية التي خمقتيا البنوؾ اليابانيةالبنوؾ خارج الدولة األـ، باإلضافة المنافسة القو  فروع

 .ـ1988 لتدني رؤوس أمواليا كاف ذلؾ في العاـ
 انطوت اتفاقية بازؿ عمى العديد مف الجوانب أىميا:: I. لجنة بازل 2-1

                                                           
يتراؾ لمطباعة والنشر إ، الطبعة األولى، القاىرة: خصخصة المصارف والبنوك )مقدمة في عمم إدارة التوازنات االقتصادية(محسف احمد الخضيرؼ،  1

  .217-207، ص ص، 2009والتوزيع، 
 .30، ص، 2013، اليازورؼ ، الطبعة األولى، عماف: دار البنوك وأثرها في األداء والمخاطرة كمةو ححاكـ محسف دمحم وأحمد عبد الحسيف راضي،  2
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في  س الماؿ آخذاأحيث تيدؼ االتفاقية إلى حساب الحدود الدنيا لر التركيز عمى المخاطر االئتمانية:  -
س أولـ يشمل معيار كفاية ر  ،باإلضافة إلى مراعاة مخاطر الدوؿ إلى حد ما ،االعتبار المخاطر االئتمانية أساسا

مواجية المخاطر األخرػ مثل مخاطر سعر الفائدة ومخاطر سعر الصرؼ  1988الماؿ كما جاء باالتفاقية عاـ 
 ومخاطر االستثمار في األوراؽ المالية.

حيث تـ تركيز االىتماـ عمى وعية األصول وكفاية المخصصات الواجب تكوتنها: تعميق االهتمام بن -
نوعية األصوؿ ومستوػ المخصصات التي يجب تكوينيا لألصوؿ أو الديوف المشكوؾ في تحصيميا و غيرىا 

س الماؿ لدػ بنؾ مف البنوؾ الحد األدنى أمف المخصصات، و ذلؾ ألنو ال يكمف تصور أف يفوؽ معيار ر 
ثـ  ،بينما ال تتوافر لديو المخصصات الكافية في نفس الوقت مف الضرورؼ كفاية المخصصات أوال ،رالمقر 

 يأتي بعد ذلؾ تطبيق معيار لكفاية رأس الماؿ.
قامت مقررات لجنة بازؿ عمى تقسيم دول العالم إلى مجموعتين من حيث أوزان المخاطر االئتمانية:  -

 :أساس تصنيف الدوؿ إلى مجموعتيف
 : 1، وتضـ مجموعتيف فرعيتيفاألولى متدنية المخاطرف
  الدوؿ األعضاء في منظمة التعاوف االقتصادؼ والتنمية(OECD)  :يضاؼ إلى ذلؾ دولتاف ىما

 سويسرا والمممكة العربية السعودية.
  مع صندوؽ النقد الدولي وىي: استراليا قراضية خاصةبعض الترتيبات اإلالدوؿ التي قامت بعقد 
 تركيا. الدانمارؾ، اليوناف و ايسمندا، ،فنمندا نيوزلندا، البرتغاؿ، ،النمسا النرويج،

وذلؾ باستبعاد أؼ دولة مف ىذه المجموعة لمدة  1994و قد قامت المجنة بتعديل ذلؾ المفيوـ خالؿ جويمية 
 سنوات إذا ما قامت بإعادة جدولة دينيا العاـ الخارجي. 5

فيي الدوؿ ذات المخاطر المرتفعة وتشمل كل دوؿ العالـ عدا التي أشير إلييا في  أما المجموعة الثانية:
 المجموعة األولى.

إف الوزف الترجيحي يختمف باختالؼ األصل مف : جيحية مختمفة لدرجة مخاطر األصولوض  أوزان تر  -
تندرج عند حساب جية و كذلؾ اختالؼ الممتـز باألصل أؼ المديف مف جية أخرػ ، ومف ىنا نجد أف األصوؿ 

%، وإلتاحة قدر مف المرونة  100%،  50%، 10معيار كفاية راس الماؿ مف خالؿ خمسة أوزاف ىي: صفر، 
ف تختار تحديد بعض في مجاؿ التطبيق لمدوؿ المختمفة، فقد تركت المجنة الحرية لمسمطات النقدية المحمية أل

 يعني أنو اصل مشكوؾ في تحصيمو بذات الدرجة األىـ أف إعطاء وزف مخاطر ألصل ما ال و ،أوزاف المخاطر
نما ىو أسموب ترجيحي لمتفرقة بيف   صل وآخر حسب درجة المخاطر بعد تكويف المخصصات الالزمة.أوا 

 

                                                           
 .136، ص، 2000القاىرة: المكتب العربي،  -مصر، دليل المستثمر إلى بورصة األوراق الماليةطارؽ عبد العاؿ حماد،  1
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عمى  يعمل إطار جديد ومتكامل لكفاية رأس الماؿ عوضإلى II لجنة بازؿسعت : II. لجنة بازل 2-2
 : 1، وىيشراؼاإل تحقيق األىداؼ الرقابة و

 والمصرفي؛ المالي النظاـأماف وسالمة  تعزيزفي  االستمرار -
 ؛المصارؼ بيف التنافسيةدعـ العدالة في  االستمرار -
 المخاطر؛وسيمة وأدوات شاممة لمتعامل مع  إيجاد -
و ركػػائزه أف مبادئػػو األساسػػية  االعتبػػاربعػػيف  األخػػذالتركيػػز عمػػى المصػػارؼ النشػػطة والفاعمػػة عالميػػا، مػػع  -

  درجة نموىا وتطورىا. اختالؼيجب أف تكوف ممكنة التطبيق مف قبل المصاؼ عمى 
  : 2وتشمل لجنة بازؿ ثالثة دعائـ أساسية وىي

ستؤدؼ إلى II قدميا اتفاؽ بازؿ إف األساليب الجديدة التي: المال لمتطمبات رأسالحد األدنى  أ.
ثـ فإف معدؿ كفاية رأس الماؿ سيكوف أكثر واقعية واتساقا  ومفتطوير تقييـ المخاطر التي تتعرض ليا البنوؾ 

 ؛ مخاطر السوؽ؛ المخاطر التشغيمية.االئتمافمخاطر وتـ تصنيف المخاطر إلى:  المخاطر مع حجـ
 :أساليب لحساب مخاطر االئتماف ىي طرؽ أو (3) ثالث IIبازؿ يةتفاقا تطرحلقد 

 ؛نموذج معدؿ لإلطار الحالي -
 ؛ التصنيف الداخمي األساسي نموذج -
 .المتقدـ التصنيف الداخمي نموذج -

 تستند عممية المتابعة إلى الجوانب ا تية:ب. متابعة السمطات الرقابية لكفاية رأس المال األدنى: 
 ممارسة المصارؼ لعممياتيا بمستوػ رأس ماؿ يفوؽ الحد األدنى. -
 تتوافر لممصارؼ عمميات لتقييـ كفاية رأس الماؿ متماشية مع ىيكل مخاطرىا. أف -
رأس المػاؿ مػف دوف  انخفػاضأف تسعى السمطات الرقابية لمتدخل فػي مرحمػة مبكػرة مػف أجػل الحيمولػة دوف  -

 سقف المعدالت الوقائية.  
الدعامة الثالثة لو متطمبات بازؿ وىي بمثابة  يعتبر انضباط السوؽ مف أىـالسوق:  انضباطج. 

حيث ال داع لوجود الضوابط الخاصة لمدعامتيف األولى  ة،والثاني الغرض منيا ىو تكممة الدعامتيف األولى
تسمح  لذلؾ فاف الدعامة الثالثة ليست إال مجموعة مف المتطمبات التي ،جميور المستفيديف والثانية بدوف طمأنة

 .الماؿ الخاصة بدرجة كفاية رأسلممشاركيف في السوؽ بتقديـ المعمومات 
فاإلفصاح يحقق  ،ىو تحقيق المنافسة المتكافئة في الصناعة المصرفية وبما أف احد أىداؼ االتفاؽ الجديد

 .المشاركيف في السوؽ بمدػ سالمة وجودة البنؾ ىذا اليدؼ بإعالـ

                                                           
 .82ص،  مرجع سابق،، االداء المالي لممصارف التجارتةاستراتيجية ادارة المخاطر المصرفية وأثرها في صادؽ راشد الشمرؼ،  1
 . 87-83ص،  صادؽ راشد الشمرؼ، المرجع األخير، ص 2
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ىي السيولة  االقتراحاتعمى خمس نقاط رئيسية تغطييا  IIIتقـو لجنة بازؿ : III. لجنة بازل2-3
 يوـ و إدخاؿ مؤشر معدؿ 30خالؿ  النقدية المستحقة عمى البنوؾ االلتزاماتالتي يجب زيادتيا لموفاء بكافة 

المخاطر من خالل تدعيم II  لمقررات بازؿلألساليب الداخمية لقياس المخاطر وفقا فعة المالية كمقياس دعـ االر 

 : 1المرتبطة الناشئة مف االئتماف مما كاف عميو في بازؿ الثانية لعمميات مخاطر متطمبات رأس الماؿ بنحو أكثر
  المشتقات المالية. -
 .عمميات إعادة شراء أدوف الخزانة -
 أنشطة تمويل األوراؽ المالية. -
 بناء حواجز لرأس الماؿ في أوقات الرواج. -
  يمكف تخفيضيا في فترات الكساد. -

لما تحققو مف أىمية كبيرة بالنسبة لمبنوؾ ذات نظـ الرقابة  تعتبر :الحوكمة ونظم الرقابة البنكية .3
 .أىداؼ

 : 2في أىداؼ نظـ الرقابة البنكية تتمثل :نظم الرقابة البنكية أهداف  .3-1
 المودعيف والدائنيف لمبنؾ؛  حقوؽ  عمىدعـ وحماية الجياز البنكي، وبالتالي المحافظة  -
ينعكس سمبا عمى المنافسة، وعمى نوعية الخدمات البنكية التي تقدميا  ، مماالبنؾ منع التركز في ممكية -

 ىذه البنوؾ؛
 الوقوؼ عمى سالمة العمميات البنكية التي قاـ بيا البنؾ وتحقيقو لألىداؼ المرسومة. -

 : 3بالبنوؾ في : تتمثل نظـ الرقابةنظم الرقابة البنكيةأنواع   .3-2
 يمي: تشمل ماو نظم الرقابة البنكية الداخمية:  . أ

لجنة المراجعة جميع السياسات واإلجراءات الخاصة بالمراجعة الداخمية، وبيذا : تعتمد لجنة المراجعة -
جاف الميمة في العمل عمى حماية متعمل عمى تقوية منظومة الحوكمة، وزيادة الثقة العامة بالبنؾ. وىي مف ال

والمنظميف وكل مف يعمل في البنؾ أو يتعامل بما يخدـ مصالح المساىميف والمستثمريف والمودعيف  أصوؿ البنؾ
 معو.
كل عمميات الضبط والمراجعة لكافة العمميات التي تجرؼ داخل  وىو يتناوؿ :نظام المراجعة الداخمية -

 الوحدات سواء كانت فروعا أو وحدات تنفيذية بالمركز الرئيسي.

                                                           
، مصر المنصورة: دار الفكر والقانوف  III II Iالبنوك اإلسالمية ومأزق بازل من منظور المطموبات واالستفتاء مقررات بازلدمحم محمود المكاوؼ،  1

 .187، 186، ص، ص، 2011
 . 73، ص، 2010الطبعة االولى، القاىرة: دار الكتاب الحديث،  تحميل وادارة و حوكمة المخاطر المصرفية االلكترونية،صالح حسف،  2
، ص ص، 2011، )الجزء الثاني(، الطبعة االولى، القاىرة: مجموعة النيل العربية، الموسوعة المصرفية العممية والعمميةصالح الديف حسف السبسي،  3

153 ،173. 
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وىو يتناوؿ مجموعة اإلجراءات والوسائل المحاسبية و اإلدارية المتبعة داخل نظام المراقبة الداخمية:  -
 وتتولى تنفيذه إدارة عامة بالمركز الرئيسي بالبنؾ.البنؾ لممحافظة عمى أصولو وموجوداتو، 

   .وىو ما يتـ تمقائيا بالنسبة لكل عممية داخل كل قسـ أو إدارة الداخمي: الضبطنظام  -
  وتشمل ما يمي: البنكية الخارجية:نظم الرقابة    . ب

ؾ التي قد تمت ومصمحة المساىميف نفي التأكد مف أعماؿ الب ميامو كمفت :مراقب الحسابات الخارجي -
والمذكرات الصادرة عف البنؾ لمبنؾ والتأكد مف تقيد البنؾ بالقوانيف واألنظمة و التعميمات  والمودعيف والدائنيف

 المركزؼ.
الدوؿ المتعمقة بالبنوؾ المركزية وتنظيـ المينة المصرفية عادة  تنص تشريعات: المركزتةرقابة البنوك  -

 .  ياعمى خضوع لرقابة البنؾ المركزؼ بيدؼ متابعة نشاط

 ة لمبنوك المحميةمصرفيدور البنوك األجنبية في تحسين جودة الخدمات الالفرع الثالث: 
تحفز البنوؾ المحمية في تحسيف جودة  لمبمد المضيف إف دخوؿ البنوؾ األجنبية إلى القطاع المصرفي

 ؾو إدارة البنالمصرفية سعيا منيا لكسب رضا الزبوف وخوفا مف منافسة البنوؾ األجنبية ليا، ليذا تسعى خدماتيا 
  :1الزبوف وتشجعو انتباهتجدب مف خالليا  ةبرامج متميزة لجودة خدماتيا المصرفيالمحمية إلى وضع 

ما  ئنو بشكل كاؼ لمعرفةأف يعرؼ زبايجب  بنؾفبالرغـ مف أف ال ،المشاركة المباشرة لمزبائف عمى أوال: -
معرفة متطمبات خدمة  وىذا يعد واقعيا عند القياـ بمحاولة ػو، إال أنو ال يكوف ىناؾ ضمانة ليذا األمرونتوقعي

   الزبوف.
في األقساـ المختمفة عمى الزبائف. وىذه  بنؾمعرفة تأثير جميع األعماؿ المصرفية لموظفي ال ثانيا: -

     بالغ األىمية عمى نجاح برنامج جودة الخدمة المصرفية في األجل الطويل.  ذات أثرالمعرفة 
ريف والموظفيف عمى يبيدؼ مساعدة المد برنامج جودة الخدمة المصرفيةالمناسبة ل وضع اإلرشادات ثالثا: -

 ووضع األولويات، وتحديد أوقات البدء واالنتياء مف البرنامج. تاتخاذ القرارا
أف رضا الزبوف ىو األولوية األولى  بنؾتحفيز األفراد الستعماؿ المعمومات المصرفية. فإذا اعتبر الرابعا:  -

 فيجب أف يعكس ذلؾ في نظـ لمجوائز.
المصرفية مع نظـ معمومات مف الضرورؼ تحقيق التكامل في جميع جوانب برنامج جودة الخدمة أخيرا: و  -

 سيما بيانات المطابقة التي تشكل صورة أكثر واقعية لألنشطة المصرفية.جودة الخدمة المصرفية، ال
أنيا تواجييا إال  ،الخدمة المصرفيةتحسيف جودة لتطبيق برامج مف أجل أف البنوؾ تسعى جاىدة  وبالرغـ

 : 2ليذا يستوجب عمى البنوؾ األخذ بعيف بعض األمور أىميا ،برامجىذه التطبيق العقبات ناتجة عف بعض 

                                                           
 .208، مرجع سابق، ص، عولمة جودة الخدمة المصرفيةرعد حسف صرف،  1
 .210، ص، خيرمرجع األالرعد حسف صرف،  2
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المنافسة والزبائف  بنوؾتحديد األسواؽ والزبائف المستيدفيف الحالييف والمحتمميف، إضافة إلى زبائف ال -
 الذؼ تـ خسارتيـ.

لمتعرؼ عمى تحديد عمق واتساع متطمبات الزبوف مف خالؿ تحديد جميع الخدمات واألنشطة المصرفية  -
 توقعات الزبائف وتصوراتيـ واحتياجاتيـ.

والزبائف مف ناحية التعامالت الفردية، وتحديد المصادر المناسبة لممعمومات  بنؾتقييـ عالقات ال -
 المصرفية.

معرفة كيفية  بنؾاألداء، وتحديد أولويات الزبائف: إذ يجب عمى أؼ تحميل البيانات لتحديد مستويات  -
إنجاز ىذا التحميل بالعالقة مع منافسيو وأولويات الزبائف، ألف بعضا مف ىذه األولويات قد يكوف غير معروؼ 

 .بنؾبالنسبة لم
ث يتـ االستجابة بحي بنؾالتي تـ جمعيا إلى لغة مفيومة بالنسبة لمالقياـ بترجمة البيانات اإلحصائية  -

 ليا، أؼ االستراتيجيات واألىداؼ وخطط العمل .
دوريا، ألف برنامج جودة الخدمة المصرفية يتضمف جميع فعاليات  بنؾإعادة تقييـ عالقة الزبوف بال -

  كما أنو يجب أف يعكس الثقة مع مستعمميو.  بنؾ،وأقساـ ال

  الدف  واإلعالم في القطاع المصرفي المحميالفرع الراب : دور البنوك األجنبية في عصرنة أنظمة 
خاصة أنظمة الدفع و اإلعالـ لدييا إف األنظمة المصرفية لمبمداف المضيفة تصبح مجبرة عمى عصرنة 

حتى يتسنى ليا خمق بيئة وىذا أنظمة غير حديثة أؼ غير مواكبة لتكنولوجيا، منيا تمؾ البمداف التي تمتمؾ 
 .مواجية منافسة البنوؾ األجنبية المستثمرة في قطاعيا المصرفيقادرة عمى مصرفية مالئمة 

التي تسمح بتحويل األمواؿ، و تؤمف المقاصة آلية  يعرؼ نظاـ الدفع عمى أنو "عصرنة أنظمة الدف : . 1
يعرؼ نظاـ الدفع عمى أنو " نظاـ  (CPSS) وحسب جمعية البنوؾ لمتسويات الدولية. 1وتسديد أوامر الدفع"

دوراف سمسمة مف األدوات، و اإلجراءات البنكية خصوصا أنظمة التحويل األمواؿ بيف البنوؾ التي تؤمف يشمل 
 . 2النقود"

 : 3مف أىـ األسباب التي أدت إلى ظيور أنظمة الدفع ما يمي: أنظمة الدف  أسباب ظهور. 1-1
مالية سببا ونتيجة في ذات الوقت لظاىرتيف متراكمتيف أال وىما: تعد أنظمة الدفع  حجم التبادالت: نمو -

 االقتصاد و عولمة المبادالت؛ 
خالؿ التسعينيات( و تحرير حركة رؤوس األمواؿ، ورفع القيود المالية  %90تطور المبادالت )أدػ 

 وكذا انخفاض الديف العاـ إلى تحفيز تدويل االقتصاد وعولمة األسواؽ. الخوصصة، و 

                                                           
1
 Dominique RAMBURE, Les Systèmes de Paiements, France-Paris: Editions Economica, Collection: Connaissance 

de la Gestion, 2005, P, 12. 
2
 Dominique RAMBURE, Ibid. P, 12. 

3
 Dominique RAMBURE, Ibid. PP, 13,16. 
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المعدنية إلى النقود نقود مف التحوؿ  و الثورة الصناعيةعرفت النيضة طور تكنولوجيا المعمومات: ت -
أال ىو  مع تطور تكنولوجيا المعمومات ظير تحوؿ جديد و ،إلى النقود الكتابية ة، ومف النقود االئتمانيالورقية

سببا في  التكنولوجية كما تعد االبتكارات ،االنترنت(النقود االلكترونية )بطاقة القرض( والنقود االفتراضية )نقود 
      .في وسائل حديثة لمدفع )بطاقات ذات الشريحة( نشأة أنظمة الدفع )األنظمة اإلجمالية( أو

  تقـو البنوؾ المركزية بثالثة وظائف تقميدية وىي:تدخل السمطات الوصية:  -
 النقدية المتداولة؛بواسطة تعديل كتمة  تحديد وتطبيق السياسة النقدية 
   مراقبة القطاع المصرفي بيدؼ تأميف تنظيـ العمميات و استقرار النظاـ المالي؛ 
 اإلشراؼ عمى أنظمة الدفع؛ 

جياز وىو  ،الفيدرالي االحتياطيالنظاـ  عمى أنظمة الدفع ىوقاـ بإدخاؿ وظيفة اإلشراؼ مف إف أوؿ 
فباستثناء ىذا ، البنوؾ المركزية عمل الواليات المتحدة يعمل فيو  1913أسس عاـ تالذؼ  حكومي فيدرالي

  ضمف أىدافو األساسية. اإلشراؼ عمى أنظمة الدفعالجياز يعتبر البنؾ المركزؼ األوروبي أوؿ مف سجل 
الدفع الوطنية و الجيوية وذلؾ مع احتراـ "وضع مجموعة مف آليات  إلىتيدؼ عصرنة أنظمة الدفع 

والمتمثمة في  حاجيات المتنامية لكل القطاعات االقتصادية لمدولة،الالمعايير الدولية، مف أجل اشباع جميع 
ومف أىـ أنواع  .1قطاعات المستيمكيف و التجارة و الصناعة و الحكومة و األسواؽ المالية الوطنية والدولية"

 : 2ما يميأنظمة الدفع 
، بحيث يتـ الت ما بيف البنوؾ ذات المبالغ الكبيرةيصمـ ىذا النظاـ لمتحو نظام التحوتل اآللي و التسوية:  -

الذيف وىو أشغاؿ تعمل عمى اشباع مجموع المتعامميف  وفورؼ،إجمالي  عمى أساسمف خاللو تسوية كل صفقة 
   البنوؾ والمؤسسات المالية. يتواجدوف عمى مستوػ 

تستند عمى العروض يقـو ىذا النظاـ بحساب أرصدة المقاصة والتي نظام ما بين البنوك لممقاصة اآللية:  -
    ، مع االعتماد عمى تبادؿ الصور الممسوحة ضوئيا لمقيـ الممثمة بدعامة ورقية.االلكترونية
  :3نجدعمى سبيل المثاؿ ال الحصر في البمداف األوروبية المستعممة أنظمة الدفع الوطنية  أىـومف 

 يوجد بيا عدة أنظمة لمدفع وىي: فرنسا: -
 ( مركزتة التسويات بين البنوكCRI):  ىي قاعدة تقنية تستعمل شبكة االتصاؿ سويفت، وىي تعتبر

    التسويات بيف البنوؾ، و لجميع المعمومات المرتبطة بالدفع. نقطة تواصل الوحيدة لجميع 
 ( النظام اإلجماليTBF):  ممبالغ لمتسوية الفورية لويعتبر ىذا نظاـ  بنؾ فرنسالتحويل اليتمثل في نظاـ
   الكبيرة.

                                                           
1
Moukhtar MAAZOUZ et S. GASMI, «  Modernisation du Système de Paiement et Financement du commerce 

Internationale », Conférence scientifique internationale quatrième sur: La Modernisation du système de paiement dans 

les banques algérienne et la problématique de la mise en œuvre de la commerce électronique – Indication des 

expériences internationales –, Algérie : centre universitaire Khemis Miliana, 26/27/Avril/2011.       
 

2
 Moukhtar MAAZOUZ et S. GASMI,  Ibid. 

3
 Dominique RAMBURE, Les Systèmes de Paiements, Op.cit. PP, 141,151. 
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 ( النظام المختمطPNS):  يدعى نظاـ باريس لممدفوعات الصافية، وىو نظاـ مختمط الذؼ يعالج
وتسوية النقود المركزية في حساب المقاصة  ،مسجمةالالمبرمة و لغ الكبيرة غير مستعجمة و أوامر الدفع االمب

   لبنؾ فرنسا.
  النظام( الصافيSIT): جميع الوسائل الدفع بيف البنوؾ لمتحويالت ا لية الذؼ يعالج  يدعى نظاـ

 االلكترونية بما فييا الشيكات.
تسير مف قبل منظمة مشتركة تدعى جمعية لتسوية خدمات المقاصة يوجد بيا عدة أنظمة لمدفع إنجمترا:  -

(APAC )تتمثل ىذه األنظمة في: و 
 اآللي الدف  نظام ( لغرفة المقاصةCHAPS):  ممبالغ الكبيرة.لمتسوية الفورية لنظاـ الىذا يخص 
 لممصرف اآللية المقاصة خدمات (BACS):  في أغمب األحياف تحويالت األمواؿ الذؼ يعالج ىو

 .غير مستعجمةالصغيرة أو المبالغ الكبيرة لغ االمباإللكترونية 
 مقاصة القروض والشيكات (Chèques and Crédit Clearing):  ىو نظاـ يعالج جميع وسائل

 كات(.يتحويالت المدينة )الشالدائنة )التحويل( أو التحويالت ال
 :ماوى( Bundesbankطرؼ بندسبنؾ )تسير مف لمدفع  تييوجد بيا أنظمألمانيا:  -

 ( نظامRTGS plus): ممبالغ الكبيرة.لمتسوية الفورية لنظاـ  ىو 
  الدف  بالتجزئة نظام(RPS): ىو نظاـ لتسوية المبالغ الصغيرة و المبالغ الكبيرة غير مستعجمة.  

تعتبر المعمومات كمحرؾ لذكاء المؤسسة االقتصادية، وىي باقترانيا  :المعموماتعصرنة أنظمة  .2
و مف أىـ العناصر التي تتضمنيا المعمومات ىي النظـ وتعرؼ عمى بالتكنولوجيا الحديثة تصبح أكثر فعالية، 

ت أنيا "مكونات مترابطة تعمل مع بعضيا بعضا عمى جمع ومعالجة وتخزيف ونشر المعمومات لدعـ اتخاذ القرارا
 : 2و تقسـ نظـ المعمومات إلى. 1و التنسيق و الرقابة و التحميل في المصرؼ"

التي تدعـ المديريف المالييف في تمويل األعماؿ، وىي تمؾ النظـ نظم معمومات االدارة المصرفية:  -
الرأسمالية والتنبؤ والتخطيط وتخصيص و رقابة الموارد المالية بما فييا إدارة النقدية واألوراؽ المالية والميزانية 

 المالي.
فيذا  وىو نظاـ يساعد عمى تقديـ أفضل الخدمات بأسرع وقت ممكف وبأقل تكاليف.نظم معمومات الفرع:  -

   النظاـ يحاوؿ قياس إدراؾ الزبوف لجودة الخدمة المصرفية المقدمة في الفرع.
فكمما تجاوبت المؤسسة مع محيطيا  ،سرعة اتخاذ القرارات بسرعة تجميع المعمومات ومعالجتيا وترتبط

، كمما استطاعت االندماج في المحيط الحالي والحيازة عمى مركز تنافسي  واكتشفت فيو التغيرات في الوقت الالـز
 قوؼ يمكنيا مف تقوية وضعيتيا في السوؽ.
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 المحميةأداء الصناعة المصرفية  البنوك اإلسالمية عمى دخول انعكاساتالمطمب الثاني: 
خاصة عمى  انعكاساتيطرح عدة لمبمد المضيف محمي مقطاع المصرفي الل اإلسالميةإف دخوؿ البنوؾ 

 . البنوؾ المحمية

 تحسين األداءكآلية لالصيرفة اإلسالمية  العتمادالفرع األول: توجه البنوك التقميدية 
، المحمية منيا والعالمية، النمو المتسارع لفرص العمل التقميدية بنوؾتمحع الطبيعي أف كاف مف ال

نما  ،وىو النمو الذػ لـ يكف قاصرا عمى الدوؿ العربية ،المصرفي اإلسالمي أيضا إلى الكثير مف الدوؿ  امتدوا 
العالمية إلي ميداف الصيرفة اإلسالمية  البنوؾدخوؿ ىذه  فإفوفي ىذا الصدد  ،األخرػ وخاصة الدوؿ اإلسالمية

  سرعة انتشار وتطوير العمل المصرفي اإلسالمي عمى المستوػ العالميخاصة في يجابي إكاف لو جانب 
 توضيح ىذه العممية كما يمي: ويمكف

المزج بيف  ىاإلسالمية التي  تسعى إل بنوؾبخالؼ ال" : الصيرفة اإلسالمية بين المبدأ والتسوتق .1
، إلي ميداف العمل المصرفي العالمية بنوؾالتقميدية خاصة ال بنوؾعا، فإف دخوؿ الاليدفيف العقائدؼ والتجارؼ م

نما صرفي اإلسالمي وتطبيقاتو الشرعيةاإلسالمي لـ يكف بطبيعة الحاؿ دخوال عقائديا برغبة تنمية العمل الم ، وا 
فمقد وجدت أماميا أسواقا  كبيرة ومتنامية بيا موارد مالية ضخمة في منطقة ال  ،كاف العتبارات تجارية وحسب

ولـ يكف يوجد فييا قبل عقديف مف الزمف المؤسسات  ،يوجد فييا الكثير مف الفرص االستثمارية المربحة
 بنوؾراحت ىذه ال ،التقميدية العمالقة في العالـ الغربي. لذلؾ كمو بنوؾالمصرفية الحديثة التي يمكف مقارنتيا بال

باألسموب  تسعى الجتذاب وتعبئة ىذه الموارد مف خالؿ تقديـ الخدمات المصرفية اإلسالمية، كل بطريقتو و
وىو األمر الذؼ كاف لو انعكاساتو ليس فقط عمى طبيعة وشكل  ،عممو وأىدافو استراتيجيةالذؼ يتناسب مع 

نما أيضا عمى مواقف الكثيريف اؿ الصيرفة اإلسالميةخولو إلي مجمنيا في  د بنؾالمدخل الذؼ اعتمده كل  ، وا 
 . 1"مف عمماء الشريعة والمصرفييف اإلسالمييف والكثير مف الجميور والعمالء المحتمميف أيضا

 ىالتقميدية في مداخميا إل بنوؾكاف مف الطبيعي أف تختمف ال: المداخل المختمفة لمصيرفة اإلسالمية .2
حسب  بنوؾخططو وأىدافو التي قد تتفق وقد تختمف مع غيره مف ال بنؾالعمل المصرفي اإلسالمي، فمكل 

 : وتتمثل أىـ ىذه المداخل في ظروفو وحسب األسواؽ التي يريد أف يخدميا.
 في بنوؾال مف الفئة ىذه رغبت: اإلسالمية الصيرفة وفق العمل إلى التقميدية البنوك تحول. 2-1

  ويعرؼ التحوؿ عمى أنو ،التطبيق سالمة في العمالء ثقة الكتساب واحدة دفعة اإلسالمية الصيرفة إلى التحوؿ
، بحيث يتـ احالؿ العمل التعامل المباح و الموافق إلحكاـ الشريعة االسالمية إلىالتقميدية  بنوؾال انتقاؿ "

المصرفي المخالف ليا، حتى تصبح جميع أعماؿ ألحكاـ الشريعة االسالمية محل العمل  المطابقالمصرفي 

                                                           
 االقتصاديةندوة حول التطبيقات " تقويـ المؤسسات التطبيقية لالقتصاد اإلسالمي: النوافذ اإلسالمية لممصارؼ التقميدية"،  سعيد بف سعد المرطاف، 1

 .05 ،، ص1989 الدار البيضاء، ماؼالبحريف: ، طبعة تمييدية،  اإلسالمية المعاصرة
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مف أىـ الدوافع التي تؤدؼ إلى تحوؿ البنوؾ  و ،1وأنشطتو خاضعة لقواعد وأسس الشريعة اإلسالمية" بنؾال
  : 2التقميدية إلى العمل وفق أحكاـ الشريعة االسالمية ما يمي

التقميدية الوصوؿ  بنوؾاألساسي الذؼ تسعى الىذا الدافع ينطمق مف اليدؼ  و ،السعي نحو تعظيـ األرباح -
، وىو تحقيق األرباح، حيث أف العمل المصرفي المتوافق مع أحكاـ الشريعة االسالمية يمثل مصدرا خصبا إليو

 لتحقيق األرباح؛
توسيع مجاؿ العمل المصرفي واالستفادة بما ىو مسموح مف خدمات وصيغ متوافقة مع أحكاـ الشريعة  -

 وغير مسموح التعامل بيا في ظل النظاـ المصرفي التقميدؼ؛  االسالمية،
تقميدية في السوؽ المصرفي التقميدؼ وعجزىا عف المنافسة واحتماؿ تعرضيا لالنييار في ال بنوؾضعف ال  -

مف خالؿ االعالف عف التحوؿ لمعمل وفق أحكاـ الشريعة  بنؾالمستقبل القريب، فيمجأ إلى إعادة انعاش ال
 ؛االسالمية

وىذا يعني أف الوازع الديني بتطبيق شرعو و االلتزاـ بأوامره و نواىيو  ،الشريعة االسالميةااللتزاـ بأحكاـ  -
 أحكاـ الشريعة االسالمية؛التقميدؼ لمعمل وفق  بنؾومف الممكف أف يكوف ىو الدافع الرئيسي وراء تحوؿ ال

، و التوقف عف ممارسة أحكاـ الشريعة االسالميةباتخاذ قرار تطبيق  –الدولة  –أف تقوـ السمطة القانونية  -
 أؼ أعماؿ مخالفة ليا.

لمقياـ تمجأ إليو البنوؾ التقميدية أبسط وأسرع مدخل يعتبر  :تبي  منتجات إسالميةتقميدية  بنوك. 2-2
في تقديـ رػ ت، حيث مف أجل تحقيق ىدفو األساسي التجارؼ أال وىو تحقيق الربحالعمل المصرفي اإلسالمي ب

راغبيف في التعامل المصرفي العمالء تخص ال ليا سوقية متاحة ةالمنتجات والخدمات المصرفية اإلسالمية فرص
غير أف ىذه االزدواجية في تقديـ الخدمات المصرفية قد قوبمت بالكثير مف االنتقادات والشؾ مف " اإلسالمي.

العمالء عمى حد سواء، فمـ يكف ىناؾ مف الضوابط العممية  قبل الميتميف بالعمل المصرفي اإلسالمي ومف
والعممياتية ما يبعث عمى االطمئناف في التقيد باألحكاـ الشرعية لتقديـ ىذه المنتجات والخدمات اإلسالمية ضمف 

 . 3"ىذه االزدواجية المفتوحة وغير المقيدة بالضوابط المطموب مراعاتيا شرعا في ىذا الخصوص
في تقديـ  غير المقيدةنظرا لضعف مصداقية االزدواجية : فتحت لها نوافذ إسالمية بنوك. 2-3

معالجة  ىخرػ إلأ بنوؾالخدمات المصرفية اإلسالمية جنبا إلي جنب مع الخدمات المصرفية التقميدية، لجأت 
يا الرئيسية، تكوف متخصصة في اتوحدات إسالمية، في فروعيا التقميدية أو في مقر  أو نوافذ بافتتاحىذا القصور 

التقميدؼ بتخصيص جزء أو حيز في  بنؾ" ىذا يعني قياـ البيع المنتجات والخدمات اإلسالمية دوف غيرىا. 
                                                           

، 2009، الطبعة األولى، األردف: دار النفائس لمنشر والتوزيع، الشرتعة االسالميةتحول المصارف التقميدية لمعمل وفق أحكام يزف خمف سالـ العطيات،  1
 . 69ص، 

 .75، 70يزف خمف سالـ العطيات، المرجع األخير، ص ص،  2
 االقتصاديةبيقات ندوة حول التط" تقويـ المؤسسات التطبيقية لالقتصاد اإلسالمي: النوافذ اإلسالمية لممصارؼ التقميدية"،  سعيد بف سعد المرطاف، 3

 .05، 04، ص، ص، مرجع سابق،  اإلسالمية المعاصرة
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فقط بممارسة األعماؿ المصرفية الموافقة ألحكاـ الشريعة االسالمية، بحيث تكوف ىذه التقميدؼ يختص  بنؾال
التي  بنوؾلكنيا ال تتمتع باالستقاللية المالية و االدارية الالزمة، ومف أشير الالوحدة ليا نوع ما استقاللية مكانية 

 . 1( وغيرىا"Group Citiمجموعة البنكية )ال ( وHSBCىذا الشكل بنؾ ) اعتمدت
نشاءفروع إسالمية و  ىقامت بتحوتل فروع تقميدية إل بنوك. 2-4  يتمثل: فروع إسالمية جديدة ا 

مف خالؿ إنشاء إدارة مستقمة  ،عممية تحوؿ تدريجية فيالدخوؿ  فيىذا المدخل  اختارتالبنوؾ التي  ىدؼ
حيث تقوـ إدارة ، تجاريا بحتا عمى عكس المدخميف السابقيف المذاف كاف ىدفيما ،لمخدمات المصرفية اإلسالمية

يمتاز بو ىذا الشكل " وما إنشاء أو تحويل فروع قائمة إلى فروع تعمل وفق أحكاـ الشريعة االسالمية، بالبنؾ 
التقميدؼ، مما يتيح إمكانية  بنؾعف سابقيو باالستقاللية المكانية، وفي بعض الحاالت االدارية عف باقي أعماؿ ال

 . 2التقميدؼ" بنؾفصل أعماؿ ونتائج الفرع عف أعماؿ ونتائج ال

 لعالمية: تنامي الصناعة المصرفية اإلسالمية كأثر لعالج األزمة المالية انيالفرع الثا
االقتصاد بالكبير  االىتماـخصوصا بعد  أكثر فأكثر الصناعة المصرفية اإلسالميةتنامي  برزلقد 

فائدة االقتصاد ب المسمميف وغير المسمميف بأىمية والمسؤوليف  والمفكريف طرؼ العديد مف اإلسالمي مف 
 . ودعوتيـ إلى تطبيقو ،2009و 2008كآلية لخروج مف األزمة المالية العالمية لسنتي  اإلسالمي
يمكف حصر أسباب تزايد  أسباب تزايد االهتمام باالقتصاد اإلسالمي بمناسبة األزمة المالية العالمية:. 1

 يمي: االىتماـ باالقتصاد اإلسالمي بمناسبة األزمة المالية العالمية فيما
األسباب الرئيسية تعتبر األسباب الرئيسية لألزمة والتي تتنافى م  مبادئ االقتصاد اإلسالمي: . 1-1

 أساسا في:وتتمثل  وتتنافى مع مبادئالمالية مف أىـ أسباب تزايد االىتماـ باالقتصاد اإلسالمي لكونيا لألزمة 
 مف الفائدة لسعر المتوالي باالرتفاع أساسية بصورة األزمة بوادرلقد ارتبطت  التعامل بسعر الفائدة )الربا(: -
 مف العقارية القروض أعباء في زيادة لشك   ما وىو ،2004 عاـ منذ األمريكي الفيدرالي االحتياطي بنؾال جانب
 كبير عدد توقف حيث ،2008 عاـ مف الثاني النصف بحموؿ األزمة تفاقمت و، أقساطيا وسداد خدمتيا حيث
 .3عمييـ المستحقة المالية األقساط سداد عف المقترضيف مف

ا، ولكنيا فشمت في أف  إف نظريات الفائدة في االقتصاد الرأسمالي استطاعت أف تثبت أف لرأس الماؿ عائد 
تثبت أف العائد يمكف أف يكوف في صورة فائدة ىذا مف الناحية العممية، أما مف الناحية العممية فإف لمفائدة أثر ا 

و يجب االنتباه أخير ا إلى أف اإلسالـ ال يقوؿ كما ىو شائع بمعدؿ  ،ات واألزمات الماليةسيئ ا في إحداث الدور 

                                                           
 .77، 76مرجع سابق، ص، ص،  ،تحول المصارف التقميدية لمعمل وفق أحكام الشرتعة االسالميةيزف خمف سالـ العطيات،  1
 .77يزف خمف سالـ العطيات، المرجع األخير، ص،  2
 .32، ص، 2008، الطبعة األولى، دمشق: دار النيضة، االسالمي في معالجة األزمات المالية العالميةضوابط االقتصاد سامر مظير القنطقجي،  3
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فالمعدؿ يمكف أف يكوف صفر ا بالنسبة لمقروض االستيالكية الضرورية، أما تمويل اإلنتاج فال يتـ  ،فائدة صفر
 .1بمعدؿ فائدة صفر، بل يتـ بنسبة مف األرباح

 الكبير في التوسع األولى بالدرجة مالية أزمة باعتبارىا المعاصرة األزمة حقيقة تظيراإلفراط في التورتق:  -
 بأكثر المالية األصوؿ إصدار في أسرفت التي المالية البنوؾ والمؤسسات إلى ذلؾ المالية، ويرجع األصوؿ في
 عدد زاد المديونيةالمالية التي تمثل  األصوؿ إصدار في الكبير التوسع ىذا العيني، ومع االقتصاد حاجة مف

 مف المحفظة البنوؾ إلى استخداـ تمجأ السداد، إذ عف أحدىـ عجز إذا المخاطر حجـ بالتالي وزاد المدينيف،
 المحفظة ىذه بضماف األخرػ  المالية المؤسسات مف بيا ي قترض جديدة مالية أوراؽ إلصدار العقارية الرىونات

 وصيرتو الدولي المصرفي الصعيد عمى توسعىذا األخير . "(Securitization)التوريق  عميو يطمق ما وىو
 عمى بنوؾال تكالب بسبب » اتيالثمانين جنوف  « بػ سمي اتنيالثمانينياية ي ف ظاىرة المتحدة الواليات بنوؾ
 .2"مباشر بشكل األوربية السوؽ  عمى األمريكية السوؽ  في المالي الفشل انعكاس يفسر ما وىذا الديوف، توريق
 القتصاد المالي عف االقتصاد الحقيقياعمى فصل  تساعد ياال ريب أن" إف الموجة المبالغة في التوريق  

  .3وبموغو قيما عالية جدا"
يقوـ النظاـ المالي العالمي ونظاـ األسواؽ المالية المضاربات والمقامرات في األسواق المالية العالمية:  -

تمد اعتمادا  أساسيا  عمى معامالت وىمية ورقية شكمية تقوـ عمى عمى نظاـ المشتقات المالية، والتي تع
االحتماالت، وال يترتب عمييا أؼ مبادالت فعمية لمسمع والخدمات، فيي عينيا المقامرات والمراىنات التي تقـو 
عمى الحع والقدر، واألدىى واألمر أف معظميا يقوـ عمى ائتمانات مف البنوؾ في شكل قروض وعندما تأتى 

 4الرياح بما ال تشتيى السفف ينيار كل شيء وتحدث األزمة المالية.
فالبنؾ يقترض  ،( والنقودالقروضعمميات البنوؾ التقميدية تقوـ عمى أساس المتاجرة بالديوف )" بي  الديون: -

بفائدة ويقرض بفائدة أعمى، ويربح الفرؽ بيف الفائدتيف. ومف ثـ يمكف في النظاـ الرأسمالي فرض الفائدة عمى 
القروض، وت زاد الفائدة عمى مف يتأخر في الدفع أو السداد، فت فرض عميو فوائد تأخير أعمى مف الفوائد التعويضية 

ا أف يباع الديف إلى شخص ثاف وثالث ورابع، فتنشأ بيذا ديوف كثيرة متراكمة، بل إف  المعتادة. ويمكف أيض 
أو أىرامات( مف الديوف، فإذا حدث تأخر في التسديد أو امتناع أسمالي يقوـ كمو عمى أساس جباؿ )النظاـ الر 

 عنو، أمكف انييار ىذه الجباؿ، وأمكف وقوع الكوارث واألزمات.

                                                           
، ورقة  مقدمة في القمة العشرتن لممركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي رفيق يونس المصرؼ، " األزمة المالية العالمية أسباب وحموؿ مف منظور إسالمي"، 1

 .385، ص، 2009جامعة الممؾ عبد العزيز،  -شر العممي الطبعة األولى، جدة: مركز الن
 .42، المرجع السابق، ص، ضوابط االقتصاد االسالمي في معالجة األزمات المالية العالميةسامر مظير القنطقجي،  2
 .388، ص، سابقمرجع  " األزمة المالية العالمية أسباب وحموؿ مف منظور إسالمي"،رفيق يونس المصرؼ،  3
مصر:  ،سمسمة البحوث والدراسات في الفكر االقتصادي االسالمي حسيف شحاتة، "أزمة النظاـ المالي العالمي في ميزاف االقتصاد اإلسالمي"،حسيف  4

 .7، ص: 01/03/2010: االطالع تاريخ ،www.islamhouse.comالموقع اإللكتروني:، 2008جامعة األزىر، 

http://www.islamhouse.com/
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القرض بفائدة ممنوع، لكف البيع ا جل مسموح، وىو ينطوؼ عمى الديوف في اإلسالـ ليست ممنوعة، نعـ  
ديف، ويمكف كما قمنا أف ي زاد في الثمف ألجل الزمف، ألف البيع تبادؿ مختمَفْيف، بخالؼ القرض، وبعبارة أخرػ 

جوز وبيذا يمكف الزيادة لمتأجيل مرة واحدة عند البيع، وال ت ،فإف البيع مستند إلى سمعة، والقرض ليس كذلؾ
 .1"الزيادة عند العجز عف السداد، ألف المبمغ عند العجز صار في حكـ القرض أو الديف، ولـ يعد في حكـ البيع

لقد  عدم تأثر البنوك اإلسالمية باألزمة المالية العالمية بشكل كبير مقارنة بالبنوك التقميدية:. 1-2
أرجاء العالـ، وظير ذلؾ جميا في اضطرار بنوؾ انعكست أزمة المالية عمى أداء معظـ أسواؽ الماؿ في مختمف 

مميار دوالر، بسبب خسائر  80إس" لشطب أصوؿ تزيد قيمتيا عمى  بي. يو. عالمية مثل "سيتي جروب" و"
اإلسالمية في التصدؼ لألزمة المالية العالمية التي شيدتيا السوؽ  بنوؾنجحت ال وبالمقابل ،سوؽ االئتماف

ا أخرػ، وىو ما فشل فيو عدد كبير مف البنوؾ العالمية بحسب مسؤوليف وخبراء المالية األمريكية وأسواق
وتوقع الخبراء أف تصب أزمة الرىف العقارؼ في مصمحة البنوؾ اإلسالمية، مف خالؿ جذب عدد ، فياقتصادي

يل أكبر مف العمالء الذيف سيبحثوف عف البديل في تمؾ األزمة، مشيريف إلى أف ذلؾ سيزيد مف حجـ التمو 
 : في ىذا المجاؿ فياقتصاديراء لخبراء ا فيما يمي بعض  اإلسالمي عمى مستوػ العالـ.

في  2008فبراير/ 4-2قمة رويترز لمتمويل اإلسالمي في الفترة مف  خالؿ انعقاد دنكان سميث أرجع -
اإلسالمية مف الرىف العقارؼ إلى التزاميا بتعاليـ الشريعة اإلسالمية في  بنوؾالعاصمة البحرينية المنامة، نجاة ال

 معامالتيا.
ف البنوؾ اإلسالمية محصنة بدرجة كبيرة ضد أزمة الرىف أ رشيد المعراجوعمى الصعيد ذاتو قاؿ  -

و أرجع المعراج ذلؾ إلى  ،ما يجعميا تتوسع متجاوزة معقميا الرئيسي في األسواؽ العربية وا سيوية والعقارؼ، وى
أف البنوؾ اإلسالمية ال تتعامل في سندات بضماف رىف عقارؼ، ألف ىذه المعامالت المصرفية المركبة ال 

 تتماشى مع الشريعة اإلسالمية.
حممة الصكوؾ والسندات  فإففي قمة رويترز لمتمويل اإلسالمي  دمحم نور يعقوبقوؿ بحسب  -

األزمة، وقد دفع ىذا األمر المسؤوليف بيونج كونج إلى طمب االستشارات مف مف انعكاسات  نجتاإلسالمية 
ويضيف يعقوب أف االىتماـ بالصكوؾ المالية الخاضعة لنظاـ الشريعة  ،خبراء االقتصاد اإلسالمي في ماليزيا

 بية.اإلسالمية الذؼ يحـر االستثمار في قطاعات مثل الخمر والقمار، بدأ يظير في الصيف وكوريا الجنو 
عقود يشيد نموا كبيرا في جذب  3في األخير يمكف القوؿ أف قطاع التمويل اإلسالمي الذؼ بدأ منذ نحو 

 انتباه المستثمريف والمصرفييف في أنحاء العالـ في السنوات األخيرة.

                                                           
 .388مرجع سابق، ص،  رفيق يونس المصرؼ، "األزمة المالية العالمية أسباب وحموؿ مف منظور إسالمي"، 1
 ( رئيس وحدة المعامالت اإلسالمية في المؤسسة العربية المصرفيةABC.) 
 .محافع البنؾ المركزؼ البحريني 
  مساعد وزير المالية الماليزؼ. 
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يمكف إبراز  : 2008ة لسنة يبعد األزمة المالية العالم تطبيق الصيرفة اإلسالميةعن تنامي نماذج . 2
 ذلؾ في الدوؿ والمجتمعات ا تية عمى سبيل المثاؿ ال الحصر:

رفة اإلسالمية بمقدوره اجتذاب يبوجو عاـ، يجرؼ النظر إلى اليند باعتبارىا مكانا محتمال لمص الهند: -
كبرػ الشركات اليندية منتجات مالية إسالمية في  مستثمريف مف الينود غير المقيميف بالبالد. وقد أطمقت بعض

 :1البالد، لذا تحتاج إلى مينييف. و في ىذا الصدد صرح بعض المسؤوليف في باليند بما يمي
عمى الرغـ مف أنو ال يزاؿ مف المبكر إصدار حكـ، يمكننا رصد الكثير مف »أنو  أروى تابياأوضحت 

ويمكف خوض االمتحاف عبر  ،اكتساب معرفة في المجاؿ المالي اإلسالمياالىتماـ بيف المينييف الينود بفرصة 
الحواسب ا لية مف داخل مراكز في بنغالور وكولكتا وتشيناؼ وغورغاوف وحيدر آباد ومومباؼ ونيودليي. 
ر تستيدؼ الدورة التدريبية مينييف استثمارييف جدد ومتمرسيف متخصصيف في مجاالت التمويل والتجارة واالستثما

 «. وتتناوؿ الدورة القضايا المالية اإلسالمية مف منظوريف فني وشرعي ،المتوافقة مع مبادغ الشريعة اإلسالمية
  إف مثل ىذه الدورات التأىيمية خطوة في االتجاه الصحيح » :ظفر سارتشواالمف ناحية أخرػ، قاؿ 

خاصة مع رغبة مديرؼ صناديق االستثمار اليندية في االستحواذ عمى حصة مف الصناعة المالية اإلسالمية مف 
  التي تتخذ مف أحمد آباد مقرا ليا (بارسولي كورب). يذكر أف (إسالمية)دوف أف يطمقوا عمى مؤسساتيـ وصف 

ة اإلسالمية، وتعد أوؿ شركة تطمق مؤشرا تقدـ ىي األخرػ دورات في النشاطات المالية المتوافقة مع الشريع
ىناؾ وجية نظر داخل اليند ترػ أف إنشاء صندوؽ إسالمي مف شأنو أف  »وأضاؼ:  ،«إسالميا في اليند

اإلضرار بالطابع العمماني لمبالد إال أنو في الوقت ذاتو، يستمـز اجتذاب مستثمر مسمـ وصف الصندوؽ 
  «ب، عمى المسؤوليف المعنييف النظر إلى األمر باعتباره فرصة تجاريةباإلسالمي. وبدال مف الخوؼ مف العواق

  نظرا لعدـ توافر سوػ عدد ضئيل لمغاية مف المعمميف المؤىميف في المجاؿ المالي اإلسالمي في اليند »وقاؿ: 
 «. اليزيااضطررنا إلى دعوة عمماء دولييف وخبراء في الشريعة اإلسالمية مف باكستاف والسعودية والبحريف وم

: بػػدأ التمويػػل اإلسػػالمي يثيػػر الفضػػوؿ والحمػػاس فػػي جميػػع أرجػػاء فرنسػػا، ممػػا تطمػػب ذلػػؾ الدراسػػة فرنسننا -
والتعمػػيـ، وليػػذا ازدادت التػػدخالت الكبيػػرة مػػف جانػػب ممثمػػي الجمعيػػات فػػي ىػػذا المجػػاؿ، إذ أصػػبح ا ف التمويػػل 

بمناسػبة لقػاءات  كرتستين الغارد، أعمنت السػيدة 2010يوليو  7و منذ  .اإلسالمي جزءا مف االقتصاد الفرنسي
  :2المالية في باريس ما يمي

                                                           
مركز األبحاث فقه المعامالت عمى التعامالت الشرعية مع تنامي صناعة المصرفية اإلسالمية"،  اليند: نمو التدريبجريدة العرب الدولية، " -الشرؽ األوسط 1

 .   11/03/2012، تاريخ االطالع: management.aspx-resources-w.kantakji.com/humanhttps://ww الموقع اإللكتروني:  ، اإلسالمية

 مسؤولة الربط اليندية لدػ المعيد لندف لألوراؽ المالية واالستثمار. 
  أكبر شركة سمسرة إسالمية في اليند«بارسولي كورب»مدير ،. 
 لمحكومة الفرنسية.  وزيرة االقتصاد 

2
AIDIMM, « Finance Islamique : nouvelles instructions fiscales », la date de la publication : 25/aout/2010, Site Internet: 

 http://aidimm.com/finance-islamique-nouvelles-instructions-fiscales/, la Date de la consultation: 25/11/2010. 

https://www.kantakji.com/human-resources-management.aspx
http://aidimm.com/finance-islamique-nouvelles-instructions-fiscales/
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: منذ أف تـ 2010مف سنة بداية متمويل اإلسالمي لأربعة منتجات جديدة ىي عالمة مالية ىناؾ أف 
فرنسا لدييا ا ف نظاـ ضريبي مناسب لمثل  مضرائب، ولفي النشرة الرسمية  2010أغسطس  24نشرىا بتاريخ 

ىذه العمميات الصكوؾ )قريبة مف التزامات المعاىدة(، المرابحة )الشراء والبيع باستخداـ ىامش التمويل( واإلجارة 
 بيع الممتمكات، وتؤكد طموحاتيا في مجاؿ التمويل اإلسالمي. في )ما يقرب مف عقد اإليجار(، و االستصناع 

  ؤكد عمى الجيود االيجابية والبناءة مف المينييف وتصميـ السمطات عمى المضي قدمامف الميـ أف ن
 إشارة قوية عمى أف يتـ تشغيل ألصحاب المصمحة مف التمويل اإلسالمي.  وذلؾ يعتبر

إذا كاف ىناؾ ضوء دائما لتقديـ نفس المعاممة الضريبية عمى المعامالت المالية التقميدية، وعمميات 
سالمية، نالحع أف تطور ىذا النيج ىو أكثر انتباىا إلى اإلدارة المينية تكف قادرة عمى تصحيح الصيرفة اإل

األخطاء التي اتسمت بيا القوانيف الضريبية األولى في ىذا المجاؿ. إذ أف التعميمة األولى و الثانية جاءت 
 25وتمغي أحكاـ تعميمات مف إلعادة النظر في النظاـ الضريبي المطبق عمى معامالت الصكوؾ والمرابحة 

ودوف الخوض في تفاصيل النصوص، يمكننا أف نقوؿ أف ىذه التعميمات أربعة ليا خط مشترؾ  ،2009فبراير 
  ثـ إلى تحرير بنية الجيات الفاعمة ،ألف ال يقتصر عمى تركيب معيف، ولكف لتضع اإلطار الحقيقي بشكل عاـ

  .و في ىذا اإلطار مف القانوف الفرنسي، فالعمميات نسبيا متوافقة مع الشريعة اإلسالمية
اإلسبانية، إلنشاء مركز « آؼ إيو»وقعت جامعة الممؾ عبد العزيز بجدة اتفاقية مع جامعة  إسبانيا: -

إف الجامعة بدأت في  هشام بن جميل برديسيقاؿ الدكتور  :1، في ىذا الصددلالقتصاد والتمويل اإلسالمي
اإلسبانية الخاصة، إلرساء مفاىيـ « آؼ إيو»تطبيق الجوانب األكاديمية المتعمقة باتفاقية التعاوف مع جامعة 

رفة اإلسالمية إلى الجامعة يخبراء في الصمف ال اتثببعوأضاؼ أف الجامعة بدأت  ،االقتصاد والتمويل اإلسالمي
معة حوؿ مضاميف االقتصاد اإلسالمي، في خطوة تشمل تنفيذ أركاف اإلسبانية، لتدريس وتدريب طالب الجا

  .اتفاقية التعاوف بيف الجامعتيف، وىي التعميـ، والتدريب، والبحث، والوعي األكاديمي
رفة اإلسالمية تستقطب المزيد مف االىتماـ لدػ يأف الص جوزته لويس بيرتزفي ذات السياؽ، أوضح 

المجتمعات األوروبية، وخاصة بعدما أثبتت استقرارىا وثباتيا في خضـ األزمة الخبراء االقتصادييف في 
وأضاؼ بيريز أف اتفاقية التعاوف مع الجامعة أسيمت في ترسيخ  ،االقتصادية التي ضربت األسواؽ العالمية

تتطمع قدما « آؼ إيو»المفاىيـ األكاديمية لالقتصاد اإلسالمي في الجامعات اإلسالمية، مشيرا إلى أف جامعة 
 لتطوير ىذه االتفاقية.

                                                           
 السعودية، العدد:-جريدة العرب الدولية الشرؽ األوسط، جدة"، اإلسبانية« آؼ إيو»جامعة  إبراىيـ نافع، " تأسيس مركز لالقتصاد والتمويل اإلسالمي في 1

 ،http://aawsat. com/details. asp?section= 58&article=566975&issueno=11473  ، الموقع اإللكتروني:2010/أفريل/27، 11473

 .2010/ديسمبر/12تاريخ االطالع: 
 .عميد التعميـ عف بعد في جامعة الممؾ عبد العزيز 
  اإلسبانية.« آؼ إيو»مدير جامعة 

http://aawsat.com/details.asp?section=58&article=566975&issueno=11473
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أف االتفاقية التي تـ توقيعيا مع جامعة الممؾ عبد العزيز تمثل نقطة انطالؽ  رافاييل أنتولينكما بيف 
لنشر مفاىيـ االقتصاد اإلسالمي في بقية الجامعات األوروبية، مشيرا إلى أف ىذا المركز سيسيـ في تطوير 

مى الجميع البحث األكاديمي لمجامعات اإلسبانية، وأضاؼ أنتوليف أف األزمة االقتصادية العالمية فرضت ع
سبانيا   البحث عف خيارات أخرػ لمخروج مف النفق المظمـ، موضحا أف دوال أوروبية مف بينيا بريطانيا وفرنسا، وا 
  بدأت تيتـ بإنشاء مراكز بحث وتقديـ الدعـ األكاديمي لتدريس المصرفية اإلسالمية في الجامعات والمعاىد

 ززىا االقتصاد اإلسالمي.رفة التي يعيوالتعرؼ بشكل أفضل عف المفاىيـ الص
 في تحديث قوانينيا الستيعاب النمو في المعامالت المصرفية والمالية اإلسالميةأستراليا تنظر  أستراليا: -

إجراء مراجعة شاممة لقوانيف عمى : عازمة 1إذ أنيا ،مفوضية الضرائب األستراليةعنو أعمنت وىذا حسب ما 
لضماف عدـ وجود أؼ نصوص قانونية تتعارض مع التوسع في المنتجات المصرفية  ،الضرائب األسترالية

في المقاء الذؼ حضرتو العديد مف الفعاليات  نك شيري جاء ذلؾ عمى لساف وقد  والتأمينية اإلسالمية. والمالية
نو ينتظر أف أودوؿ مجمس التعاوف الخميجي  االمارات العربية المتحدة االقتصادية والمالية والمصرفية مف دولة

وقدر  ،دوالر أمريكي تريميوف  5ينمو حجـ السوؽ العالمية لممصارؼ ومؤسسات التأميف اإلسالمية ليصل إلى 
نو أإال  بر مييأة لالستفادة مف ىذا النموأوضح أف أستراليا تعت، و حالي لمسوؽ بحوالي تريميوف دوالرالحجـ ال

أكد أوال مف عدـ وجود أؼ مواد في األنظمة الضريبية قد تتعارض مع المعامالت المالية شدد عمى ضرورة الت
 المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية.

 العالم في ظل تواجد البنوك األجنبية بمدانبعض لواق  الصناعة المصرفية  :الثالث مطمبال
، ويعود ذلؾ إلى الظواىر االقتصادية والتغيرات السريعة في لقد مرت الصناعة المصرفية بعدة تطورات

أعماؿ البنوؾ، ومف أىميا التحرر المالي والعولمة المالية المتاف كاف ليما أثر كبير عمى الصناعة المصرفية في 
إلى  بمدلمدوؿ المتقدمة عف الدوؿ النامية، وأيضا مف الصناعة المصرفية اختمف واقع ولقد مختمف دوؿ العالـ، 

مع توضيح  الصناعة المصرفية في بعض دوؿ العالـعرض واقع ، وىذا حسب خصوصية كل بمد، وسيتـ آخر
 عمى سبيل المثاؿ ال الحصر.آثار دخوؿ البنوؾ األجنبية إلييا 

 في ظل تواجد البنوك األجنبية األوروبيةواق  الصناعة المصرفية الفرع األول: 
  خصوصيات ىذه الصناعة وتطورىا بصفة عامةدراسة سيتـ  األوروبيةواقع الصناعة المصرفية لمعرفة 

   ثـ تحميميا بوضوح بصفة خاصة لبعض البمداف األوربية كل بمد عمى حدػ. 

                                                           
  االسبانية.« آؼ إيو»رئيس جامعة 
 ،2010//أفريل26، التاريخ: استراليا تنظر في تحديث قوانينيا الستيعاب النمو في المعامالت المصرفية والمالية اإلسالمية"" وكالة األخبار اإلماراتية )واـ(، 1

 . 2010/ديسمبر/12تاريخ االطالع:  ،http://wam.ae/ar/details/1395238202592الموقع االلكتروني:  
  .مساعد وزير الخزانة األسترالي 

http://wam.ae/ar/details/1395238202592
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  نو ال توجد صناعة مصرفية أوربيةبصفة عامة، أيمكف القوؿ في أوروبا: واق  الصناعة المصرفية . 1
ما عدا القميل جدا منيا  ،بحيث أف كل البنوؾ الموجودة ال يمكف ليا أف تقدـ خدمات عمى كل التراب األوربي

سيتالـ  بنؾأصبح تدريجيا مف خالؿ الذؼ ( BNP)باريبا -بنؾ الوطني الباريسي عمى سبيل المثاؿ
(Cetelem ) البرتغاؿو  إسبانياو لقرض االستيالكي في العديد مف الدوؿ األوربية كإيطاليا امف أىـ المؤسسات  

حقيقية الذؼ استطاع أف يمتمؾ شبكة  (HVB) ايبوفرانسبنؾ بنؾ و كذلؾ .أوربا الشرقية بمدافوكذلؾ في بعض 
واالستثناء ، أوروبيالذؼ يمكف القوؿ أنو شبو بنؾ  (UBS)السويسرؼ  االتحاد بنؾ و في بمداف أوربا الشرقية 

 General)و (Citi Group) بنؾو المتمثمة في مريكية األبنوؾ الىي بعيف االعتبار  يأخذف أالذؼ يمكف 

Electric Credit)، في ومعتبرة تمكنا مف تكويف شبكة واسعة  يعتبراف الوحيداف المتاف ف لمقرضاف المؤسستاىذ
 .العديد مف الدوؿ األوربية

 يمكف استخالصيا مف تحميلىناؾ ستة نقاط النمو الخارجي لمبنوك عابرة الحدود في أوربا: . 1-1
  :1خالؿ خمس السنوات األخيرة وىيمختمف األنظمة المصرفية األوروبية في  النمو الخارجي لمبنوؾعمميات 

أفرزتيا الحركات المزدوجة  التي لمواجية التحدياتذات طابع دفاعي  مة البنكيةالييكإعادة عمميات  كانت -
 ؛لدمج في أسواقيا الوطنيةاخيار فالبنوؾ األوروبية أخذت  لمتحرر المالي والعولمة.

 البمداف جميع في اكتملأيف  واسع نطاؽ عمى ىذا الدمج في األسواؽ الوطنية أنو بدأ يمكف اعتبار -
وعميو فجل البنوؾ األوروبية تقع ا ف في منطقة خطر  ،األوروبية باستثناء ألمانيا، وبدرجة أقل في إيطاليا

يطاليا، لمانياأما بالنسبة أل ،، وليذا يتوجو مستقبل البنوؾ نحو التدويللممنافسة المناىض مف  مستيدفاف فيما وا 
  ؛دمج غير كامل مناطقيعتبراف و  األجنبية لبنوؾا

 قدل .االتحاد مف أخرػ  مناطق نحو توجيا كثراألالمفارقة األولى  استراتيجية تدويل البنوؾ األوروبية تعتبر -
 جاذبية مركز نقل في تساىـ التي (Outsourcingالخارجية ) المصادر عمميات وراء مف التدويل ىذا تـ

ما . المتحدة الوالياتمثل  عالمية مصرفية سوؽ  أوؿ في اتجاه إما الدولية، المصرفية الصناعة البمداف  اتجاه فيوا 
أوفي اتجاه مناطق ، (أمريكا الالتينية بالنسبة لمبنوؾ االسبانية)مثل  األوروبية الدوؿب تاريخياالمرتبطة  الناشئة

 ؛ذات إمكانيات عالية كبمداف جنوب شرؽ آسيا، وبدرجة أقل بمداف أوروبا الشرقية
 Citiالبنكية سيتي ) ةالمجموعىو أمريكي، أال وىو فعميا البنؾ الوحيد الذؼ يعتبر أوربيا فإف  ة  مفارق -

Group) الذؼ يمتمؾ استراتيجية شاممة مف جية، و مف جية أخرػ فيو يعتمد عمى تنويع النشاطات التي يقـو ،
 ؛وه في العديد مف البمداف األوروبيةبيا مف أجل تنفيذ غز 

غياب لمبنوؾ القافات الوطنية المتنوعة فإف السمطات األوروبية مسؤولة بشكل كبير عمى ىذا مف وراء الث  -
، وكذلؾ غياب سمطة أوروبية تنظيمية لألنظمة ويعود ذلؾ إلى التأخر في التنسيق المصرفي و المالي ،األوروبية

                                                           
1
 Hans LOMMESTEIN et les Autres, La Nouvelle Economie Bancaire, Paris: Editions Economica, 2007, P, P, 172, 

173. 
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تداخل التنظيمي الذؼ مف شأنو كبح أف تواجو الالمصرفية )بما في ذلؾ األسواؽ المالية( تسمح لمبنوؾ األوروبية 
 ؛أؼ حماس أوروبي

 البنؾأف  ػ و يجب القوؿ مرة أخر . نشاط خالؿ مف إال ليا معنى الالبنوؾ األوروبية مسألة بصفة عامة،  -
 ذات خصائص و إمكانيات التطورتداخل النشاطات نتاج البنؾ اليوـ ىو  .موجودا يعد لـ الكالسيكي بالمعنى
 ؛المتنوعة

الصناعة المصرفية  واقع لتوضيحعة المصرفية األوروبية: ناصمصادر القوة والضعف لم .1-2
 صددوفي ىذا ال ،در الضعف لمختمف الصناعات المصرفية الوطنيةادر القوة ومصاتحميل مص األوربية يجب
  : 1يمكف القوؿ

 االستحواذاألخيرة بسبب اإلفالس أو  سنة عشريفشيدت البنوؾ األوربية انخفاض في عددىا خالؿ  -
عدد  ولقد بمغ .باستثناء البنوؾ األلمانيةوىذا ا عمالئي احتياجات يتماشى ومف البنوؾ  عدد إلى اليوـ لموصوؿ

في ( 108، 348، 426، 481، 801، 939، 2225بعض الدوؿ األوروبية إلى )ل 2003سنة البنوؾ في 
  ؛المنخفضة، المممكة المتحدة، إسبانيا، بمجيكا( عمى التوالي)ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، البالد 

، ولقد مقارنة بعدد السكاف البنوؾ األوربية بعدد البنوؾ أو بعدد الوكاالت التابعة لياكثافة  قاستيمكف أف  -
  1.9، 2.7، 3.0إلى ) 2003في سنة نسمة  (100 000المقاسة بعدد البنوؾ مقارنة بػ )بمغت ىذه الكثافة 

 بمجيكا، إيطاليا ،فرنسا، االتحاد األوروبي، ألمانيا، البالد المنخفضةفي ) (0.7، 0.9، 1.0، 1.4، 1.5
( 100 000مقارنة بػ )في حيف بمغت الكثافة المقاسة عدد الوكاالت ( عمى الترتيب، المممكة المتحدة، إسبانيا
االتحاد ، إيطاليا، ألمانيا ،إسبانيا( في )23، 24، 42، 48، 49، 52، 57، 97) إلى 2003في سنة  نسمة

 ؛عمى الترتيب (البالد المنخفضة، المممكة المتحدة، فرنسا، بمجيكا، األوروبي
البنوؾ األوربية، تبعا لحركة الدمج عمى المستوػ الوطني، تبدو ىي أيضا مشابية لمعدؿ درجة التركز  -

بالمساىمة السوقية ألكبر خمسة بنوؾ في كل بمد إلى ( المقاسة CR5الدوؿ المتقدمة، ولقد بمغت درجة التركز)
  إسبانيا، فرنسا، االتحاد األوروبي، بمجيكا، البالد المنخفضة( بػ )22، 27، 33، 44، 47، 53، 83، 84)

 (،ألمانيا، إيطاليا، المممكة المتحدة
وقد  .معدالت مقبولة خالؿ العشرة سنوات األخيرة لتصل إلى حسنتبية تو إف مردودية المصارؼ األور  -

-1992( خالؿ الفترة )ROEبمغ متوسط مردودية البنوؾ األوروبية والمعبر عنيا بالعائد عمى حقوؽ الممكية )
  (؛فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، إسبانيا، المممكة المتحدة( بػ )4.8، 5.1، 5.7، 7.4، 15.7( إلى )2001
التركز ومعدؿ المردودية عمى  درجةىناؾ ارتباط قوؼ بيف مف خالؿ المؤشرات السابقة يتضح أف  -

 .المستوػ األوربي

                                                           
1
 Esther JEFFRS ET Olivier PASTRE, Economie Bancaire, Paris: Editions Economica, 2007, PP, 53,55. 
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درجة تحميل تطور تـ االعتماد عمى  بصفة عامةاألوروبية الصناعة المصرفية وألخذ رؤية أكثر دقة عمى 
 خالؿ ية لمبمداف األوربيةمحمفي مختمف األسواؽ الوفيما يمي جدوؿ يوضح درجة التشبع ، محميمسوؽ الالتشبع ل

 : 2003وسنة  1998سنة 
 (: درجة التشب  في مختمف األسواق الوطنية لمبمدان األوربية II-1جدول رقم )ال

 المممكة المتحدة ةضالبالد المنخف ايطاليا فرنسا اسبانيا بمجيكا ألمانيا السنة/البمد
2003 3718.0 5187.0 5979.9 4329.3 3247.5 5247.5 3091.7 
1998 3859.5 5753.6 4916.2 4153.6 2790.3 7148.8 2936.2 

Source: Esther JEFFRS ET Olivier PASTRE, Economie Bancaire, Paris: 

Editions Economica, 2007, P, 56. 

ارتفع بصفة ممحوظة  محميةسواؽ التشبع لمختمف األدرجة ال فأ (II-1رقـ )مف خالؿ جدوؿ الحع الم
 :1المالحظات التالية استخالصمكف وبدرجة أقل األلمانية، ومف المسواؽ اليولندية و البمجيكية باستثناء األ

، وىذا ما في السوؽ المحمية اتشبعالصناعة المصرفية اليولندية و االسبانية و البمجيكية األكثر  تعتبر - 
  ؛لتدويلنحو اضغوط قوية ل عرضةاألكثر يوحي بأنيا 

وىذا ما يوحي ، ةفي السوؽ المحمي ااأللمانية األقل تشبع الصناعة المصرفية االيطالية وتعتبر وبالمقابل  -
 ؛الجغرافي لمتنويع ميال   أقلبأنيما 
 كبير مجاؿ الدييم ليس الصناعة المصرفية الفرنسية واالنجميزية أف مف الرغـ فعمى ،و بيف ىذا وذلؾ -

 والترقب االنتظار موقف يبرر مما الوطنية، لمتنمية محدودة بإمكانيات فايتمتع فيزاال ال اأنيم إال لممناورة،
 .الدولية الساحة عمى النسبي

خالؿ استخالصيا مف مكف مف أىـ الخصائص الم: األوروبية الصناعة المصرفية خصائص .1-3
بعيف  وذلؾ بأخذ محميا أو دوليا،درجة المنافسة األوروبية خصوصا مف حيث  الصناعة المصرفية تحميل

 :2ما يمي أوربيا األكثر اىتماـ ابنك 36االعتبار الػ 
  ؛البنوؾ األوربية يةغمبأ  بمكانتو القويةيسحق  فرنسيال (HSBC) إتش أس بي سي أف البنؾ -
 يةمبأغبصفة قوية عمى  تعتبر الوحيدة القادرة عمى خمق تيديداتأف البنوؾ اليولندية واالسبانية  -

 ؛الصناعات المصرفية
االستثمار  بنوؾأف البنوؾ البريطانية و األلمانية تقدماف خدمات فالخدمات  ةاستراتيجيمف جانب  -

 باركاليس بعض بنوؾ بريطانيا مثل بنؾوالبريطانية يكمف في أف  لبنوؾ األلمانيةا إال أف الفرؽ بيف .والتمويل
(Barclays)تجزئة لتمويل البنوؾ تركيز عمى تقديـ خدمات  وبدأ ،، تخمت عف تقديـ ىذا النوع مف الخدمات

. أما البنوؾ المحميفي السوؽ خصوصا  مردودية كبيرةالتي تعود عمييا ب المشاريع الصغيرة و المتوسطة

                                                           
1
 Esther JEFFRS ET Olivier PASTRE, Ibid. P, 56. 

2
 Esther JEFFRS ET Olivier PASTRE, Ibid. PP, 58, 60. 
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، وذلؾ باستثناء األلمانية والمتمثمة في البنوؾ الخاصة منيا، بقيت محافظة عمى تقديـ خدمات بنوؾ االستثمار
  الذؼ يقدـ خدمات بنؾ التجزئة. (Deutsche Bank) دوتش البنؾ

مقارنة  ىذه األخيرةمصادر مداخيل تتصدر  تجزئة والبنوؾ تتمثل في يطالية فأغمبيا أما البنوؾ اإل -
مجاؿ  ما يخصأما فياألفراد، تمويل المؤسسات الصغيرة و تقديـ خدمات البالبنوؾ األلمانية والبريطانية في 
 .يطالياإميف في أيعكس عمى وضعية قطاع الت ذاالتأمينات فيي في رتبة متأخرة وى

، وىذا يعود ميف عندىا تشيد تطورا ممحوظاأفبنوؾ الت ،يطاليةتعتبر البنوؾ البمجيكية عكس البنوؾ اإل -
  ؛خالؿ السنوات األخيرةالتأميف  و مؤسسات البمجيكيةعمميات اتحاد بيف البنوؾ إلى 
 ما تمويلأبنوؾ التجزئة بتقديـ خدمات اليطالية حيث اىتماميما سبانية تشبو لحد ما البنوؾ اإلالبنوؾ اإل -

 .بأمريكا الجنوبية اسبانية التي ليا فروعاإل البنوؾبعض ماعدا  ،االستثمارات فال يحظى بالعناية الكافية ليا
ف عائداتيا تمثل أكثر أتعتبر بنوؾ تجزئة و  بصفة عامة أف البنوؾ األوربيةيمكف القوؿ مف خالؿ ما تقدـ 

لؾ مكانة ىامة خاصة البنوؾ االيطالية ذوبنوؾ االستثمار تمثل ك ،البنوؾمف إجمالي عائدات  %45مف 
  .قل تطورا ماعدا البنوؾ السويسريةأير األصوؿ تعتبر يأما بنوؾ تس ،والبريطانية
بصفة  األوروبية لمعرفة خصوصيات الصناعةفي بعض البمدان األوربية: واق  الصناعة المصرفية  .2

بشكل عاـ، يتـ تحميل واقعيا بوضوح بصفة خاصة لبعض البمداف الصناعة ىذه واقع  تقدـ عفما  بعدو  ،أدؽ
 كل بمد عمى حدػ كما يمي:وروبية األ

  :تتمثل في: لمانيةالصناعة المصرفية األ  .2-1
الجياز المصرفي األلماني يتركب مف تجانس بيف  :لمانيةمصناعة المصرفية األ خصوصيات المحمية لال -

ق التوفير والبنوؾ يداتطور السوؽ و زيادة المنافسة في سوؽ بنوؾ التجزئة بسبب االمتيازات الممنوحة لمصن
أف عدد  كما ،األضعف في أوربا ىوبمعدؿ تركز  يتسـ" بصفة عامة فإف القطاع المصرفي األلماني  و ،الجيوية

األكثر وصناديق التوفير  التعاونيةالبنوؾ  يمثل عددوفي المقابل  ،األضعف في أورباىو أيضا البنوؾ التجارية 
 (Big Four) التي يطمق عميياسيطر عميو أربعة بنوؾ خاصة يفالجياز المصرفي األلماني  .في أوربا اعدد
(؛ Commerz Bank(؛ كومرتس بنؾ)HVB)بنؾ  ايبوفرانس؛ (Deutsche Bankدوتش البنؾ ) :ىي

أخرػ  المكانة السوقية مف خالؿ نشاطات ةستراتيجياه البنوؾ تبنت ذى. (Dresdner Bank) بنؾ درسدنر
 .1"خاصة في أوربا القوؼ دوليالتواجد ،  كما أنيا تتميز بامبنوؾ التجزئةلمخالفة 
متوسط  متقاربة معالتركز الصناعة المصرفية األلمانية درجة : مستوػ لمانيةلصناعة المصرفية األ هيكل ا -

ولكف يعتبر ضعيف في قطاعات األخرػ خاصة في قطاع  ،البنوؾ التجاريةب يتعمقاألوربي فيما درجة التركز 
تواجد البنوؾ أما فيما يخص  .2بنكا 1396إلى  2003بمغ عددىا في سنة  خيرةىذه األ، البنوؾ التعاونية

                                                           
1
 Esther JEFFERS et Olive PASTRE, La TGBE (La Très Grandes Bagarre Bancaire Européenne), Op.cit. P, 37. 

2
 Esther JEFFERS et Olive PASTRE, Ibid. P, 31. 
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بنوؾ سوؽ مييمنة عمى  ق التوفير والبنوؾ التعاونيةيداصن فأل االسوؽ األلماني يبقى ضعيفاألجنبية في 
 :1ثالثة عوائق ىذه األخيرةوتواجو ، (Big Four)بينما األسواؽ األخرػ تسيطر عمييا  ،التجزئة
  ؛و ضعف األسواؽ الماليةالمتحيزة في سوؽ التجزئة العوائد بسبب المنافسة  نخفاضا -
مق بعض لممصروفات )كغعمى إعادة الييكمة في كل مرة  ىذه البنوؾ مما يجبر ،متكاليفالثقيمة ل البنية -

  ؛...إلخ(ح مجموعة مف العماؿيالوكاالت أو تسر 
ممؤونات بسبب األزمات االقتصادية التي تمر بيا البالد و التي تستنزؼ جزءا كبيرا مف قوؼ لارتفاع  -

 .نتيجة االستغالؿ
  وتتمثل في:: المصرفية البمجيكية الصناعة. 2-2

بالخصائص  البمجيكيةلصناعة المصرفية ا تتميز :البمجيكيةمصناعة المصرفية خصوصيات المحمية لال -
  :2التالية

 :الواجية المالية البمجيكية عرفت تحوؿ واضح خالؿ  أوال: درجة التركز المعتبرة لمبنوك البمجيكية
ويعود  االتحاد،و  االستحواذ الموجة المتتالية لعممياتفعدد البنوؾ شيد تراجع مف خالؿ  ،التسعينياتعشر سنوات 

 فعمياالبمجيكية  الحكومة وضعتفقد  ،(IPC)ة لمقرض موميإلى إصالح المؤسسات العاإلدماج  اذىسبب 
 لمتقاعدالصندوؽ العاـ لالدخار و  :قطبيف وىما في( IPC) ة لمقرضموميمؤسسات عستة لمخطط لتجميع 

(CGER) و القرض البمدؼ (le Crédit Communal.) معمل في السوؽ سنة ل وتمت االنطالقة الفعمية
(؛ دكسيا Fortisمف أربعة مجموعات بنكية وىي: فورتيس ) المصرفي البمجيكي محتكروأصبح القطاع  ،1992

(Dexia ؛)كي بي سي(Kredietbank, ABB Assurance, CERA Bank) (KBC ؛) المجموعة البنكية
 ومف بيف ىذه المجموعات البنكية اثنيف أجنبيتيف. .(ING)الدولية لمبالد المنخفضة 

 :دولي بالتوسعالبمجيكي  لمصرفيالسوؽ ا يتميز: الدولي لمقطاع المصرفي البمجيكي التوس  ثانيا 
خرػ أومف جية  ، مف جية في ارتفاع مستمر او عددىتواجد قوؼ لمبنوؾ األجنبية ا السوؽ يسجل ذيف المعتبر،

( الذؼ يشمل ثالثة Benelux)بنموكس سوؽ في وخاصة  ،في الخارجمعتبرة البمجيكية تتطور بصفة  بنوؾالف
الذؼ (، و Belgique, Nederland et Luxembourgلوكسمبورغ ) بمداف وىي بمجيكا و البالد المنخفضة و

  األكثر تكامال.و عة ابالشسيتميز 
  االستراتيجيات المالية المعتمدة بيف مف  الحدود: عبر مالية تكتالت تشكيل التأمين وثالثا: تطور بنوك

العقد الماضي، تتكوف مف البحث في التكامالت بيف البنوؾ و شركات التأميف مف أجل تأميف في بمجيكا خالؿ 
   التآزر في الشبكات التجارية و تنويع المنتجات المقدمة لمعمالء.

                                                           
1
 Esther JEFFERS et Olive PASTRE, Ibid. P, 39. 

2
 Esther JEFFERS et Olive PASTRE, Ibid. PP, 45, 47. 
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في تركزا القطاعات  مف بيف أكثركي يالقطاع المصرفي البمجيعتبر  :البمجيكيةلصناعة المصرفية هيكل ا -
أحيانا تميز تو  المصرفية البمجيكية. مف السوؽ  %80أكبر مف  تستوحل عمى األربعة بنكيةالمجموعات فال ،أوربا

 : 1يعود ذلؾ لعامميف أال وىماو ىذه األخيرة بالمنافسة القوية، 
 مف مرة ونصف وىو ما يعادؿ  ،وكالة 65 نسمة 000 100 كلمف، تعامل يتعمق بالوكاال :أوال

مف طرؼ موظفيف مستقميف يبمغ عددىـ  التأميفخدمات ويتـ توزيع المنتجات البنكية و ، في فرنساكثافة البنكية ال
  موظف. 6000رب اما يق

 :البمجيكي اندمج النظاـ المصرفي فخالؿ السنوات األخيرة  ،ويتعمق بمؤسسات القرض نفسيا ثانيا
عددىا  والمتمثمة أساسا حسب القانوف البمجيكي في البنوؾ وصناديق االدخار بقيما مؤسسات القرض أ ،بسرعة

الكبرػ الوحيدة التي تجاوزت مبالغ  ةاألربع في حيف تعتبر المجموعات البنكية .مؤسسة 60كبيرا يتعدػ 
 مميار أورو.     100ميزانيتيا 

 وتتمثل في:  الصناعة المصرفية البرتطانية:. 2-3
بالخصائص  لبريطانيةالصناعة المصرفية تتميز ا :برتطانيةالمصناعة المصرفية خصوصيات المحمية لال -
 : 2التالية

  معتبرة  إعادة ىيكمة ةحركعرفت البريطانية المممكة المتحدة متخصص: و ومركز مصرفي ناضج نظام
بريطانية كبرػ بنوؾ مف خالليا أربعة بزغت كما ، والتي مست بنوؾ األعماؿ 1960جيازىا المصرفي في ل

؛ (Lloyds TSB)بنؾ االدخار الوصي  -لوديز؛ (HSBC) إتش أس بي سي (؛Barclaysبركاليس ) :وىي
 (.Royal Bank of Scotlandالبنؾ الممكي االسكتمندؼ )

( Lloyds TSBاالدخار الوصي ) بنؾ -لوديز حصل تقارب بيف البنؾ التجارؼ  1999وفي جواف 
 تشارترد مجموعةمع  2000 وفي سنة (Scottish Windows) لمتأميف عمى الحياةاالسكتمندية والتعاضدية 

البنؾ مف طرؼ  (Natwest) ناتوست بنؾالسنة تـ شراء وفي نفس  .(Chartered Trust Group)تراست 
الوقت وفي ، المرتبة الثالثة في بريطانيا يحتل وجعممما (، Royal Bank of Scotlandالممكي االسكتمندؼ )

 Woolwich Building) وولويتش لبناءا شركة و (Barclaysبركاليس )اندماج بيف بنؾ ذاتو حدث 

Society.)  
بنؾ االدخار  -لوديز األوؿ فشل عممية االندماج بيف بنؾأال وىما  وقع حدثيف ىاميف 2001وفي سنة 

بسبب الفيتو لمحكومة البريطانية التي  (Abbey National) آباؼ الوطني بنؾو ( Lloyds TSBالوصي )
البنؾ الممكي  بيفاندماج حدوث  الثانيو  ؛نو يخل بالمنافسة ويقل مف حدتياأت فيو أر  و ،عارضت االندماج

مما ، ((Halifax Building Society لبناء ىاليفاكسا شركةو  (Royal Bank of Scotlandاالسكتمندؼ )
 .المممكة، الذؼ يعتبر البنؾ الخامس في (HBOS)االسكتمندؼ ىاليفاكس  بنؾاللى والدة إأدػ 

                                                           
1
 Esther JEFFERS et Olive PASTRE, Ibid. P, P, 47, 48. 
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 قياس درجة التركز البنوؾ خاصة فيما حسب مؤشرات  :ذو تركز قوي البرتطاني لمصرفي نظام اال
تركز البنوؾ البريطانية (، فإف درجة HHI) ىيرشماف -ىيرفنداؿ( و مؤشر C5يتعمق بمؤشر الحصة السوقية )
يبدو صحيح، فمع  الا ذإال أف ى .ىولندا ،بمجيكا ،الدنمارؾ ،مندانخرػ مثل فاألبعيدة عمى مستوػ دوؿ أوربية 

  في الوقت ذاتو، تظير الحقيقة بشكل آخر البنوؾ األجنبيةمحمية وغياب بنوؾ التجزئة الالتحميل نشاطات 
بركاليس : أربعة بنوؾ كبرػ ىي ياعمية مستحوذ يةلسوقا( مف الحصة %72ما يقدر بػ )ف فإوكذلؾ 

(Barclays ؛)إتش أس بي سي (HSBC؛ لوديز)- ( بنؾ االدخار الوصيLloyds TSB ؛ البنؾ الممكي)
البنؾ بيف  2001االندماج الذؼ وقع سنة أف  سبق الذكروكما  (.Royal Bank of Scotlandاالسكتمندؼ )

 ستحوذ عمىا الجديد البنؾ ايذ، فإلى خمسةالبنوؾ ع عدد اارتفأدػ  البناء ىاليفاكس شركةو الممكي االسكتمندؼ 
  .مف سوؽ بطاقات القرض (%06)و نسبة مف السمفيات  (%05) نسبة مف الحسابات الجارية و (%07)نسبة 

 مما يدؿ عمى قوة جذب  البنوؾ األجنبيةعدد كبير مف تواجد لندف  تعرؼ: تواجد قوي لمبنوك األجنبية
غير متواجدة في نفس السوؽ المتواجدة فيو البنوؾ  ىذه البنوؾ ولكفوأىمية المكانة المالية ليذه المدينة، 

وعمى  .لممؤسسات الكبيرةالموجية سوؽ القروض  العمالت و أسواؽ الجممة و فيي متواجدة فيالبريطانية، 
  .ةائبة في سوؽ نشاطات التجزئغ العكس نجدىا شبو

 : 1يتميز بػ :رتطانيةالبلصناعة المصرفية هيكل ا -
 :إلى سوؽ النشاطات التجزئة المحمية فإف النظاـ المصرفي البريطاني يتميز بييكل سوؽ  النظرب التركز
    .احتكارؼ 
  المتمثمة في نشاطات التجزئة التي تحتل مكانة و نظام مصرفي متخصص في نشاطات أقل خطورة
في النشاطات التجزئة المحمية، وىي مف البنوؾ األوروبية  ركز ات األكثر ىي البريطانية البنوؾ غمبية:ذات األ

ترػ أف نشاطات التجزئة المحمية  يااألكثر ضعفا في عرض نشاطاتيا لممؤسسات الكبيرة والدوؿ الناشئة. كما أن
نشاطات التجزئة تسعى دوما في التخصص أكثر في أكبر مردودية عف تقديـ نشاطات بالخارج، وبالتالي فيي 

التي تعتبر أقل خطورة وتتمتع بيامش فائدة مرتفع بالنسبة إلييا، وىذا ما أكدتو المعطيات خالؿ سنوات  المحمية
 التسعينيات. 
  :في وتتمثل: يةفرنسال المصرفية الصناعة. 2-4

مند عقديف مف الزمف أكثر الصناعة المصرفية الفرنسية تتجو خصوصيات الصناعة المصرفية الفرنسة:  -
  : 2، ومف أىـ خصائص ىذه الصناعة ما يميمستوػ العالميةفأكثر إلى 
 الكبرػ في  يشمل القطاع المصرفي الفرنسي عدة مجموعات بنكية التي تعتبر مف بيف أىـ البنوؾ

أؼ ما مميار أورو  4390بمغت أصوؿ الميزانيات المجمعة لمبنوؾ الفرنسية المبمغ  2004، فمع نياية سنة العالـ
مرة مف الناتج المحمي اإلجمالي الفرنسي. وفي العموـ ال يوجد مجموعة بنكية مسيطرة فعميا، إنما  2.7يعادؿ 
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2
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القرض  :طات وتمثل ىذه المجموعات فيمف النشاحوالي ثالثة أرباع تقتسـ ىناؾ سبعة مجموعات بنكية التي 
التعاضدؼ؛ البنؾ البريدؼ؛ صناديق االدخار؛ باريبا؛ سوسيتي جينراؿ؛ القرض  -الفالحي؛ بنؾ الوطني الباريسي

 و البنوؾ الشعبية.
  خالؿ  فالمعدال ف، حيث سجل ىذاالواسع أو ميا الضيقيو فسواء بمانخفاض معدؿ الوساطة المالية
  عمى الترتيب( %45.5إلى  %61.6و )( %39.5إلى  %54) النسب التالية( 2004 -1994السنوات )

و يعود ذلؾ خصوصا إلى سرعة نمو القروض االستيالكية  ىذا االتجاه التنازليقد توقف  2001منذ سنة و 
 وبصفة خاصة قروض السكف.

  الصناعة المصرفية الفرنسية في مجمميا )البنوؾ، شركات التأميف، صناديق االستثمار( النسبة  تمثل
  و صناعة السيارات و الطاقة الغذائيةمف الناتج المحمي االجمالي، و ىو معدؿ يفوؽ كثيرا الصناعة ( 4.5%)

 منصب عمل(. 700 000)عمى المستوػ الوطني  إجمالي السكاف الناشطيفمف ( %4.7كما أنيا تمثل نسبة )
  :1بما يمييتميز ىيكل السوؽ ليذه الصناعة  :لفرنسيةالصناعة المصرفية هيكل ا -

 ( بمغت درجة التركزCR5) باريبا؛  -ولى والمتمثمة في: بنؾ الوطني الباريسياأللخمس ابنوؾ لم
البنوؾ  -؛ المجموعة البنكية لصندوؽ االدخار؛ ناتكسيسجينراؿ القرض الميوني؛ سوسيتي -القرض الفالحي

، وسجمت 1997( في سنة %51مقابل ) أصوؿ المجمعة( مف مجموع %77النسبة ) 2005الشعبية( مع نياية 
( مف مجموع القروض %74) (، و سجمت كذلؾ النسبة%74( مف مجموع الودائع مقابل )%82)النسبة 

  (. ونظرا لعممية الدمج التي حدثت بيف القرض الفالحي و القرض الميوني%53الممنوحة لمعمالء مقابل )
وكذلؾ إلعادة الييكمة المجموعة البنكية لصندوؽ االدخار بقيت درجة التركز عمى حاليا أو بإنخفاض طفيف في 

 جد معتبر. التركز في مجاؿ القروض اإلستيالكية و قروض السكفكما يمكف القوؿ أف . 2006سنة 
  ىيرشماف -ىيرفنداؿحسب مؤشر  2005مع نياية رجة التركز المسجمة إف د (HHI) مجموع ل

قيمة ىذا (، أما فيما يخص 0.1كانت معتدلة إذ قاربت القيمة ) مجموع القروض الممنوحة لمعمالءل وأصوؿ 
لمقطاع الفالحي بالنسبة (، في حيف كاف التركز مرتفعا 0.17كانت أكبر مف ) مجموع الودائعلالمؤشر بالنسبة 
     .(0.54القيمة )ىذا المؤشر إذ سجل  )القرض الفالحي(

 في ظل تواجد البنوك األجنبية الالتينيةأمرتكا  و الواليات المتحدةفي واق  الصناعة المصرفية الفرع الثاني: 
بالواليات  خصوصيات ىذه الصناعة وتطورىال التطرؽ سيتـ  ةمريكياألواقع الصناعة المصرفية لمعرفة 

 .أمريكا الالتينيةالمتحدة األمريكية وبصفة عامة لبمداف 
لمواليات الصناعة المصرفية يتـ التطرؽ لواقع  :لمواليات المتحدة األمرتكيةواق  الصناعة المصرفية . 1

 كما يمي: المتحدة األمريكية مف خالؿ خصوصيات ىذه الصناعة و ىيكل البنوؾ دوليا
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المصرفية  تتميز الصناعة: لمواليات المتحدة األمرتكيةالصناعة المصرفية خصوصيات  .1-1
 :1األمريكية بػ لمواليات المتحدة

بنؾ تجارؼ، وىو عدد أكبر  7400المصرفي في الواليات المتحدة األمريكية ما يقارب يشمل القطاع  -
غير عادؼ مف البنوؾ الصغيرة، كما أف إذف الواليات المتحدة األمريكية تمتمؾ عدد بكثير مف أؼ بمد في العالـ، 

   ؛مميوف دوالر مف مجموع األصوؿ 100مف ىذه البنوؾ تمتمؾ عمى األقل  (47%)
 ؛تعتبر الصناعة المصرفية األمريكية األكثر منافسة فيما بينيا مقارنة ببمداف أخرػ  -
دة األمريكية يشير إلى إف وجود عدد كبير جدا مف البنوؾ التجارية في القطاع المصرفي لمواليات المتح -

مقياـ لالتجارية عمى فتح وحدات أو وكاالت إضافية وجود عوائق قانونية و تنظيمية تمنع اإلمكانية ليذه البنوؾ 
 بالعمميات البنكية؛ 

تأسيس الفعمي لمنظاـ المصرفي االنتقالي في الواليات المتحدة األمريكية، فإف مزايا الدمج لمبنوؾ المع  -
ارتفعت بشكل معتبر، إذ أف ىذه االنطالقة لعمميات االتحاد واالستحواذ بيف البنوؾ أدػ إلى تسريع االنخفاض 

 في عدد البنوؾ التجارية في ىذا القطاع؛ 
مواليات المتحدة األمريكية دوف غيرىا في التفرقة لتخص الصناعة المصرفية تتمثل الميزة الميمة التي  -

 .لعقارات...إلخبيف نشاطات البنكية و خدمات المالية األخرػ مثل السندات، التأميف ، ا
  ويتمثل في:دوليا:  لمواليات المتحدة األمرتكيةالصناعة المصرفية هيكل  .1-2

ىذه أغمبية  تمتمؾ البنوؾ األمريكية وحدات بنكية في الخارج،تواجد البنوك األمرتكية في الخارج:  -
 2.الوحدات متواجدة في أمريكا الالتينية و أقصى شرؽ الكاريبي و لندف

شجع فقط البنوؾ ينمو التجارة الدولية لـ إف  البنوك األجنبية في الواليات المتحدة األمرتكية:تواجد  -
بل شجع أيضا البنوؾ األجنبية عمى إنشاء فروعا ليا في الواليات المتحدة األمريكية عمى فتح وحدات بالخارج، 

( مف مجموع األصوؿ لمبنوؾ األمريكية، وتغطي حصة %10األمريكية، حاليا ىذه البنوؾ تمتمؾ أكثر مف )
            .  3( مف الحصة السوؽ لمقروض الموجية لممؤسسات%16واسعة مف القروض البنكية األمريكية و التي تقارب )

لبمداف الصناعة المصرفية يتـ التطرؽ لواقع في بعض دول أمرتكا الالتينية: واق  الصناعة المصرفية . 2
 كما يمي: السوؽ ىيكل خصوصيات الصناعة و تواجد البنوؾ األجنبية داخل ىذه أمريكا الالتينية مف خالؿ 

 القطاعات تلقد مر  :أمرتكا الالتينيةفي القطاعات المصرفية لبمدان  لبنوك األجنبيةاتواجد . 2-1
وغالبا ما  المستمر، الدخوؿ :4خصوصا فيما يتعمق بػ كبيرة لبمداف أمريكا الالتينية مؤخرا بتغييرات لمصرفيةا

زادت  ،1999 و 1994 عامي فبيف. المدػ بعيد لتحوؿ مصدرا البنوؾ األجنبية كاف مف النطاؽ يكوف واسع
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وكما  (،%44.8إلى ) (%13.1) مف الالتينية أمريكا األجنبية في بمداف البنوؾ بيا تحتفع التي حصة األصوؿ
ة البنوؾ مساىمزيادة لىو الحاؿ في العديد مف االقتصادات النامية، شيدت بمداف أمريكا الالتينية أىمية كبيرة 

 نسبة  مفالقروض القائمة  فياألجنبية البنوؾ  ساىمةم ارتفعت األرجنتيففي فاألجنبية في أواخر التسعينات. 
في شيمي والمكسيؾ وبيرو، ارتفعت نسبة و  . 2000في (%49.4)نسبة إلى  1995سنة في  (18.9%)

بحموؿ  (%40)لتتجاوز  1995في عاـ  (%15)القروض المصرفية التي تحتفع بيا البنوؾ األجنبية مف أسفل 
ثابتة باستمرار إذ سجمت البنوؾ األجنبية  الذؼ بقيت فيو مساىمةكولومبيا البمد الوحيد كما تعتبر نياية العقد. 
  .(2000 -1995)خالؿ الفترة القائمة ربع القروض 
لصناعة المصرفية مف أىـ خصائص ا :لبمدان أمرتكا الالتينيةلصناعة المصرفية هيكل ا. 2-2

البنوؾ األجنبية، فإف إجمالي عدد مساىمة عمى الرغـ مف الزيادة الكبيرة في  : 1ما يمي لبمداف أمريكا الالتينية
 نتيف وبيروفي األرج. فكولومبيا وتشيمي ،بيرو و األرجنتيفأال ىي في أربعة بمداف انخفض البنوؾ في المنطقة 

انخفض العدد اإلجمالي لمبنوؾ  ، إذ2000و  1995بيف عامي  (%30)أكثر مف نسبة انخفض عدد البنوؾ ب
بنكا  29. بينما كاف لدػ بيرو 2000في عاـ بنكا  90إلى  1995في عاـ  بنكا 141في األرجنتيف مف حوالي 

. بالنسبة لكولومبيا وتشيمي، انخفض عدد 2000في عاـ  بنكا 20إلى  عددانخفض ىذا ال ثـ 1995في عاـ 
المكسيؾ، حيث بمد ىو  وحيدالاالستثناء لكف الؿ ىذه الفترة. عمى التوالي خ (%11)و  (%18)البنوؾ بنسبة 

أما فيما يخص درجة التركز فإف . 2000و  1997بيف عامي  بنكا 40إلى  بنكا 39ارتفع عدد البنوؾ مف 
نسبة  CR3 ، تجاوزت حصة القروض التي تحتفع بيا البنوؾ الثالثة األولىالمذكورة أعاله جميع البمداف الخمسة

 (2000 -1995) الفترةخالؿ  (%40)نسبة  CR5 األولى خمسةمبنوؾ التجاوزت ىذه الحصة ل، كما (30%)
في بشكل ممحوظ  مستويات تركزارتفعت لقد  (.0.650) أعمى مف( HHI) ىيرشماف -ىيرفنداؿمؤشر وكاف 

خمسة الالقروض التي تحتفع بيا  في األرجنتيف، فإف حصةف ،2000و  1995ألرجنتيف وشيمي بيف عامي ا
  وبالمثل . 2000في (%49.4) نسبة إلى 1995في عاـ  (%40.9)نسبة ارتفعت مف CR5  كبرػ البنوؾ ال

في عاـ  (%61.5) نسبة إلى 1995في عاـ  (%51.9)ىذه النسبة مف  ارتفعتشيمي بالنسبة ل ونفس الشيء
2000.  

 :2وىي إلى عدة أسباب يعوديمكف أف  ارتفاع مستويات التركز نخفاض في عدد البنوؾ وإف اال
عمميات اإلغالؽ تتبع فترات  ىذهكانت البنوؾ خالؿ ىذه الفترة. العديد مف كاف ىناؾ إغالؽ لقد  :أوال

وأيضا بنكا،  32مق إذ تـ غ 1995األرجنتيف في عاـ  في تكيالالبمداف، مثل أزمة ىذه الضيق المالي في 
 .بنوؾ( 04)تـ تصفية  إذ ،(1999 - 1998)فترة بيف الكولومبيا  المالي في ضطرابكاال

 بالتالي مبنوؾ المحمية. ول أو شراء ىذه األخيرة عف استحواذتج االبنوؾ األجنبية نإف ارتفاع مساىمة  :ثانيا
ستة عشر حصل  في األرجنتيف،ف ،ال يضيف إلى عدد البنوؾ عادةفي ىذه الحالة  ةاألجنبيدخوؿ البنوؾ فإف 

                                                           
1
 Maria SOLEDAD, Martinez PERIA, Ashoka MODY, Ibid. P, 06. 

2
 Maria SOLEDAD, Martinez PERIA, Ashoka MODY, Ibid. P, 07.  
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 استحوذتخالؿ الفترة نفسيا،  و ،(2000-1995)بنؾ أجنبي عمى مؤسسات مالية محمية خالؿ الفترة  (16)
في المكسيؾ. رغـ أنو بنوؾ في كولومبيا، وثالثة  بنكيفعمى خمسة بنوؾ محمية في شيمي، و  البنوؾ األجنبية
البنوؾ األجنبية التي بدأت ، أؼ حاالت (De Novo) دؼ نوفوبنوؾ ل الدخوؿ الفعميبعض  كاف ىناؾ أيضا

( De Novo) سبعة بنوؾ أجنبية دؼ نوفو أقامت إذ ،أؼ انتماء إلى البنوؾ المحمية عممياتيا الخاصة دوف 
عدد أيضا عدـ زيادة  يفسرما  ىذاو  ،الفترة ىذه الؿ، في حيف استقر بنكيف في بيرو خعمميات في األرجنتيف

 .البنوؾ األجنبية في النظاـمساىمة في  وتيرة زيادةالبنوؾ األجنبية في ىذه البمداف بنفس ال

 في ظل تواجد البنوك األجنبية العربيةواق  الصناعة المصرفية الثالث:  الفرع
سيتـ دراسة خصوصيات ىذه الصناعة وتطورىا بصفة عامة، ثـ  عربيةالواقع الصناعة المصرفية لمعرفة 

 كل بمد عمى حدػ.    عربيةالبمداف البعض في بصفة خاصة ىذه الصناعة  واقعتحميل 
ؿ العربية و شيدت القطاعات المصرفية لمد دلقبشكل عام:  العربيةالمصرفية الصناعة  . خصوصيات1

 تطور كبيرا في السنوات األخيرة نتيجة الجيود الكبيرة التي بذلتيا معظـ الدوؿ العربية في اإلصالح والتحرير.
مؤسسة مصرفية، بحيث تتركز  (365) ،2001خالؿ سنة  القطاع المصرفي في المنطقة العربية يضـ

 42مصرفا( و مصر ) 49مصرفا( و البحريف ) 61واإلمارات ) (صرفام 71في الدوؿ مثل لبناف ) بنوؾال
مصرفية مؤسسات  و أخرػ استثمارية وأيضامصرفا(. وتشمل قاعدة القطاع المصرفي مؤسسات مصرفية تجارية 

وفيما يمي أىـ التحوالت  .1التجارية التي توفر التمويالت  جاؿ قصيرة نسبيا بنوؾاسالمية، مع غمبة واضحة لم
 اإليجابية و جوانب الضعف لمصناعة المصرفية العربية: 

العربية إلى مواكبة  بنوؾالسعت لقد في الصناعة المصرفية العربية: اإليجابية التحوالت . 1-1
الحاصمة في الصناعات المصرفية العالمية مف خالؿ االتجاه إلى ىيكمة استراتيجياتيا وسياساتيا  التطورات

  : 2التطويرية عمى عدة محاور كما يمي
 العربية إطارىا المؤسسي بما يدعـ التحوؿ نحو الصيرفة الشاممة؛ بنوؾتطوير عدد ال بأس بو مف ال -
العربية عمى تقديـ خدمات مبتكرة في  بنوؾوالمنتجات، حيث عممت التنويع و عصرنة قاعدة الخدمات  -

العربية خدماتو في إطار تمويل المشاريع عمى أسس  بنوؾطور البعض ا خر مف ال، كما إطار صيرفة التجزئة
بداعية ال سيما مف خالؿ تدبير قروض  ، باإلضافة إلى محمية وأجنبية بنوؾمصرفية مشتركة مف مبتكرة وا 

 ؛ه نحو الصيرفة االلكترونيةاالتجا
 العربية عموما قاعدة تمويميا، سواء مف مصادر ذاتية أو مف مصادر غير ذاتية؛ بنوؾتطوير ال -

                                                           
النجاح في  المصارف العربية وفؤاد شاكر، "الوضع االقتصادؼ و المصرفي العربي في ظل البيئة الدولية الجديدة ومتطمبات التكيف لممرحمة المقبمة"،  1

 .138، ص، 2002بيروت: اتحاد المصارؼ العربية،  -، لبنافعالم متغير
 .138، 136فؤاد شاكر، المرجع األخير، ص ص،  2
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عربية كبرػ سواء في داخل بعض  بنوؾبالنسبة لميداف عمل متزايد األىمية  أصبح ميداف تمويل المشاريع -
  االقتصاديات العربية أو عمى صعيد المنطقة العربية ككل؛

العربية، بحيث تـ تحسيف آليات الرقابة الخارجية  بنوؾتطوير أساليب الرقابة و االفصاح لدػ الكثير مف ال -
 والداخمية؛

العربية ال سيما الكبرػ منيا  نوؾبػ بعض الأصبحت عمميات التجميع والدمج والتممؾ وسيمة أساسية لد -
لمتوسع في حجـ األعماؿ والربحية وتحقيق وفورات الحجـ و وفورات النطاؽ وخفض التكاليف ودخوؿ مياديف 

 ؛عمل جديدة
 العامة؛ النمو المتواصل في الصيرفة االسالمية سواء عمى صعيد النشاط االجمالي أو الربحية  -
دارة الموجودات  في مجاؿ إدارة المخاطروسياساتيا ستراتيجياتيا الالعربية  بنوؾمف التطوير العديد  - وا 

   ؛والمطموبات
العربية عمى الكفاءات البشرية العربية العائديف مف بمداف االغتراب  بنوؾاالعتماد المتنامي لعدد كبير مف ال -

 .بنوؾال و الذيف يمتمكوف الميارات والخبرات العممية والعممية الالزمة إلدارة
جوانب الضعف الييكمي في تتمثل أبرز جوانب الضعف الهيكمي في القطاع المصرفي العربي: . 1-2

  :1فيما يمي القطاع المصرفي العربي
الدوؿ العربية مف حيث زيادة أصوليا  بنوؾعمى الرغـ مف التطور الذؼ شيدتو  :بنوكصغر حجم ال -

 الدولية. بنوؾالزالت تعاني مف صغر أحجاميا مقارنة بال بنوؾورؤوس أمواليا، إال أف ىذه ال
عدد األسواؽ المصرفية في المنطقة العربية بظاىرة الكثافة المصرفية الزائدة حيث يتسـ  الكثافة المصرفية: -

في عدة دوؿ مع حجـ االقتصاد أو السوؽ المصرفية أو عدد السكاف أو حجـ القطاع  بنوؾال يتناسب عدد ال
 العربي ككل. المصرفي 

لعل أحد أىـ مالمح الجياز المصرفي في معظـ الدوؿ العربية ىو ارتفاع درجة  :بنوكالتركز في نصيب ال -
األمر الذؼ يحد مف  مف مجمل األصوؿ المصرفية، بنوؾالتركز الذؼ يتمثل في ارتفاع نصيب عدد قميل مف ال

األخرػ مما  بنوؾانعكاسات ىامة عمى ال بنوؾض الالمنافسة نظرا ألنو في مثل ىذه الحاالت فإف لممارسات بع
  يؤثر بدرجة جوىرية عمى أداء السوؽ الفعمي.  

ممكية الجياز المصرفي في عدد مف الدوؿ العربية بالمساىمة الكبيرة يتسـ ىيكل  :بنوكهيكل ممكية ال -
، وقد أثر بنوؾإدارة وعمميات اللمقطاع العاـ و إف كاف بدرجات متفاوتة، يصاحبو سيطرة كاممة ليذا القطاع عمى 

 عمى استراتيجيات وعمميات المؤسسات المصرفية بشكل كبير.   بنوؾوجود الممكية و السيطرة في الييكل المالي لم

                                                           
 .150، 147شاكر، المرجع األخير، ص ص،  فؤاد 1
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الدوؿ العربية إلى  بنوؾلمواكبة التطورات الحديثة في العمل المصرفي تحتاج ضعف استخدام التكنولوجيا:  -
زيادة مستوػ االستثمار في التكنولوجيا المصرفية الحديثة و تطبيق األنظمة العصرية لتكوف قادرة عمى مواكبة 

 المنافسة في األسواؽ الداخمية والخارجية. 
ممارسات اإلقراض السابقة في عدد مف الدوؿ العربية إلى تدىور ممحوظ في أدت  القروض المتعثرة: -
 ، وىو األمر الذؼ تفاقـ الحقا بسبب األوضاع االقتصادية العامة غير المواتية.لمبنوؾمحافع القروض  نوعية
و آخر، و تفتقر في  بنؾفي شموليتيا ودقتيا بيف تتفاوت البيانات المصرفية  ضعف االفصاح والرقابة: -

عدد مف الدوؿ العربية إلى الحد األدنى المطموب لإلفصاح مما يجعل مف الصعب إجراء المقارنة بينيا وبيف 
 الدولية.  بنوؾال

نظاـ إف النظاـ المصرفي المعموؿ بو في أغمب الدوؿ العربية ىو أساسا  ضعف كفاءة أنظمة المدفوعات: -
لفعمي ألدوات الديف و االئتماف وعمى األسموب اليدوؼ في فحص ىذه األدوات سجل لممقاصة يستند عمى النقل ا

 و التأكد منيا. 
بصفة  العربية لمعرفة خصوصيات الصناعةالعربية:  في بعض البمدانواق  الصناعة المصرفية . 2

البمداف بشكل عاـ، يتـ تحميل واقعيا بوضوح بصفة خاصة لبعض الصناعة ىذه واقع  تقدـ عفما  بعدو  ،أدؽ
 كل بمد عمى حدػ كما يمي:عربية ال

 صائخص والبنوؾ  ىيكل ممكية فيما يمي: يالخميجمجمس التعاون دول لمالصناعة المصرفية . 2-1
 :ىذه الصناعة

 وبيتغالمحميا  ممموؾ يجيالخم يالمصرف القطاع" : لمدول مجمس التعاون الخميجيهيكل ممكية البنوك  -
 .التعاوف  مجمس بنوؾ متضمنة يةاألجنب لمبنوؾ يصالترخ يودوق الدخوؿ تيقامع إلى ذلؾ يف السبب عزػ يو 

 وقطر يتالكو  (،%35) عماف كما يمي: األجانب لممكية حدودا تضع التعاوف  مجمس دوؿ فإف ،يفالبحر  باستثناء
( %40) واإلمارات المجمس، دوؿ يلمواطن (%60و) المجمس دوؿ يمواطن( لغير %40ة )يالسعود(، 49%)

 فروع شكل يف ومعظمو، محدود األخرػ  يةاألجنب البنوؾ و الحدود عبر المجمس دوؿ بنوؾ حضور فإف لذلؾ
( %57) عمى ستحوذي حيث ميـ واإلماراتفي البحريف  يةاألجنب البنوؾ حضور ولكف ،دواح فرع منوكثير 

 ةيالسعود( %2) تبمغ األصوؿ مف يةاألجنب البنوؾ حصصالتوالي. بينما  عمى صوؿاأل يجمالإ مف( %21)و
 .1"تيالكو  يف (%10) و قطر يف (%10) عماف، يف( %12و )

 بالتركزي الخميجي المصرف القطاع سـتي لمدول مجمس التعاون الخميجي:الصناعة المصرفية ص ائخص -
 : 2كما يمي وكانت نسب التركز في 2008ففي سنة  ،السوؽ  عمىحيث قمة مف البنوؾ المحمية تييمف 

                                                           
، العمانية االقتصادية الجمعية الجتماع قدمت محاضرةالمجمس "،  المصرفية في دوؿ الصناعة العالمية ومستقبل المالية توفيق الصادؽ، " األزمة عمي 1

 .16، ص، 2010ديسمبر 
 . 15، 14توفيق الصادؽ، المرجع األخير، ص ص،  عمي 2
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 ي      الوطن تيالكو  بنؾىما:  األكبر البنكاف حيث مرتفع بشكل مركزي الكويتي المصرف القطاع إف
 .البنوؾ صوؿأ مجمل مف (%50) عمى تحوذافيس ت،يالكو و بيت التمويل 

  إلى ةئالتجز  بنوؾ أصوؿ نسبة تبمغ المجمس دوؿ يف األكبر ىو فيالبحر  يفي المصرف القطاعيعتبر 
 تيوالكو  فيالبحر  بنؾىي:  األكبر ةئالتجز  بنوؾ والثالثة، (%260)يحوال ينيالبحر  ياإلجمال يالمحم الناتج
 . البنوؾ صوؿأ مجمل مف( %41) عمى تستحوذ المتحد، ياألىم البنؾ و يالوطن فيالبحر  وبنؾ

 مف( %66) نحو تبمغ صولوأو  التعاوف، مجمس دوؿ يف األصغر ىو يالمصرف القطاع عماف، يوف 
 القطاع أف كما .ة  ياألجنب البنوؾ تموليا رةيالكب ةيالحكوم عيالمشار فإف  ولذلؾ .يعمانالي اإلجمالي المحم الناتج

 أكثر عمى ستحوذافي يالوطن عماف وبنؾ مسقط بنؾىما:  األكبر البنكاف حيث  التركز ديشد يالعمان يالمصرف
  .القطاع صوؿأ مف( %55) مف

 فيالبحر  بعد ،األصوؿ نسبة حيث مف الثالثة المرتبةي يأتي في المصرف القطاع فإف قطر، يوف 
 بنؾ وىي: بنوؾ ثالثة حيث التركز ديشد القطاع و ي.اإلجمال يالمحم الناتج مف( %94) تبمغ إذ واإلمارات،

   .األصوؿ يجمالإ مف( %70) نحو عمى ، تسيطرالدوحة وبنؾ التجارؼ، قطر وبنؾ يالوطن قطر
 ياإلجمال يالمحم الناتج لىإ األصوؿ نسبة تبمغيا حيث نسب ريصغ يالمصرف القطاع ة،يالسعود يوف 

 مجموعةي، الوطن التجارؼ  البنؾ ىي: األكبر البنوؾ الثالثةيث ح التركز يفخف القطاع أف كما (،%68) يحوال
 .يالمصرف القطاع أصوؿ مف( %45) عمى تستحوذ ،الراجح وبنؾ ة،يالمال سامبا

 إلى األصوؿ نسبة إلى ساياق يفالبحر  بعد يةالثان المرتبة حتليي المصرف القطاع فإف اإلمارات، يوف 
 دوؿ يف تركزا األقل ىو ياإلمارات يالمصرف القطاع أف كما(، %140) تبمغ يثح ياإلجمال يالمحم الناتج

 التجارؼ  يبوظبأ وبنؾ يالوطن يدب اإلمارات بنؾ، يالوطن يبوظبأ بنؾىي:  األكبر بنوؾ والثالثة المجمس
 .يالمصرف القطاع صوؿأ مف فقط( %32) عمى تستحوذ

 :خصائص ىذه الصناعةو ىيكل ممكية البنوؾ  فيما يميالصناعة المصرفية األردنية:  .2-2
  يتكوف الجياز المصرفي األردني مف البنؾ المركزؼ هيكل ممكية البنوك في القطاع المصرفي األردني:  -

( بنكا  رئيسيا  تعمل 16فعمى صعيد البنوؾ األردنية فقد بمغ عددىا ) :1والبنوؾ األردنية والبنوؾ غير األردنية
. وقد توزعت البنوؾ 2001( فرعا  حتى نياية عاـ 430ضمف شبكة مف الفروع داخل المممكة بمغ عددىا )

 عددىا ضمف شبكة مف الفروع بمغ ( تعمل90لى: بنوؾ تجارية وعددىا )إاألردنية حسب نوع النشاط المصرفي 
( تعمل 50وعددىا ) ستثمارا( فرعا ، وبنوؾ 64( تعمل ضمف )20سالمية وعددىا )إفرعا ، وبنوؾ  (315)

 ( فرعا . 51ضمف )

                                                           
، 2002البنؾ المركزؼ األردني،  -، األردف: دائرة األبحاث والدراسات(2001-1990هيكل السوق المصرفية وأداء البنوك في األردن )دمحم مصطفى،  1

 .06ص، 
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( بنوؾ تعمل ضمف شبكة مف الفروع داخل المممكة بمغ عددىا 5فقد بمغ عددىا ) األجنبيةأما البنوؾ 
 ( فرعا .41)

عمى صعيد التركز، تتميز السوؽ األردنية بوجود تفاوت كبير : األردنيةالمصرفية  الصناعةخصائص  -
العاممة فييا، فيناؾ بنوؾ كبيرة الحجـ وأخرػ صغيرة الحجـ. حيث تستحوذ البنوؾ الكبيرة عمى البنوؾ في حجـ 

سجمت البيانات  2001عاـ ففي ىيمنة كبيريف.  حصة كبيرة مف المعامالت الجارية في السوؽ، وتتمتع بنفوذ و
مف أرصدة ودائع  (62%)مف موجودات البنوؾ العاممة في السوؽ األردنية، ونحو  (%59)أف نحو : 1ميما ي

 البنؾ العربيوىي  مف حجـ تسييالتيا الممنوحة تكاد تتركز لدػ أربعة بنوؾ رئيسية فقط (55.5%)عمالئيا، و 
ردنية بضعف تتسـ السوؽ المصرفية األفضال  عف ذلؾ  .بنؾ االسكاف والبنؾ األىمي األردني والبنؾ االسالمي و

 .شيوع ما يسمى باحتكار القمة تيار المعمومات، ووجود صعوبات في الدخوؿ الى السوؽ و
 خصائص ىذه الصناعة:و  ؾو ىيكل ممكية البن فيما يمي . الصناعة المصرفية المصرتة:2-3

أربعيف ( 40) :2المصرؼ يضـ القطاع المصرفي : القطاع المصرفي المصري ممكية البنوك في هيكل  -
العاممة في مصر إلى ثالث  بنوؾوتقسـ ال، 2013فرعا  بنياية عاـ  (3683)ا ، تدير شبكة مف الفروع تبمغ بنك

إلى  باإلضافة ؛ا  بنك (12)أىمية ويبمغ عددىا  بنوؾ؛ بنوؾ( 08)قطاع عاـ ويبمغ عددىا  بنوؾ وىي مجموعات
  ا  عربيا  وأجنبيا . بنك (20)

 القطاعاتيحتل القطاع المصرفي المصرؼ المرتبة الرابعة بيف المصرتة: المصرفية  الصناعةخصائص  -
  المصرفية العربية مف حيث حجـ األصوؿ، والمرتبة األولى بيف القطاعات المصرفية لمدوؿ العربية غير النفطية

  المصرية مف حيث األصوؿ بنوؾيتصدر البنؾ األىمي المصرؼ ال: 3جمت البيانات ما يميس 2013ففي عاـ 
مف مجمل  (%25.4)، وىي شكمت حوالي 2013مميار دوالر بنياية العاـ  61.5حيث بمغت أصولو حوالي 

مميار دوالر، وما نسبتو حوالي  31.2أصوؿ القطاع المصرفي المصرؼ. تاله بنؾ مصر بأصوؿ بمغت حوالي 
مميار  16.4لي اؼ الدولي بأصوؿ بمغت حو مف مجمل أصوؿ القطاع المصرفي. ثـ البنؾ التجار  (12.9%)

مف مجمل أصوؿ القطاع المصرفي. وبذلؾ، فقد بمغت حصة أكبر ثالثة  (%6.8)دوالر، وما نسبتو حوالي 
تجدر . كما 2013مف مجمل أصوؿ القطاع المصرفي المصرؼ بنياية العاـ  (%45.0)مصرية حوالي  بنوؾ

مف مجمل  (%36.4)مف مجمل الودائع، وحوالي  (%49.1)عمى حوالي  بنوؾإلى سيطرة تمؾ ال اإلشارة
مصرية، فيي تبمغ حوالي  بنوؾعشرة  (10) القروض. أما بالنسبة لمحصة السوقية المجمعة ألصوؿ أكبر

مف مجمل  (%62.5)مف مجمل الودائع، و (%73.9)مف مجمل أصوؿ القطاع المصرفي،  (67.8%)
 القروض. 

                                                           
 . 04المرجع األخير، ص،  ،دمحم مصطفى 1
، الموقع هتمام بتموتل المشروعات الصغيرة والمتوسطةالقطاع المصرفي المصري: تزايد االإدارة الدراسات والبحوث،  -تحاد المصارؼ العربية إ 2

 .17/10/2017تاريخ االطالع:  ،//http://www.uabonline.org/ar/research/bankingااللكتروني: 
 األخير.المرجع  إدارة الدراسات والبحوث، -تحاد المصارؼ العربية إ 3

http://www.uabonline.org/ar/research/banking/
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 خصائص ىذه الصناعة:و  ىيكل ممكية البنوؾ فيما يمية: مبناني. الصناعة المصرفية ال2-3
وي عد القطاع المصرفي المبناني مف أكبر القطاعات المبناني: القطاع المصرفي ممكية البنوك في هيكل  -

  تجاريا   ا  بنك (45) بيف موزعا   ا  بنك (69): 1بمغ عدد البنوؾ في لبناف إلى 2014ففي سنة  المصرفية العربية
. خاصة خدمات بنوؾ ثالثة و إسالمية، بنوؾ خمسة األجل، والطويل المتوسط التسميف و لالستثمار ا  بنك (16)

في  عربية مساىمة ذات بنوؾ (09) القطاع يضـ المبنانية، بنوؾال فباإلضافة إلى ،الممكية ناحيةمف  أما
  أجنبية. بنوؾ (04)عربية، و بنوؾ (09) ،غمبيةاأل

فرعا   (984)فرع داخمي، منيا  (1005)العاممة في لبناف حوالي  بنوؾلفروع اليبمغ العدد اإلجمالي كما " 
الكثافة تعتبر نسبة  و ،فرعا  لمصارؼ األعماؿ والتسميف المتوسط والطويل األجل (21) ممصارؼ التجارية ول

المبنانية  بنوؾطورت ال وكذلؾ لقدشخص.  (5000)إذ يوجد فرع مصرفي واحد لكل  ،في لبناف مرتفعة المصرفية
بمدا  في الخارج خصوصا  في اوروبا  (31)ا  لبنانيا  في بنك (17)خارجي واسعة عبر تواجد  انتشارشبكة 

في  بنوؾالشقيقة أو التابعة. وتتعامل ال بنوؾال والخميج، وبأشكاؿ عديدة كمكاتب التمثيل والفروع الخارجية و
 . 2"بمدا  حوؿ العالـ (62)ا  مراسال  في بنك (170)لبناف مع أكثر مف 

القطاع المصرفي المبناني المرتبة الخامسة بيف  لقد احتل خصائص الصناعة المصرفية المبنانية: -
القطاعات المصرفية العربية مف حيث حجـ األصوؿ، والمرتبة الثانية بيف القطاعات المصرفية لمدوؿ العربية 

 172.2 حوالي المبنانية بنوؾلم الموجودات حجـ لقد بمغ: 3سجمت البيانات ما يمي 2014، ففي عاـ غير النفطية
 القطاع يجعل وىذا ما اإلجمالي االسمي، المحمي الناتج حجـ مف (%370) حوالي يشك ل وىو دوالر، مميار

. وبمغت الودائع حوالي االقتصاد حجـ إلى نسبة العربية المصرفية القطاعات أكبر مف المبناني المصرفي
 10أكبر أما فيما يخص التركز فإف  .منو (%177)المحمي اإلجمالي، والقروض حوالي مف الناتج  (304%)

في القطاع المصرفي المبناني، إذ  اكبير  اتركز  أظيرت، 2014و 2013مجموعات مصرفية لبنانية خالؿ عامي 
مف  (%25)نسبة  مف الموجودات المجمعة لمقطاع، و (%24)سيطرت أكبر مجموعة مصرفية عمى حوالي 

. كما بمغت الحصة السوقية ألكبر ثالث 2014ات االئتمانية في نياية العاـ يمف السمف (%20) ودائعو، و
كما تستحوذ ض. مف القرو  (%33)مف الودائع، و (%52)مف الموجودات،  (%51)مجموعات مصرفية حوالي 

 .مف الموجودات المجمعة لمقطاع (%97)أكبر عشر مجموعات عمى حوالي 
 
 
 

                                                           
، الموقع االلكتروني: تطورات القطاع المصرفي المبنانيإدارة الدراسات والبحوث،  -تحاد المصارؼ العربية إ 1

http://www.uabonline.org/ar/magazine/،  :17/10/2017تاريخ االطالع . 
 إدارة الدراسات والبحوث، المرجع األخير. -تحاد المصارؼ العربية إ 2
 .المرجع األخير إدارة الدراسات والبحوث، -تحاد المصارؼ العربية إ 3

http://www.uabonline.org/ar/magazine/
http://www.uabonline.org/ar/magazine/
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 الفصل الثاني خالصة
داخل الصناعة المصرفية خاصة في الدوؿ  تزايد وجود البنوؾ األجنبية وارتفاع مستويات تركيز البنوؾإف 

وا خر لتحرير المالي واالندماج الدولي، اعممية بوجو أكبر ب بعضيا متربطفلعدد مف العوامل،  النامية منيا يعود
إلى يا منيا سع في أعقاب األزمات الماليةخاصة مدخوؿ األجنبي لالسمطات المصرفية المحمية متعمق بتشجيع 

لدخوؿ اوعمى الرغـ مف ذلؾ فإف البنوؾ األجنبية قد تواجييا عوائق  المحمية. البنوؾتقميل تكاليف إعادة رسممة 
ف بمد إلى آخر وكذلؾ يمكف أف تختمف في نفس البمد وذلؾ ممف يذه العوائق تختمف ف ،لصناعة المصرفيةإلى ا

دخوؿ العوائق تنظيمية و ال ما بيف عوائق الدخوؿ ىذه العوائق تتنوعوعموما يمكف أف فترة إلى أخرػ، 
ستراتيجية و باإلضافة إلى عوائق الخروج مف اال عوائق الدخوؿ تكنولوجية والعوائق الدخوؿ و  قتصاديةاال

 الصناعة و األسواؽ التنازعية.
أىميا دخوؿ البنوؾ األجنبية عدة انعكاسات عمى أداء الصناعة المصرفية المحمية يكوف لف ومف الممكف أ

خوصصة البنوؾ المحمية ذات الممكية العامة  بواسطة دخوؿ البنوؾ األجنبية؛ تفعيل آليات الحوكمة فيما يخص 
حسيف جودة خدماتيا البنوؾ في القطاع المصرفي المحمي في ظل إقامة البنوؾ األجنبية؛ قياـ البنوؾ المحمية بت

تفرضيا البنوؾ األجنبية؛ قياـ السمطات النقدية المحمية والبنوؾ المحمية خصوصا في لمواجية المنافسة التي 
 البمداف النامية بعصرنة أنظمة الدفع واإلعالـ لمواكبة تطور تكنولوجيا المعمومات الحاصل في البنوؾ األجنبية. 

قطاعات مصرفية تقميدية مف الممكف أف يكوف لو عدة انعكاسات إلى كما أف دخوؿ البنوؾ اإلسالمية 
عمى البنوؾ التقميدية خاصة فيما يتعمق بتوجو ىذه األخيرة العتماد الصيرفة اإلسالمية وتبنييا لتحسيف أداءىا 

 قياـوذلؾ مف خالؿ  عدة مداخل تمثمت أساسا في تحوؿ البنوؾ التقميدية إلى العمل وفق الصيرفة اإلسالمية؛ 
ببيع منتجات إسالمية؛ قياـ البنوؾ التقميدية بفتح نوافد لمصيرفة اإلسالمية؛ تحويل فروع تقميدية  البنوؾ التقميدية

    إلى فروع إسالمية أو إنشاء فروع إسالمية جديدة.
البمداف في العالـ فإف دور البنوؾ األجنبية يكمف مف خالؿ مف خالؿ واقع الصناعة المصرفية في بعض 

أؼ  ممقترضيفل المحممة أسعار الفائدةىوامش  عمى تؤثرالبنوؾ األجنبية ىا في السوؽ، فتركز درجة و تيا ساىمم
 قنوات ثالث عمى الكمي لتأثيرفي البنوؾ األجنبية ا عتمدتإذ  .معقدة بطريقة المالية الوساطة عممية التأثير عمى

 المباشرة غير ا ثار ؛المحمية لبنوؾا عمى األجنبية البنوؾ تفرضيا التي الفائدة ىوامش أسعار :وىيلمتأثير 
(The spillover effects) بنوؾال وجود عف الناتجة التشغيل تكاليف كل مف اليوامش المحممة و عمى 
 .جنبياأل دخوؿال يرافقو الذؼ المصرفي القطاع في والتركز ؛جنبيةاأل



 

  

 
 عمى األجنبية البنوك دخول أثر قياس طرق : لثالثالفصل ا

  الوطني المصرفي النظام أداء
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  تمهيد
أدى بدخوؿ البنوؾ األجنبية في القطاعات المصرفية لمبمداف المضيفة في ظل التحرر المالي الذي سمح 

تيتـ بتحقيق  البنوؾأصحبت ، إذ في البمد المضيف األجنبية و البنوؾ المحمية المنافسة بيف البنوؾإلى خمق 
األمر الذي يتطمب مف اإلدارة البنكية القياـ بتخطيط وتنظيـ  ،أكبر عائد وليذا فيي تواجو العديد مف المخاطر

أنشطتيا بغية الوصوؿ إلى أىدافيا المنشودة تبعا لالستغالؿ األمثل لإلمكانيات المتاحة لدييا وسعييا الحتالؿ 
تحسيف ورفع األداء لبنكيا بكفاءة عالية، وذلؾ عمى وعمى ىذا فإف إدارة البنؾ تحرص  في السوؽ  مكانة

وحتى يتسنى ليا الرقابة ومدى  ،وسائل تساعد عمى تحقيق األىداؼ المرسومة باالعتماد واإلتباع عدة أساليب و
لعديد مف الدراسات النظرية و التجريبية وفي ىذا الصدد قامت اإدراكيا ليذه الكفاءة فيي تعمل عمى تقييـ أدائيا. 

لمبمد النظاـ المصرفي الوطني أداء في البحث عف آثار دخوؿ البنوؾ األجنبية عمى أداء البنوؾ المحمية أو عمى 
البحث في كيفية التأثير أي البحث في القنوات التي مف خالليا تقـو  ومف جية أخرى  مف جية،ىذا  المضيف

ولقد اختمفت مقاييس  ،ثارىا وتداعياتيا إلى األنظمة المصرفية الوطنية لمبمداف المضيفةالبنوؾ األجنبية نقل آ
كافة الجوانب  اءفيستيتـ اوحتى  ،كل دراسةو خصوصيات أىداؼ  باختالؼونماذج قياس ىذه اآلثار والتداعيات 

   أالمبحثيف إلى  الفصلىذا قسـ ، إلى تحقيقيا ؼ التي تسعى الدراسةىدايضمف الوصوؿ إلى األالنظرية وبما 
 ىما: و 

 البنوك في األداء تقييم ونموذج معايير و األداء حول أساسياتالمبحث األول: 
 لمدراسة التجريبي و الجانب النظري المبحث الثاني: 
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 تقييم األداء في البنوكمعايير ونموذج  المبحث األول: أساسيات حول األداء و
قد اكتسب موضوع تقييـ أداء البنوؾ التجارية أىمية خاصة نظرا لمدور الذي تمعبو ىذه البنوؾ في ل
تقييـ األداء في مجاؿ البنوؾ التجارية إلى قياس مدى كفاءتيا في استخداـ الموارد إذ ييدؼ  ،الوطنياالقتصاد 

فالمقارنة  اري مف أىـ أدوات تقييـ األداء،وتعتبر المقارنة الزمنية والنشاطية ألداء البنؾ التج  المتاحة لدييا
  تتـ بمقارنة مؤشرات نفس البنؾ عمى مدى الفترات الزمنية الماضيةأو بما يعرؼ بالتحميل األفقي، الزمنية 

، وتبيف مدى التقدـ في األداء أو درجة السوء ر المؤشرات خالؿ السمسمة الزمنيةوبالتالي يمكف التعرؼ عمى تطو 
فإف ليا أىمية خاصة حيث تبيف نقاط القوة أو بما يعرؼ بالتحميل العمودي، أما المقارنة بمؤشرات النشاط  ؛فيو

معايير المؤشرات و المف خالؿ ىذا المبحث سيتـ توضيح  و .والضعف في البنؾ بالنسبة لمقطاع المصرفي
   .لتقييـ األداء في البنوؾأيضا  المعتمد في الدراسةنموذج التعريف ب، وكذا الدراسةالمستخدمة في 
 وتقييم األداء  أساسيات حول أداء البنوك :المطمب األول
 ، لدى يوليبالنسبة لمقطاع المصرفيو نقاط القوة والضعف في البنؾ عمى  وتقييـ األداءاألداء يكشف 

 مستثمريف ،مساىميفأىمية كبرى لمعديد مف لألطراؼ ذات المصمحة والميتمة بمعرفة أدائيا سوى كانت 
  .جيات رقابية أو مقرضيف

  الفرع األول: اإلطار المفاهيمي لألداء
وضعية " ، التي تعني (Performance) ىو الترجمة المغوية لمكممة اإلنجميزية األداءمفهوم األداء:  .1

مف خالؿ  األداءؼ الحصاف في السباؽ، بعد ترجمتيا إلى المغة الفرنسية، منحت حقال واسعا لمتطبيق ، فيعر  
عدة معايير منيا : وضعية المنظمة بالنسبة لممنافسة، القدرة عمى اإلبداع، عدد الزبائف الذيف ابتعدوا عف التعامل 

التنفيذ الفعمي لمراحل العمل، ويعني " يقصد باألداء المصرفي عمى أنو . 1"…مع المنظمة، نسبة العقود المبرمة
المتحققة فعميا )النتائج(  . ويقصد بو أيضا المخرجاتالمبذوؿ في التنفيذأيضا درجة أو مستوى الميارة والمجيود 
 .2لى تحقيقيا "إقياسا باألىداؼ التي يسعى المصرؼ 

 : 3 ويمكف تحديد مفيـو األداء عمى أساس جانبيف
يقصد بو جممة مف األبعاد المتداخمة والمتضمنة كيفية اإلنجاز, والطريقة المتبعة في تنفيذ  :الجانب المادي -

ومدى تطابق ما تـ إنجازه وفق المعايير والمقاييس المحددة والمتعمقة بالكمية والنوعية  ،توجييات اإلدارة
 والتوقيت.

                                                           
ممتقى المنظومة المصرفية الجزائرية و التحوالت االقتصادية )واقع و  ،تقييـ أداء المنظومة المصرفية الجزائرية ""  بممقدـ مصطفى و بوشعور راضية، 1

 .76، ص، 2004الشمف: جامعة حسيبة بف بوعمي، ديسمبر  ،آفاق(
 .145، المرجع السابق، ص، حوكمة البنوك وأثرها في األداء والمخاطرةحاكـ محسف دمحم وأحمد عبد الحسيف راضي،  2
، الشمف: جامعة ممتقى المنظومة المصرفية الجزائرية و التحوالت االقتصادية )واقع و آفاق( ،"األداء في القطاع المصرفيتقييـ كفاءة  " صالح خالص،  3

 .388، 387، ص ، ص،2004حسيبة بف بوعمي، ديسمبر 
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ياـ الممقاة عمى عاتقو واستعداده يقصد بو مدى حماس العامل ورغبتو في انجاز الم :الجانب المعنوي  -
  والوسائل التي يتبعيا لتحسيف وتطوير مياراتو. ضمف ىذا المنظور ،إلتقاف العمل وسموكو مع رؤسائو وزمالئو

 األداء يتوقف عمى عنصريف ىما القدرة عمى اإلنجاز والرغبة في العمل.
يرتبط األداء مع مفيـو الفعالية، والتي تعبر عف مدى مساىمة األداء الذي يتـ القياـ بو في تحقيق  كما

ىدؼ محدد موضوع بشكل مسبق، وأف اليدؼ عبارة عمى نقطة نياية يراد الوصوؿ إلييا في وقت محدد 
 ومواصفات معينة لذلؾ. 

الشيء  ،المفاضمة بيف البدائل واختيار أفضمياأما الكفاءة فيي تعبر عف االستخداـ العقالني والرشيد في 
ويكوف ذلؾ عند اختيار أسموب عممي معيف لموصوؿ  ،الذي يقمل التكمفة ويعظـ العائد إلى أقصى درجة ممكنة

حيث أف الفعالية تركز عمى  ،إلى ىدؼ معيف. وىنا تجدر اإلشارة إلى اختالؼ مفيـو الكفاءة عف مفيـو الفعالية
 اجب الوصوؿ إلييا، بينما الكفاءة تيتـ بالكيفية التي تمكف مف بموغ ىذه النقطة.نقطة النياية الو 

بالرقابة عمى األداء العاـ لمبنؾ " القياـ بمجموعة األنشطة ويقصد  :الرقابة عمى األداء العام لمبنك .2
لمبنؾ، فضال عف الوقوؼ عمى مدى  واالجتماعية االقتصاديةالتي تمكف مف الوقوؼ عمى تحقيق األىداؼ 
 االنحراؼمجموعة مف اإلجراءات التصحيحية في حالة  التخاذتحقيق األىداؼ الخاصة بو كوحدة إنتاجية تمييدا 

 .1عف تحقيق االىداؼ المحددة مسبقا "
 وتتـ وظيفة الرقابة بالبنؾ عمى مستوييف: 

 كافة المنظمات.شأف كمنظمة إنتاجية شأنيا  لبنؾايرتبط بالرقابة عمى أداء  األول: -
 خدماتو كل عمى حدى، ولمجموعات خدمية مماثمة أو متجانسة. يرتبط بالرقابة عمى أداءالثاني:  -

 أساسيات حول تقييم أداء البنوك: الفرع الثاني
لمبنؾ  االستراتيجيةيساعدىا في تطور الخطط  الم البنكية لإلدارة المواضيع أىـ مف البنؾ أداء تقييـ يعتبر

 وتقييـ مدى تحقيقو ألىدافو.  
 باستخداـ" عممية تقييـ األداء بقياس وفحص وتحميل النتائج المحققة تعني  :تقييم أداء البنوكمفهوم  .1

 .2وسائل وأساليب مختمفة وفي ضوء معايير محددة، مما يتيح ويساعد في الحكـ عمى الفاعمية والكفاءة "
 تطور معرفة عمى ويساعد المتاحة الموارد استخداـ في البنؾ كفاءة قياس إلىعممية تقيـ األداء  يدؼت
 األداء بتخطيط القياـ البنؾ إلدارة يسمح مما البنؾ في والضعف القوة عف الكشف وكذا لمبنؾ المالي المسار

 .المستقبمي
 : 3عمى ثالث مستويات أساسية و تتمثل في داءيتـ تقييـ األ :مستويات تقييم أداء البنوك .2

                                                           
 .178المرجع السابق، ص، ، البنوك التجارية والتسويق المصرفي، امر جمدةس 1
 .199، المرجع السابق، ص، الموسوعة المصرفية العممية والعمميةصالح الديف حسف السبسي،  2
 .200صالح الديف حسف السبسي، المرجع األخير، ص،  3
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 الوطني االقتصادويضـ البنوؾ ودورىا في توفير الموارد التمويمية الالزمة لقطاعات الوطني: المستوى  -
 .في المجتمع االقتصاديةعصب الحياة  باعتبارىا

وعمى رأسو البنؾ المركزي، وتستيدؼ قياس كفاءة مدى  الجياز البنكي ى أي مستو المستوى القطاعي:  -
 النقدي. االستقرارالمستيدفة لتحقيق  واالئتمانيةالقائميف عمى أمور البنوؾ مع السياسات النقدية  قرارات اتساؽ
ترتكز اإلدارة العميا عمى تقييـ الربحية، وتحقيق التحسف والرشد في إدارة الخدمة حيث مستوى البنك ذاته:  -

 مصرفية.ال
  : 1التالية مجاالتعممية األداء عمى ثالث  تشتمل: مجاالت تقييم أداء البنوك .3

ونعني بذلؾ التحقق مف تنفيذ األىداؼ الرقمية القياسية التي  :المجال األول: التحقق من تنفيذ األهداف -
 تضمنتيا الموازنة التخطيطية لمبنؾ في الوقت المحدد ليا.

ويقصد بو التحقق مف تنفيذ البنؾ ألىدافو، وممارسة أوجو  :عمى كفاءة األداءالثاني: الرقابة  المجال -
ممكف، والتأكد مف أداء ىذا  استخداـالموارد المتاحة أفضل  استخداـب نشاطو المختمفة بمستوى مرتفع مف الكفاءة

  البنؾ، ثـ بصورة مترابطة ومتوازنة مع باقي وحدات الجياز المصرفي. 
التي أسفر عنيا أداء  االتجاىات وويقصد بذلؾ الكشف عف التطورات  ييم النتائج:المجال الثالث: تق -

نواحي القصور في األداء  اكتشاؼالمستيدفة، فضال عف  لالتجاىاتالبنؾ عمى حقيقتيا، ومدى مسايرتيا 
الكفاءة في إطار ، بما يكفل تصحيح مسارات األداء مستقبال، وزيادة مسؤوليات اإلداريةالوتحديد   أسبابووتحميل 

   خطط تسعى إلى تحقيق ىذا المستوى المرتفع مف الكفاءة.
مؤشرات األداء المستخدمة في الدراسة لتقييم أداء النظام المصرفي الوطني عمى  معايير و الثاني: المطمب

 القطاعي.  المستوى  مستوى الوطني وال
األداء في  فعمى مستوى الوطني تستخدـ معاييرتختمف معايير تقييـ األداء حسب مستويات تقييـ األداء 

مؤشرات كاممز لتقييـ أداء مجاؿ تعبئة الموارد وفي مجاؿ تمويل التنمية، أما عمى مستوى القطاعي تستخدـ 
   .النظاـ المصرفي

 مستوى الوطنيالعمى تقييم أداء النظام المصرفي  معايير: األول الفرع
في معايير األداء في مجاؿ تعبئة الموارد معايير تقييـ أداء النظاـ المصرفي عمى مستوى الوطني تتمثل 

 ومعايير األداء في مجاؿ تمويل التنمية.
 : 2يمي مف أىـ ىذه المعايير مامعايير األداء في مجال تعبئة الموارد:  .1

                                                           
 .111المرجع السابق، ص، ، تحميل وادارة و حوكمة المخاطر المصرفية االلكترونيةصالح حسف،  1
رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر، الجزائر:  تعبئة المدخرات وتمويل التنمية"،الطاىر بمطرش، " إصالحات النظاـ المصرفي الجزائري و آثارىا عمى  2

2005/2006. 
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لمودائع المصرفية كأحد  يتخذ مفيػوـ المرونة الدخمية المرونة الدخمية لمودائع المصرفية:  .1-1
المعايير التحميمية اليامة لتقييـ األداء المصرفي في تعبئة المدخرات في معظـ االقتصاديات ويوضح ىذا المفيـو 

الودائع المصرفية لمتغير الذي يحصل في الناتج الداخمي االجمالي باعتباره أحد  استجابةبصفة عامة درجة 
 .ة إذا كانت منتظمة أو غير منتظمةوطبيعة ىذه االستجاب ،مؤشرات االقتصاد الكمي

 ويتـ حساب عالقة معامل المرونة الدخمية بقسمة التغير النسبي في الودائع المصرفية عمى التغير النسبي
  :أي أف، في الناتج الداخمي االجمالي
 ليلناتج الداخمي االجماالتغير في االودائع      التغير في                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  /  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمعامل المرونة = 

 الناتج الداخمي االجمالي                 الودائع                            
يداع المصرفي ومف خالليا يتـ الحكـ عمى اإل ،لالقتصاد عموما داعيةياالىذه العالقة عف الطاقة  وتعبر

في حيف  ،مرونة أكبر مف الواحد الصحيحبأنو يستجيب بصورة نظامية لمتغيرات في الدخل إذا كاف معامل ال
ويكوف تأثر الودائع بالدخل تأثرا ضعيفا ويزداد ىذا الضعف كمما كاف  ،يعبر عف العكس إذا حصل غير ذلؾ

وفي ظل ىذا الواقع يكوف مف الالـز عمى  ،ويكوف معامل المرونة متكافئ عند الواحد الصحيح ،الكسر صغير
جعل ودائعيا أكثر مرونة لما ينطوي عميو  البنوؾ وىي تسعى في جمع الودائع أف تبذؿ قصارى جيدىا في سبيل

ذلؾ مف زيادة إمكانية توليد موارد مالية كافية لتمويل حاجيات االقتصاد وىو ما يعني أيضا مؤشرا لدرجة 
التمويل الذاتي لالقتصاد الوطني الذي أصبح محورا أساسيا الستراتيجيات التنمية والتي تمقى تأييدا  استخداـ

 .تصاديات النامية في الوقت الراىفاالق واسعا لدى الكثير مف
يداع المصػرفي عمى نسبة الناتج يعبر الميل المتوسط لإل الميل المتوسط لإليداع المصرفي:. 1-2

 .يداع المصػرفي أي ىػي نسبة الودائػع المصػرفية إلى الناتػج الداخػمي االجماليالداخمي التي تذىب إلى اإل
المصرفي عف مقدار التغير في  لإليداعيعبر الميل الحدي  :المصرفيالميل الحدي لإليداع . 1-3

الودائع المصرفية الناتج عف التغير في الناتج الداخمي االجمالي  أي أف ىذا المعيار يكشف عف معدؿ التغير 
 في االيداع المصرفي بتغير وحدة واحدة في الناتج الداخمي االجمالي.

 :1مف أىـ ىذه المعايير ما يمي: نميةمعايير األداء في مجال تمويل الت .2
تشير العالقة المنطقية بيف االئتماف المصرفي والناتج المصرفي:  لالئتمان. المرونة الدخمية 2-1

فإذا لـ تتسق  ،إلى آلية االقراض في الحياة االقتصادية استناداالداخمي االجمالي إلى وجود عالقة طردية بينيما 
لذلؾ فإف  ،العػالقة فقد يكوف ذلؾ مؤشرا عف نقص فاعمية ودور النظاـ المصرفي في تمويل التنمية االقتصادية

داخل االقتصاد  انكماشية يخمق ضغوطا تضخمية أو المنطق يقتضي أف يكوف حجـ ىذا االئتماف بمستوى ال
                                                           

-1994دراسة تحميمية لممصارؼ التجارية العاممة في األردف ) -خالد عبد المصمح عمايرة، " أثر األداء المصارؼ وىيكل السوؽ عمى الكفاءة المصرفية  1
 .173، 172، ص، ص، 2005عماف: سنة  -عربية لمعموـ المالية والمصرفية، األردف، أطروحة دكتوراه، األكاديمية ال"(2003
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بيف التغير النسػبي في إجمالي االئتماف المصػرفي  ذلؾ مف خالؿ حساب العالقة ويمكف التعرؼ عمى ،الوطػني
لداخمي االجمالي )باألسعار الثابتة( وىي العالقة التي يشار إلييا بما يسمى بالمرونة  ا والتغير النسبي في الناتج

 الدخمية والتي تأخذ الصيغة التالية:  

 الناتج الداخمي االجمالي التغير       االئتماف المصرفيالتغير                                         
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ= ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   / المرونة الدخمية لإلئتمافمعامل 

 االئتماف المصرفي               الناتج الداخمي االجمالي                                          
أف يكوف معامل المرونة مساويا إلى الواحد الصحيح لتعادؿ المنطق االقتصادي  في ىذه العالقة ىو و 

أما اذا كاف المعامل يزيد أو يقل عف الواحد  ،الزيادة في حجـ االئتماف المصرفي مع الزيادة في الناتج الداخمي
انكماشية حادة أو ضعيفة حسب بعد أو قرب المعامل  الصحيح فانو يعتبر مؤشرا عف وجود حاالت تضخمية أو

ومرجع ذلؾ يعود إلى أف التوسع في حجـ االئتماف المصرفي يؤدي أساسا إلى زيادة في المعروض   لواحدعف ا
فإذا لـ يتسق ذلؾ التوسع مع توسع مماثل في حجـ النشاط االقتصادي فإف ذلؾ يؤدي  ،النقدي داخل االقتصاد

 التنمية.  إلى ضغوط تضخمية تنعكس بأثار سمبية عمى معدالت النمو االقتصادي وأىداؼ
مى حجـ الناتج عالمصرفي  االئتمافيعني نسبة حجـ  المصرفي: لالئتمان الميل المتوسط. 2-2

الممنوح مف  االئتمافالمحمي اإلجمالي في سنة معينة أو نصيب الوحدة الواحدة مف الناتج المحمي اإلجمالي مف 
 قبل المصارؼ.

نة سالمصرفي المتحقق في  االئتمافويعني نسبة التغير في : المصرفي لالئتمانالميل الحدي . 2-3
 معينة قياسا بمقدار التغير في الناتج المحمي اإلجمالي في تمؾ السنة.

فائض المعروض المعيار  استخداـيتـ  :المصرفي لالئتمان . معيار الفائض المعروض النقدي2-4
  .االئتماف المصرفيالنقدي في تقدير الوقوع في حالة التضخـ النقدي بسبب 

 مستوى القطاعيالتقييم أداء النظام المصرفي الوطني عمى كاممز لمؤشرات : الثاني الفرع
تنبع أىمية المؤشرات الدولية الحديثة لتقييـ أداء البنوؾ ونظـ اإلنذار المبكر مف قيمتيا بأنيا أداة دائمة 

تعرض البنؾ ألزمة ما، وتقـو  باحتماؿالسياسات  واضعي القرار و لمتخذيومستمرة لمتوجيو واإلنذار والتحذير 
جراءات وقائية التخاذالحدوث في وقت مبكر قبل وقوع الحدث  باحتماالتبتعريفيـ       ما يمـز مف سياسات وا 

 االستقرار لتقييـ سالمة مؤشرات الحيطة الكميةبالدولية الحديثة المؤشرات  اتوى تدعىو  ،أو مانعة مف وقوع
 .المالي
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 النظاـ واستقرارمؤشرات الحيطة الكمية ىي مؤشرات تدؿ عمى مدى سالمة مؤشرات الحيطة الكمية:  .1
وتساعد عمى تقييـ مدى قابمية ىذا األخير عمى التأثر باألزمات  ،خصوصا المصرفي المالي عموما والنظاـ

 .1ز المصرفي لمخطروىي أيضا تعمل كأداة لإلنذار المبكر في حاالت تعرض الجيا واالقتصاديةالمالية 
 جانبي رئيسييف ىما:تشمل مؤشرات الحيطة الكمية  و
 ؛النظاـ الماليمؤسسات سالمة المجمعة لتقييـ  مؤشرات الحيطة الجزئية -
 .الكمي المرتبطة بسالمة النظاـ المالي االقتصادمؤشرات متغيرات  -

 :  2وتكمف أىمية ىذه المؤشرات في النقاط التالية
 ؛ موضوعية كمية مقاييس عمى مبنًيا المالي النظاـ سالمة تقييـ يكوف  بأف تسمح -
تاحة ،حواإلفصا الشفافية مبدأ ترسيخ عمى تساعد -  ؛لمعمالء المعمومات مختمف وا 
 ؛مؤشرات مجموعة خالؿ مف الدوؿ أوضاع بمقارنة تسمح مقاييس تعد -
 المقارنة تسيل التي نفسيا المؤشرات استخداـ خالؿ مف واإلحصائية المحاسبية النظـ معيارية عمى تقـو -
 ؛ودولًيا محمًيا
 .حدتيا مف التقميل عمى وتعمل األزمات، انتقاؿ مخاطر كشف عمى تساعد -

 ويمكف توضيحيا في الجدوؿ التالي: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                                           

 . 2، ص، 2005، الكويت: المعيد العربي لمتخطيط، مؤشرات الحيطة الكمية لتقييم سالمة القطاع الماليطمفاح أحمد،  1
مكانية التنبؤ المبكر باألزمات )دراسة تطبيقية عمي عبد الرضا حمودي العميد،  2 ، العراؽ: المديرية العامة لإلحصاء حالة العراق( –مؤشرات الحيطة وا 

 .4البنؾ المركزي العراقي، ص،  -واألبحاث
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 (: مـؤشـرات الحيطة الكميةIII-1)رقم  جدولال

 الكمى االقتصادمؤشرات  مجموع مؤشرات الحيطة الجزئية
 كفاية رأس المال

 مجموع معدالت رأس الماؿ 
 التوزيع التكراري لمعدالت رأس الماؿ 

 نوعية الوصول
 مؤسسة اإلقراض

 تركيز االئتماف القطاعي 
 اإلقراض المقيـ بالعممة األجنبية 
 القروض والمخصصات 
 القروض لييئات القطاع العاـ 
 وضع المخاطر الخاصة باألصوؿ 
 اإلقراض المرتبط بيا 
 معدالت المديونية 

 االقتراضحالة 
 نسبة الديوف إلى رأس الماؿ 
 ربحية الشركات 
 مؤشرات أخرى لظروؼ الشركات 
 مديونية القطاع العائمي 

 سالمة اإلدارة
 معدالت اإلنفاؽ 
 اإليرادات بالنسبة لكل موظف 
 النمو في عدد المؤسسات المالية 

 اإليرادات والربحية
 عائد األصوؿ 
 عائد السيـ 
 نسبة الدخل و اإلنفاؽ 
 مؤشرات الربحية الييكمية 

 السيولة
 قروض البنؾ المركزي لممؤسسات المالية 
 الودائع بالنسبة لإلجمالي النقدي 
 تجزئة معدالت التعامل بيف البنوؾ 
 نسبة القروض إلى الودائع 
 األصوؿ والخصـو استحقاؽىيكل  
 تدابير لسيولة السوؽ الثانوية 

 بالنسبة لمخاطر السوق الحساسية 
 مخاطر الصرؼ األجنبي 
 مخاطر سعر الفائدة 
 مخاطر سعر األسيـ 
 مخاطر سعر السمع 

 مؤشرات خاصة بالسوق 
 أسعار السوؽ لألدوات المالية 
 مؤشرات عمى العوائد المفرطة 
 االئتمافتصنيف  
 ىوامش العائد السيادي. 

 النمو االقتصادي
 مجموع معدالت النمو 
 قطاعاتتدىور ال 

 ميزان المدفوعات
 عجز الحساب الجاري  
 كفاية االحتياطي مف النقد األجنبي 
 الديف الخارجي)بما في ذلؾ ىيكل االستحقاؽ( 
 معدؿ التبادؿ التجاري  
 تكويف و استحقاؽ تدفقات رأس الماؿ 

 التضخم
 التضخـ استقرارعدـ  

 أسعار الفائدة والصرف
 التقمب في أسعار الفائدة و الصرؼ 
 مستوى أسعار الفائدة الحقيقية المحمية 
 لالستمرارقابمية سعر الصرؼ  
 ضمانات سعر الصرؼ 

 اإلقراض وسعر األصول ازدهار
 اإلقراض. ازدىارنوبات  
 أسعار األصوؿ ازدىارنوبات  

 أثار العدوى 
 العالقة المتبادلة بيف األسواؽ المالية 
 اآلثار الجانبية لمتجارة 

 عوامل أخرى 
 الموجو واالستثماراإلقراض  
 الحكومة إلى النظاـ المصرفي ءلجو  
 .االقتصادمتأخرة السداد في  التزامات 
 

المعيد العربي لمتخطيط، الكويت:  ،مؤشرات الحيطة الكمية لتقييم سالمة القطاع الماليطمفاح أحمد، المصدر: 
 .6، ص، 2005

 :(III-1)رقـ حسب ما تقدـ في  مػؤشػرات الحيطة الكميةفيما يمي شرح ل
 تجميعيػة مؤشػرات عمػى المجمعػة مؤشػرات الحيطػة الجزئيػة تعتمدالمجمعة:  مؤشرات الحيطة الجزئية. 1
البنػوؾ  إلشػراؼ والرقابػة عمػىالبنػوؾ والمؤسسػات الماليػة، إذ تعتبػر ىػذه المؤشػرات كنظػاـ ل ضػعو  لتحميل أساسية

 المالي االستقرارالمحافظة عمى مف أجل بصفة خاصة ومؤسسات النظاـ المالي بصفة عامة المؤسسات المالية و 
" ىو عبارة عف مؤشػر سػريع االلمػاـ بحقيقػة الموقػف المػالي  .(CAMELS) وىي تعرؼ بإطار أو نظاـ كاممز
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التي تتـ  (On-site supervisionالمعيار أحد الوسائل الرقابة )ىذا ألي مصرؼ ومعرفة درجة تصنيفو ويعتبر 
 .1عف طريق التفتيش الميداني"

 :2ومف أىـ مميزات ىذا النظاـ ما يمي
 تصنيف البنوؾ وفق معيار موحد. -
 توحيد أسموب كتابة تقارير التفتيش. -
اختصػػػار زمػػػف التفتػػػيش بػػػالتركيز عمػػػى خمسػػػة بنػػػود رئيسػػػية وعػػػدـ تشػػػتيت الجيػػػود فػػػي تفتػػػيش بنػػػود غيػػػر  -

 عمى سالمة الموقف المالي لممصرؼ.مؤثرة  أو ضرورية 
 االعتماد عمى التقييـ الرقمي أكثر مف األسموب اإلنشائي في كتابة التقارير مما يقمل مف حجـ التقارير. -
عمل تصنيف شامل لمنظاـ المصرفي ككل وفق منيج موحد وتحميل النتػائج أفقيػا لكػل مصػرؼ عمػى حػدى  -

لكػػل عنصػػر مػػف عناصػػر األداء المصػػرفي الخمسػػة المشػػار إلييػػا  ولكػػل مجموعػػة متشػػابية مػػف المصػػارؼ ورأسػػيا
 لمجياز المصرفي ككل.

 القرارات الرقابية واإلجراءات التصحيحية التي تعقب التفتيش. اتخاذيعتمد عميو في  -
ومػػػدى مصػػػػداقية يحػػػدد درجػػػة الشػػػفافية فػػػي عكػػػس البيانػػػات المرسػػػمة بواسػػػطة المصػػػارؼ لمبنػػػؾ المركػػػزي  -

 .الرواجع
نتيجة  (CAEL) كاؿ معيار استخداـيقمل مف نسبة الوقوع في أخطاء التصنيف التي قد تحدث في حالة  -

  عمى البيانات الواقعية المستقاة مف مصادرىا الحقيقية عبر التفتيش البياني. باعتمادهلغياب الشفافية 
كفايػػة رأس المػػاؿ  ىػػي: إف التحميػػل فػػي إطػػار "كػػاممز" يبحػػث فػػي سػػتة جوانػػب حيويػػة لممؤسسػػات الماليػػة،

(Capital Adequacy)األصػػػػػوؿ  جػػػػػودة  ؛(Assets Quality)المة اإلدارة سػػػػػ ؛(Efficiency 

Management)الربحيػػػػة  ؛ (Earnings)السػػػػيولة   ؛(Liquidity ،)  الحساسػػػػية لمخػػػػاطر السػػػػوؽ
(Sensitivity Market). 

مػف التقػدير األعمػى ترتيب البنوؾ وفق تصنيفات أو درجػات يساعد نظاـ كاممز السمطات النقدية عمى كما 
 كما ىو موضح في جدوؿ التالي: ( 5( إلى التقدير األدنى )1)

 

 

                                                           
البنؾ  -دراسات و البحوث السوداف: ،مجمة المصرفي "، كأدوات حديثة لمرقابة المصرفية CAELو  CAMEL مالؾ الرشيد أحمد، " مقارنة بيف معياري  1

 .3، ص (،2005 : مارس35العدد المركزي السوداني، )

 .4، ص ، المرجع األخير،مالؾ الرشيد أحمد 2
 (CAEL) أداة لمرقابة المصرفية المكتبية تعمل عمى تقييـ وتصنيف ربع سنوي لمبنوؾ استنادا عمى أربعة عناصر مف العناصر الستة المكونة لمعيار 

(CAMELS)  .وىي كفاية رأس الماؿ، جودة األصوؿ، الربحية والسيولة 
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 (CAMELSفي النظام كاممز ) التصنيف الرقمي تحميل(: III-2الجدول رقم )

درجة 
 و االجراء اإلشرافي البنك وضع فئة التصنيف مدى التصنيف التصنيف

1 1.0 - 1.4  .إشرافي ال يتخذ أي إجراء ،سميـ مف كل النواحي قوي  

2 1.6 – 2.4 ، معالجة السمبيات و سميـ نسبيا مع وجود بعض القصور مرضي 
 استجابة اشرافية محدودة

3 2.6 – 3.4 ، شديًدا سيصبح توجيييا إعادة يتـ لـ إف الضعف نقاط مف مزيج معقوؿ 
 .العادي اإلشراؼ مف أكثر يتطمب

4 3.6 – 4.4  .دقيق إشراؼ إلى يحتاج، خطر قد يؤدي إلى الفشل ىامشي 

5 4.6 – 5.0  غير مرضي 
 إشراؼ ،القريب المدى في الفشل خطر ارتفاع خطير جدا

 .مستمر

Source: Ranjana SAHAJWALA and Paul Van den BERGH, « Supervisory Risk 

Assessment and Early Warning Systems », Basel Committee on Banking 

Supervision Working Papers No: 4, Switzerland: Bank for Intenational Settlements 

Basel Switzerland, December 2000, P, 47. 

   :(III-2رقـ )جدوؿ وفيما يمي شرح مفصل لمتصنيف الرقمي حسب ما جاء في 
 النػواحي جميػع مػف بالمتانػة يتصػف الػذي مصػرؼمل التصػنيف ذاىػ ىيعطػ(: (Strong 1 قـوي  تصـنيف -

في العادة مف الممكف أف  و، واألنظمة بالقوانيف كامل بشكل تزمةمم 2أو  1البنوؾ ذات التصنيف  تكوف عموما و 
      بنػؾمل يػامالع واإلدارة اإلدارة سمػمج قبػل مػفنػي يمعالجتيػا بشػكل روت يمكػفالتػي  و ،طفيفػة ضػعف نقػاطتوجػد 

عمػى تحمػل  درةاالقػو ىػي  جيػدة اإلدارة و بنوكػا مسػتقرة  التصػنيف ذاىػ ضػمف تقػع التيبنوؾ ال ىذهتعتبر  كذلؾ و
 الحػدكمػا أف  ،مخػاطرمل كفػؤة دارةا  و  قػوي  بأداء تتمتع بنوؾال ذهى فإف ثـ ومف ،باستثناء أشدىا اقتصاديأي كساد 
 أي تشػكل الفيػذه البنػوؾ ، األساسػية البنػؾ سػالمة وتأكيػد اسػتمرار لضػمافمطمػوب  شػرافيةاال الرقابػة مػف األدنػى

 1.الرقابية طاتمسمل قمق
 تتميػز يوىػ متينػة، األسػاس فػي تكػوف  2التصػنيف  فػي البنػوؾ إف(: (Satisfactory 2 مرضي تصنيف -
 اإلدارة سمػمج مػف كل سيطرة ضمف تقع معتدلة نقاط ضعف مف تعاني ايولكن ،والموائح لمقوانيف كبيرال متثاؿباال

 الركػود معظـ أماـ تصمد أفليا  مف الممكف و مستقرة بنوؾال ذهى وتكوف  ،وقدرتيا ورغبتيا في التصحيح واإلدارة

                                                           
1
 Patrick Y.  TAULMANN, Camels Rating, United States: Bearing Point - United States Agency International 

Development (USAID), 2005, P, 45.  
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 قبػل مػف ةماديػ مخاوؼ اشػرافية ناؾى يوجد وال ،عموما ةمرضي إلى بنوؾال ذهى لدى المخاطر إدارة ،االقتصادي
 .1محدود غير رسمي و عادة يكوف  الرقابية طاتمالس تدخل فإف وبالتالي ،الرقابية طاتمالس

 بسبب الرقابية طاتمسمل قمق المجموعة ذهى ضمف تقع التي بنوؾال تشكل(: Fair) 3 معقول تصنيف -
 بيف ما وحراتت والتي الضعف نواحي بعض مف تعاني لبنوؾا ذهى فأ و الذكر، سالفة التصنيف مكونات بعض
 زمني إطار ضمف الضعف نقاط مع تعاململ الرغبة أو القدرة بنؾال دارةإ ينقص أف يمكف حادة، إلى متوسط
 مظروؼل ةعرض أكثر وتكوف  ،العمل باتمتق مع تعاململ قادرة غير عادة بنوؾال ذهى مثل وتكوف  محدد،

 بنوؾال ذهى لدى المخاطر إدارة كذلؾ والقوانيف، األنظمة مع معقولة وبدرجة متقيدة غير تكوف  كما أنيا ،الخارجية
 غير يافشمإال أف  الرقابية، طاتمالس قبل مف ماـتىا  إلى بنوؾال ذهى احتياج إلى إضافة مرضية، مف قلأ تكوف 
 2. الصالبة و سالمةال ظل في مؤكد
 غير ممارسات مف تعاني المجموعة ذهى ضمف تقع التي بنوؾال إف(: (Marginal 4هامشي  تصنيف -

 وحاوتتر  ،مرضي غير أداء إلى تؤدي فأ يمكف خطيرة ومالية إدارية مشاكل ناؾى ويكوف  ،متينة وغير منةآ
 قبل مف مرضي بشكل الضعف ونقاط المشاكل مع التعامل يتـ ال إذ حرجة، إلى حادة بيف ما بنوؾال ذهى ةممشك
 تتقيد الكذلؾ فيي  و العمل ظروؼ باتمتق مع التعامل ىمع قادرة غير، كما أف ىذه البنوؾ بنؾال إدارة سممج
 رقابة بنوؾال ذهى بمتتط ، إذمقبولة غير بنوؾال ذهى لدى المخاطر إدارةإضافة إلى أف  ،ةواألنظم القوانيف مع
 إجبارية بخطوات القياـ بنوؾال ذهى مف بمالط األحياف معظـ في يعني مما الرقابية طاتمالس  قبل مف كبيرة

 ذهيل كبيرة الفشل احتمالية الودائع، ضماف لمؤسسة ديديالت مف نوع بنوؾال ذهى تشكلأخيرا   الوضع لتصويب
 .3مرضي بشكل الضعف نقاط مع التعامل يتـ لـ إذا بنوؾال

 كبير وبشكل تعاني تصنيفال اذى ضمف تقع الذي بنوؾال(: (Unsatisfactory 5 مرضي غير تصنيف -
 حجػـ إف، المخػاطر إدارة و األداء فػي كبيػر ضػعف مػف وتعػاني ،متينػة وغيػر منػةآ غيػروشػروط   ممارسػات مػف
 ذهىػ تحتػاجإذ  لمغايػة محتمػل الفشػلف ،التصػحيح أو لمسػيطرة اسػتعدادىا أو اإلدارة قػدرة يتجػاوزاف المشكالت وشدة
يبقػى  مسػتمركمػا أف اإلشػراؼ ال ،مسػاعدة أخػرى أي  إلػى الحاجػة  أو طارئػة خارجيػة  مسػاعدات إلػىبنػوؾ ال

 .4ضروري 
والمتمثمػػػة فػػػي كفايػػػة رأس المػػػاؿ، جػػػودة  (CAMELSنظػػػاـ كػػػاممز )وفيمػػػا يمػػػي شػػػرح لمكونػػػات عناصػػػر 

 :الحساسية لمخاطر السوؽ ، الربحية، السيولة، المة اإلدارةساألصوؿ  

                                                           
1
 Patrick Y.  TAULMANN, Ibid. 46. 

( في ظل المخاطر... دراسة تطبيقية عمى مصرؼ الشرؽ األوسط العراقي لالستثمار ... Camelsالتقييـ المصرفي بالمؤشرات )دمحم سمير دىيرب، " نظاـ  2
 .267(، ص، 2015: 45العدد  – 11، العراؽ: جامعة كربالء، )المجمد مجمة العراقية لمعموم االدارية"،  2009و حتى  2006لمسنوات مف 

 .268األخير، ص،  دمحم سمير دىيرب، المرجع 3
4
 Patrick Y.  TAULMANN, Camels Rating, Op.cit, P, 49. 
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لقد تـ توضيح مالءة رأس الماؿ مف خالؿ مقررات لجنة بازؿ التي تـ  :كفاية رأس المال .2-1
     . ميزانياتيا صدماتمواجية  في المالية المؤسساتمدى صالبة  الماؿ رأس كفايةتحدد " تقديميا سابقا، إذا

 صرؼ كمخاطر المالية المخاطر أىـ تأخذ بعيف االعتبار ألنيا الماؿ رأس كفاية نسب تتبع لميـا مف بالتالي، و
 خارج عمميات عمييا تنطوي  التي المخاطرأيضا  تشمل، الفائدة وأسعار االئتماف مخاطرو  األجنبية، العمالت
 : 2ومف المؤشرات المستخدمة لحساب كفاءة رأس الماؿ ما يمي .1"المالية المشتقات مثل الميزانية،

 مجموعة إلى الماؿ رأس بنسبة يقاس المؤشر : وىذابالمخاطر المعدلة التجميعية المال رأس نسب -
 واحتمالية المخاطر الميزانية إلى بنود تعرض زيادة يعني نسبةالىذه  انخفاض . إفبالمخاطر المعدلة األصوؿ
 باإلضافة إلى ىذا المؤشر، يمكف النظر إلى جودة رأسلمواجية المخاطر. رأس الماؿ  كفايةفي نقص  وجود
كما أف  ،البمداف باختالؼ نات رأس الماؿ البنؾ تختمفمكو  أف خصوصاً ،  (Capital Quality)البنؾ ماؿ

 الموسعة الماؿ رأس تصنيفات ضمف الخارجية الصدمات استيعاب عمى قدرتيا في الماؿ تختمف رأسمكونات 
  (Tier 2 Capital)الماؿ  نية لرأسالثا والشريحة  (Tier 1 Capital) الماؿ لرأس األولى بالشريحة المعروفة

 .(Tier 3 Capital) الثالثة الشريحة و
 عممية عف الناجمة المشاكل لتالفي المقاييس ىذه تستخدـ المال: رأس لمعدالت التكراري  التوزيع -

   .ةالواحد المالية لممؤسسة الماؿ رأس معدالت إلى في النظر تفيد ىي و ،التجميع
   :فورية تصحيحية إجراءات التخاذ ةلنسب رئيسيوفقا  لماؿا رأسفئات تصنيف فيما يمي جدوؿ يوضح و 

 (CAMELSحسب نظام كاممز ) تصنيف فئات رأس المال(: III-3الجدول رقم )

 الفئة رأس المال
 األساسي) المال رأس اجمالي

 لألصول المرجحة (والمساند
 بالمخاطر

 األساسي المال رأس نسبة
 بالمخاطر لألصول المرجحة

 فيالمالي  الرفع نسبة
 األساسي المال رأس

 فأكثر% 4 فأكثر% 6 فأكثر% 10 الجيد المال رأس
 فأكثر% 4 فأكثر% 4 فأكثر% 8 المالئم المال رأس
 %4 مف أقل %4 مف أقل %8 مف أقل الضعيف المال رأس
 %3 مف أقل %3 مف أقل %6 مف أقل الضعيف جدا المال رأس

 قلفأ% 2 قلفأ% 2 قلفأ% 2 حرج بشكل الضعيف المال رأس
Source: Anthony SAUNDERS and Marcia Millon CORNETT, Financial 

Institutions Management (A Risk Management Approach), Sixth Edition, United 

States: McGraw-Hill/Irwin, 2008, P, 595. 

                                                           
1
 Owen EVANS and Others, «Macroprudential Indicators of Financial Soundness», Occasional Paper 192 IMF, 

Washington, USA: International Monetary Fund -DC, April 2000, P, 3. 
 .11، 10، ص، ، مرجع سابق، صمؤشرات الحيطة الكمية لتقييم سالمة القطاع الماليطمفاح أحمد،  2
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 :أنو (III-3) الجدوؿ رقـيتضح مف خالؿ 
 بالمخاطر لألصوؿ المرجحة (والمساند األساسي) الماؿ رأس إجمالي كاف إذا جيدة الماؿ رأس نسبة تكوف  -
 نسبة و ،فأكثر( %5) تساوي  بالمخاطر لألصوؿ المرجحة األساسي الماؿ رأس ونسبة ،فأكثر( 10%) تساوي 
 .فأكثر( %5)تساوي  األساسي الماؿ رأس في الرفع
 لألصوؿ المرجحة (والمساند األساسي) الماؿ رأس إجمالي كاف إذا مالئمة الماؿ رأس نسبة تكوف  -

  فأكثر( %4) تساوي  بالمخاطر لألصوؿ المرجحة األساسي الماؿ رأس ونسبة ،فأكثر( %8) تساوي  بالمخاطر
 .فأكثر( %4) تساوي  األساسي الماؿ رأس في الرفع نسبة و

 لألصوؿ المرجحة (والمساند األساسي) الماؿ رأس إجمالي كاف إذاضعيفة  الماؿ رأس نسبة تكوف  -
 نسبة و (،%4) أقل مف بالمخاطر لألصوؿ المرجحة األساسي الماؿ رأس نسبة و (،%8)أقل مف  بالمخاطر

 (.%4)أقل مف  األساسي الماؿ رأس في الرفع
 لألصوؿ المرجحة (والمساند األساسي) الماؿ رأس إجمالي كاف إذاضعيفة جدا  الماؿ رأس نسبة تكوف  -

 نسبة و (،%3) أقل مف بالمخاطر لألصوؿ المرجحة األساسي الماؿ رأس نسبة و (،%6)أقل مف  بالمخاطر
 (.%3)أقل مف  األساسي الماؿ رأس في الرفع
لألصوؿ  (والمساند األساسي) الماؿ رأس إجمالي كاف إذابشكل حرج  ضعيفة الماؿ رأس نسبة تكوف  -

 تساوي  بالمخاطر لألصوؿ المرجحة األساسي الماؿ رأس نسبة و ،فأقل (%2)تساوي  بالمخاطر المرجحة
 .فأقل (%2)تساوي  األساسي الماؿ رأس في الرفع ونسبةفأقل  (2%)

مف المالية المؤسسة  البنؾ أو رصد المؤشرات الدالة عمى نوعية أصوؿ تمثلاألصول:  جودة .2-2
 كما بالنسبة لمقروض المعدومة وربحية المقترضيف مف البنوؾ. واالتجاىاتلمخاطر معينة،  حيث زيادة تعرضيا

 راالستثما ومحفظة ضاباإلقر  قةمالمتع يةموالمستقب الحالية المخاطر حجـ يعكس الموجودات نوعية صنيفت إف  "
 بةقامر  قياس تحديد ىمع اإلدارة مقدرة يعكس التصنيف فإف ذلؾك، نيةاالميز  خارج ونشاطات ةكمالمستم اتر والعقا
 التي المخاطر الديوف، مخصصات كفاية باالعتبار يأخذ فأ يجب الموجودات نوعية تقييـ إف المخاطر، وضبط
 .1"باألنظمة ديالتقي و ةتيجيرااالست و السمعة و ؽ السو  و يةمالتشغي المخاطر مثل تااالستثمار  قيمة في تؤثر

 :2ما يمي األصوؿ جودةعمييا  تستندالتي االعتبارات ومف أىـ 
 ؛األصوؿ جميع مشكمة حجـ -
 ؛ جدولتيا المعاد أو المتأخرة القروض حجـ -
 ؛ المتعثرة القروض وتحصيل البنؾ أصوؿ جميع تسيير عمى اإلدارة قدرة -
 ؛ االستثمارات وتنويعو مف المقترضيف  القروض مف القوية تركزاتال -

                                                           
( في ظل المخاطر... دراسة تطبيقية عمى مصرؼ الشرؽ األوسط العراقي لالستثمار ... Camelsدمحم سمير دىيرب، " نظاـ التقييـ المصرفي بالمؤشرات ) 1

 .269، مرجع السابق، ص، مجمة العراقية لمعموم االدارية"،  2009و حتى  2006لمسنوات مف 
2
 Patrick Y.  TAULMANN, Camels Rating, Op.cit, P, 15. 
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جراءات المكتوبة، والسياسات القروض، محفظة إدارة -  ؛ اإلدارية المعمومات ونظاـ الداخمية، الرقابة وا 
 ؛ األخرى  األصوؿ و المتعثرةبالقروض  المتعمقة  القروض خسائر احتياطيات -
 . البنؾ لقدرة بالنسبة القروض حجـ نمو -

 :1ما يميوتتمثل فيجودة األصوؿ تقييـ في  ةالمؤشرات المستخدم و توجد نوعيف مف
 األجنبية؛ بالعممة االقتراض القطاعي؛ االئتماني التركيز :المقرضة بالمؤسسات المتعمقة لمؤشراتا -

 الرفع مؤشرات  المرتبط؛ اإلقراض األصوؿ؛ مخاطر الخاسرة؛ العامة لممؤسسات القروض العاممة؛ غير القروض
 .المالي
 الديف نسبة المقرضة؛ لممؤسسة بالنسبة اإلقراض محفظة في القروض جودة :المقرضة المؤسسة ؤشراتم -
 القطاع مديونية المالية؛ غير الشركات لظروؼ األخرى  المؤشرات  الشركات؛ قطاع ربحية الممكية؛ حقوؽ  إلى

 .العائمي
" جػػودة اإلدارة تعكػػس سػػالمة إدارة البنػػؾ. تعمػػل اإلدارة كضػػماف لحمايػػة البنػػؾ  ســالمة اإلدارة:. 1-3

  بطريقػػػة سمسػػػة وكريمػػػة وتسػػػمى إدارة التميػػػز أو اإلدارة المػػػاىرة، عنػػػدما تػػػتحكـ فػػػي تكمفتيػػػا وتزيػػػد مػػػف اإلنتاجيػػػة
لسػالمة اإلدارة  التصػنيف يعتمػد. لبنػؾا لنجاح عمميات عنصر أىـ ىي اإلدارةف .2وتحقق في النياية أرباًحا أعمى"

 :3التالية العوامل عمى
 واالستجابة األنشطة بيذه المرتبطة المخاطر فيـ عمى وقدرتيـ واإلدارة المجمس أنشطة ودعـ مراقبة جودة -
 ؛ لممستقبل والتخطيط الحالية البيئة في ليا

 ؛ األخرى ( CAMELS) بتصنيفات يتعمق فيما لمبنؾ المالي األداء -
 واإلبالغ المخاطر مراقبة ونظاـ اإلدارية المعمومات ونظاـ المكتوبة واإلجراءات السياسات وتنفيذ وضع -
 ؛ االمتثاؿ موظف عمييا يسيطر التي والموائح لمقوانيف واالمتثاؿ الطوارئ  وخطة المستندات وحماية
 ؛ الخارجي و الداخمي التدقيق وظيفة توفر -
 ؛ لمسمطة تفويض أو تركيز -
 ؛ الوظيفي والوصف التعويضات سياسات -
 ؛ توصياتو و المركزي  البنؾ الىتمامات االستجابة -
 .بو الخاص المخاطر وممف لمبنؾ العاـ األداء -

                                                           
 الفالحة بنؾ حالة دراسة -التجارية  البنوؾ عمى الرقابة نظاـ فعالية ( عمىCamelsاألمريكي) المصرفي التقييـ نظاـ تطبيق أثريوسف بوخمخاؿ، "  1

 . 208(، ص، 2012: 10، الجزائر: جامعة قاصدي مرباح ورقمة، )العدد مجمة الباحث، الريفية"والتنمية 
2
 Mohammad Kamrul AHSAN, «Measuring Financial Performance Based on CAMEL: A Study on Selected Islamic 

banks in Bangladesh», Asian Business Review, Bangladesh: Asian Business Consortium, (Vol 6/N°1:30 Avril  2016), 

P, 47. 
3
 Patrick Y.  TAULMANN, Camels Rating, Op.cit, P, 22. 
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مػػف الصػػعب تحديػػد األداء السػػميـ إلدارة البنػػؾ، فيػػي ليسػػت عػػاماًل كمًيػػا، بػػل ىػػي عامػػل نػػوعي بالدرجػػة 
: الحوكمػة؛ المػوارد البشػرية؛ عمميػة 1مؤشػرات نوعيػة تتمثػل أساسػا فػي ، إذ يعتمد تقيػيـ سػالمة اإلدارة عمػىاألولى

 . المراقبة و التدقيق؛ نظاـ المعمومات؛ و التخطيط االستراتيجي
 معدالت: 2ما يميفي تقييـ سالمة اإلدارة وتتمثل أىـ المؤشرات الكمية التي مف الممكف االعتماد عمييا

 .المالية المؤسسات أعداد في التوسع موظف؛ لكل اإليرادات نسبة اإلنفاؽ؛
ىػػذا العنصػػر وبالمقارنػػة التػػي ال تحقػػق األربػػاح تتعػػرض لخطػػر اإلعسػػار،  البنػػوؾإف : الربحيــة .1-4

، لكػف بشػكل أساسػي يحػدد ىػذا العنصػر الربحيػة قػد تكػوف أكثػر صػعوبة اتجاىػاتبالعناصر السػابقة، فػإف تفسػير 
. لممؤسسػة المػالي األداء لقيػاس ميػـ معيػار يى" الربحية و نموىا في المستقبل،  استمراريتياأرباح البنؾ و يحمل 

نتاجية ربحية أساسي بشكل قيست فجودة األرباح  بػنفس. المسػتقبمية األربػاح قدرة استدامة و نمو ويوضح البنؾ، وا 
  الكافيػػة المػاؿ رأس مسػػتويات عمػى والحفػػا  األربػاح، توزيػع مثػػل أنشػطة ألداء أرباحػػو عمػى البنػػؾ يعتمػد  الطريقػة
 التوقعػػػات عمػػػى والحفػػػا  جديػػػدة أنشػػػطة فػػػي المشػػػاركة واسػػػتراتيجيات النمػػػو، فػػػي لمبنػػػؾ لالسػػػتثمار فػػػرص وتػػػوفير
 :4التالية لمعوامل وفًقا األرباح تصنيف يتـ .3"التنافسية

 ؛ معقولة أرباح ودفع مناسب ماؿ رأس وتوفير المحتممة، الخسائر لتغطية أرباحمدى كفاية  -
 ؛ األخرى  المكونات واستقرار حجـ ،الدخل صافي ىيكل -
 ؛ بالعمميات مقارنة النفقات مستوى  -
 ؛ المخاطر عالية واألنشطة المالية األوراؽ ومعامالت االستثنائية البنود عمى االعتمادمدى  -
 ؛التشغيمية أو التقميدية غير المصادر -
 ؛ والنفقات إليراداتعمى ارقابة لم و متنبؤلو  ةينامميز لنظـ المعمومات االدارية  كفايةمدى  -
 ؛ المؤوناتمدى كفاية  -
 األجنبية العمالت صرؼ أسعار وتقمبات الفائدة، أسعار تقمبات مثل السوؽ، لمخاطر األرباحمدى تعرض  -

 .األسعار ومخاطر
 حقػوؽ  عمػى والعائد األصوؿ عمى العائدفي  البنوؾ ربحية تحديدفي  استخدمتالنسب التي  وتتمثل أىـ

 و ىامش الفائدة الصافية.  الممكية

                                                           
، الجزائر: مخبر تقييـ أسواؽ رؤوس المجمة الجزائرية لمدراسات المالية والمصرفية لتقييـ أداء البنوؾ اإلسالمية "، (Camels) شوقي بورقبة، " طريقة 1

 .149(، ص، 2011: جواف 1جامعة سطيف، )العدد  -األمواؿ الجزائرية في ظل العولمة
 الفالحة بنؾ حالة دراسة -التجارية  البنوؾ عمى الرقابة نظاـ فعالية ( عمىCamelsاألمريكي) المصرفي التقييـ نظاـ تطبيق أثريوسف بوخمخاؿ، "  2

 .208ص،  مرجع سابق، والتنمية الريفية"،
3
 Mohammad Kamrul AHSAN, «Measuring Financial Performance Based on CAMEL: A Study on Selected Islamic 

banks in Bangladesh», Op.cit, P, 48. 
4
 Patrick Y.  TAULMANN, Camels Rating, Op.cit, P, 29. 
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 السػيولة إدارة سػوء بسػبب اإلغػالؽ نحػو المػالءة ذات الماليػة المؤسسػات دفػع يػتـ قد"  السيولة:. 1-5
 أف يجػب ،خصػوـ ميزانيػة البنػؾ جانػب فػي. السػيولة مؤشػرات مراقبػة أيًضػا الميػـ مػف لػذلؾ القصػير، المدى عمى
 تسمح أفأيضا  يجبكما  ،المركزية والبنوؾ البنوؾ بيف ما القروض ذلؾ في بما التمويل، موارد المؤشرات تغطي

 فػػي أو الماليػػة المؤسسػػات أكبػػر فػػي االسػػتحقاؽتػػواريخ  فػػي المعتبػػر التوافػػق عػػدـبالكشػػف عػػف  السػػيولة مؤشػػرات
 مػفف ،الحاليػة التزاماتػو سداد عمىىذا األخير  قدرة البنؾ في السيولة ةنسب تقيس"  و .1"عاـبشكل  المالي القطاع
 أزمػػة بنػػؾ أي واجػػو إذا. لسػػيولةبا فيمػػا يتعمػػق مػػالءة ولديػػ يكػػوف  أف يجػػب ،سػػميمة مصػػرفية عمميػػاتالقيػػاـ ب أجػػل

 رئيسػي قمػق مصػدر ىػي السػيولة أزمػة فإفػ لذلؾ. األجل قصيرة بالتزاماتو الوفاء مفىذا البنؾ  يتمكف فمف سيولة،
وضػػعية التػػي الة عمػػى الكافيػػ لسػػيولةا يػػدؿ تػػوفر. لمبنػػؾ سػػيولة األكثػػر األصػػوؿ ىػػي واالسػػتثمارات النقديػػة. لمبنػػوؾ

 تحويػػل طريػػق عػػف أو االلتزامػػات زيػػادة طريػػق عػػف إمػػا كافيػػة، أمػػواؿ عمػػى حصػػوؿال قػػادر عمػػىالبنػػؾ يكػػوف فييػػا 
 :3التالية العوامل عمى بناءً  السيولة تصنيف يتـ. 2"معقولة بتكمفةو  بسرعة وأصول
 ؛ األجل قصيرة بااللتزامات لموفاء المتاحة السائمة األمواؿ وحجـ مصادر -
 ؛ القروض عمى والطمب الودائع تقمب -
 ؛ الخصوـ و األصوؿ واستحقاؽ الفائدة أسعار -
 ؛ األخرى  التمويل ومصادر النقدية سوؽ  إلى الوصوؿ -
 ؛ األجل قصير تمويل عمى لمحصوؿ البنوؾ بيف ما سوؽ  عمى االعتمادو  التمويل مصادر تنويع -
 ؛السيولة عممية وقياس لرقابةوا التخطيط عمى اإلداريةنظـ المعمومات  قدرة -
 .طوارئ  مخطط -

 األصػوؿو التي تقيس نسبة  سائمةلا األصوؿالمؤشرات المستخدمة لقياس السيولة في: نسبة أىـ تتمثل و 
 .الودائع إلى القروضإلى إجمالي األصوؿ؛ نسبة  السائمة

 تنطػوي  وكميػا متنوعػة، عمميػات فػي متزايػد بشػكل البنػوؾ تشػارؾ"  خاطر السـوق:لمحساسية ال .1-6
 إلػى يشػير قد المتقمبة األصوؿ في االستثمارات مف عالية حصة :السوؽ  مخاطر جوانب مف أكثر أو جانب عمى

 أسػعار مخػاطر ىػي السػوؽ  مخػاطر مكونػات أىػـ فػإف عػاـ، بشػكلف ،األصػوؿ تمؾ سعر في لتقمبات كبير ضعف
 ؛الماليػة المؤسسػات وخصػوـ أصػوؿ عمػى كبيػرة تػأثيرات ليػا يكػوف  أف إلػى تميل والتي األجنبية، والعمالت الفائدة
 لػذلؾ الماليػة، األوراؽ أسػواؽ فػي الممكيػة تػداوؿ فػي بالمشػاركة لمبنوؾ ُيسمح البمداف، بعض في ذلؾ، عمى عالوة
 أسػعار تقمػب عػف الناتجػة األساسية السمع مخاطر تكوف  أف يمكف وبالمثل، ؛األسيـ مخاطر تتبع أيًضا الميـ مف

 .4"البمداف بعض في ميمةال األساسية السمع

                                                           
1
 Owen EVANS and Others, «Macroprudential Indicators of Financial Soundness», Op.cit, P, 8. 

2
 Mohammad Kamrul AHSAN, «Measuring Financial Performance Based on CAMEL: A Study on Selected Islamic 

banks in Bangladesh», Op.cit, 68. 
3
 Patrick Y.  TAULMANN, Camels Rating, Op.cit, P, 36. 

4
 Owen EVANS and Others, «Macroprudential Indicators of Financial Soundness», Op.cit, P, 8. 
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 1:التالية التقييـ عوامل إلى أساسي بشكل السوؽ  مخاطر تستند
 : الثابتة واألصوؿ السمع وأسعار صرؼ أسعار و الفائدة أسعار في السمبية لمتغيرات الحساسية -

 ؛ البنؾ عمميات طبيعة 
 ؛الصعبة العمالت المعاكسة في التغيرات 
 ؛ لمبنؾ الثابتة األصوؿ قيمة في التغييرات 
 المشطوبة القروض عف الناتجة العقارية األصوؿ أىمية. 

 .المخاطر ليذه البنؾ تعرض إلى بالنظر السوؽ  مخاطر ومراقبة قياس و تحديد عمى اإلدارة قدرة -
 يقػيس موحػد إحصػائي مقيػاسإال أنػو يوجػد  مختمفػة مقػاييس ولػ منيػا وكػلأما فيما يخص قياس المخاطر 

) لمخطػر المعرضػة لمقيمػة محاكػاة نمػوذج" و ىػو  المخػاطر ىػذه جميػع
VAR )المحتمػل السػمبي التػأثير لقيػاس 

 الفعميػة القيمػة عمى االئتماف فروؽ  و األسيـ وأسعار األجنبية العمالت صرؼ وأسعار الفائدة أسعار في لمتغيرات
 .2"االستثمارية ممحفظةل

  :3: وتتمثل فيمؤشرات المتغيرات االقتصاد الكمي. 3

 ما يمي: وتشمل: االقتصاديمؤشرات النمو  .3-1
يضػػػعف مقػػػدرة المقترضػػػيف  االقتصػػػاديمعػػػدؿ النمػػػو  انخفػػػاضإف اإلجمـــالي:  االقتصـــاديمعـــدالت النمـــو  -

 فكثير مف حاالت الكساد يتبعيا إعسار مالي.         ،االئتمافالمحمميف عمػػى خدمة الديوف ويساىـ في زيادة مخاطر 
يػؤثر  واسػتثماراتياتػدىور القطاعػات التػي تتركػز فييػا قػروض المؤسسػات الماليػة تدهور بعض القطاعـات:  -

 وضػػع المحػػافم الماليػػة لممؤسسػػات اىتػػزازبشػػكل مباشػػر عمػػى قػػوة المؤسسػػات الماليػػة حيػػث أف ذلػػؾ يػػؤدي إلػػى 
 .واحتياطاتياالمالية وبالتالي يقمل مف تدفقاتيا النقدية 

 :وتشمل: مؤشرات ميزان المدفوعات -3-2
حػدوث أزمػات فػي  احتمػاؿعجز الحساب الجاري قػد يعطػي مؤشػرا عمػى  ارتفاعإف  عجز الحساب الجاري: -

النظػػاـ المصػػرفي، خصوصػػا إذا تػػـ تمويػػل ىػػذا العجػػز بتػػدفقات  ىسػػعر الصػػرؼ مػػع مػػا ليػػذا مػػف تػػأثير سػػمبي عمػػ
مالية قصيرة األجػل فاألزمػات الماليػة تحػدث بشػكل عػاـ عنػدما يشػعر المسػتثمروف األجانػب بضػخامة العجػز فػي 

 إلى خارج البالد. استثماراتيـمما يضطرىـ إلى سحب  ،حالة مزمنة وال يمكف تحممو واعتبارهالحساب الجاري 
في الجياز المصرفي )البنؾ المركزي والبنوؾ  االحتياطاتنسبة  انخفاضإف  :يوالدين الخارج االحتياطات -

فػي  االسػتقرارالقصيرة األجل ينظر إليو مف قبػل المسػتثمريف عمػى أنػو مؤشػر عمػى عػدـ  االلتزاماتالتجارية( إلى 
يتمثػػل بعػػدد األشػػير مػػف المسػػتوردات مػػف السػػمع  االحتياطػػاتالنظػػاـ المصػػرفي وىنػػاؾ مؤشػػر آخػػر عمػػى كفايػػة 

                                                           
1
Patrick Y.  TAULMANN, Camels Rating, Op.cit, P, 43.  

 VAR (Value At Risk). 

2 
Anthony SAUNDERS and Marcia Millon CORNETT, Financial Institutions Management (A Risk Management 

Approach), Op.cit, P, 267.
 

 .74، 55األخير، ص ص، طمفاح أحمد، المرجع  3
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بالنسػبة لمػديف الخػارجي فإنػو ينظػر فػي العػادة إلػى حجمػو أمػا تغطيتيػا.  االحتياطػاتوالخدمات التػي بمقػدور ىػذه 
لخػػدمات، كمػػا ينظػػر إلػػى المؤشػػرات التػػي وخدمتػػو كنسػػبة مػػف النػػاتج المحمػػي اإلجمػػالي والصػػادرات مػػف السػػمع وا

 بالنسبة لمديف الخارجي. االستحقاقاتتتعمق بييكل 
تشػػػير التجػػػارب إلػػػى أف التػػػدىور الكبيػػر فػػػي شػػػروط التبػػػادؿ التجػػػاري )أسػػػعار  :شـــرول التبـــادل التجـــاري  -

بمداف وخصوصػا فػي الصادرات إلى أسعار الواردات( كاف سببا رئيسيا لألزمات المالية والمصرفية في كثير مف ال
البمداف الصغيرة التي  تتصف صػادراتيا بػالتركيز فػي سػمع محػددة حيػث أف التػدىور المفػاجئ والكبيػر فػي شػروط 

وفػػػي المقابػػػل فػػػإف التحسػػػف الكبيػػػر فػػػي شػػػروط التبػػػادؿ التجػػػاري  التبػػػادؿ التجػػػاري يػػػؤدي إلػػػى أزمػػػات مصػػػرفية،
خػػالؿ مػا يعػػرؼ بالتضػخـ وحػػدوث مػا يعػػرؼ  خصوصػا المؤقػػت قػد يحػػدث بعػض المشػػاكل لمنظػاـ المصػػرفي مػف

األسػػيـ بشػػكل يفػػوؽ القيمػػة األساسػػية لألسػػيـ والتػػي تعكسػػيا  باألسػػعار الفقاعيػػة لألسػػيـ والتػػي ترتفػػع فييػػا أسعػػػار
 القيمة الحالية لألرباح الموزعة.

 اسػتثمارات أو المحػافمفػي  اسػتثماراتإف تركيبػة التػدفقات الماليػة مػا بػيف  :تركيبة وآجال التـدفقات الماليـة -
          مباشػػػػرة أو كونيػػػػا تػػػػدفقات رسػػػػمية أو خاصػػػػة أو حتػػػػى مػػػػف قبػػػػل أي مؤسسػػػػة ميمػػػػا كػػػػاف نوعيػػػػا كبنػػػػؾ تجػػػػاري 

 والنظاـ المصرفي في البمد.  ياالقتصادلو تأثير عمى   استثماري أو 
ــذب فــي التضــخم: . 2-3  االئتمػػافإف عمميػػة التذبػػذب ىػػذه تقمػػل مػػف دقػػة التقيػػيـ لمخػػاطر درجــة التذب

والمخاطر السوقية وذلؾ ألف التضخـ يرتبط مباشرة مػع تذبػذب مسػتوى األسػعار الػذي يزيػد مػف مخػاطر المحػافم 
 .االستثمار و االئتمافالمالية ويشوه المعمومات التي تعتمد عمييا المؤسسات المالية في تقييميا لمخاطر 

   وتتمثل في:: مؤشرات معدالت الفائدة وأسعار الصرف .2-4
وكممػا  التذبذب في ىػذه المعػدالت ىػو مخػاطرة فػي حػد ذاتػو،التذبذب في معدالت الفائدة وأسعار الصرف:  -

إف تعػػرض النظػػاـ  مخػػاطر أسػػعار الفائػػدة وأسػػعار الصػػرؼ بالنسػػبة لممؤسسػػات الماليػػة، ارتفعػػتزاد ىػػذا التذبػػذب 
األجنبية في  االستثماراتحصة  ارتفعتعبء الديف الخارجي وكمما  ارتفعالمصرفي لميزات  الخارجية يزداد كمما 

درجػػة التذبػػذب فػػي أسػػعار الصػػرؼ يمكػػف أف  ارتفػػاعبشػػكل عػػاـ  األجنبػػي، االسػػتثمارالمحػػافم مػػف مجمػػل حجػػـ 
تتسػػبب فػػي بعػػػض المصػػاعب لممؤسسػػػات الماليػػة بسػػبب عػػػدـ التطػػابق فػػػي العممػػة بػػيف أصػػػوؿ ىػػذه المؤسسػػػات 

أسعار الفائدة العالمية يمكف أف يػؤثر فػي درجػة تعػرض الجيػاز المصػرفي  ارتفاعي حيف أف ف وخصوميا المالية،
 في األسواؽ الناشئة إلى اليزات العالمية مف خالؿ:

  ؛األصوؿ )ىروب رؤوس األمواؿ( استبداؿقناة  -
 ؛لممقترضيف في األسواؽ الناشئة االئتمانيتدىور التصنيف  -
 العمالء. اختياروبالتالي سيادة مشكمة  االئتمانيتشوه المعمومات الالزمة لمتصنيف  -
أسػػعار الفائػػدة الحقيقػػة قػػد يػػؤدي إلػػى اإلعسػػار  ارتفػػاع: إف المســتويات الحقيقيــة ألســعار الفائــدة المحميــة -

المالي في المؤسسات المالية وذلؾ مف خالؿ زيادة نسبة القروض غير العاممة )إال إذا كانت ىناؾ معػدالت نمػو 
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وفػي المقابػل فػإف المسػتوى السػالب ألسػعار الفائػدة الحقيقيػة قػد يعكػس نوعػا مػف الكػبح المػالي  ،عاليػة( اقتصػادي
 سة تثبيت أسعار الفائدة مف قبل الحكومة.بسبب وجود سيا

الكبيػر فػي قيمػة العممػة الوطنيػة يضػعف قػدرة المقترضػيف فػي  االرتفاع: إف ثبات أسعار الصرف استمرارية -
فػػي حػػيف أف التخفػػيض الكبيػػر فػػي قيمػػة العممػػة الوطنيػػة قػػد يحسػػف مػػف قػػدرة  قطػػاع الصػػادرات عمػػى خدمػػة الػػديف،
في  -غير المصدريف –نو في الوقت ذاتو يضعف مف قدرة المقترضيف اآلخريف المقترضيف عمى خدمة الديف ولك

كمػػا أف التغيػػرات الكبيػػرة فػػي أسػػعار الصػػرؼ يمكػػف أف تخمػػق ضػػغوطا عمػػى كاىػػل  تسػػديد الػػديف )خدمػػة الػػديف(،
بطريقػػة غيػػر مباشػػرة مػػف خػػالؿ  القطػػاع المصػػرفي مباشػػرة مػػف خػػالؿ تغييػػر قيمػػة األصػػوؿ الماليػػة فػػي القطػػاع أو

 .االقتصادالتأثير في 
: وجود ضمانات أسعار الصرؼ )سواء بشكل صريح أو ضمني( إلػى جانػب عػدـ ضمانات أسعار الصرف -

التناسػػق بػػيف السياسػػة النقديػػة وسياسػػة أسػػعار الصػػرؼ يعتبػػر مػػف األسػػباب الرئيسػػية فػػي تذبػػذب التػػدفقات النقديػػة 
 وزيادة مخاطر أسعار الصرؼ.

  : وتشمل:اإلقراض وأسعار األسهم ازدهار. 2-5
المقدـ مف البنوؾ ونسبة النمو في الناتج  االئتمافويعبر عنيا بالفارؽ بيف نسبة النمو في  اإلقراض: ازدهار -

إف التوسػػع السػػريع فػػي  يسػػود عػػادة قبػػل األزمػػات الماليػػة الحػػادة، االزدىػػارالمحمػػي اإلجمػػالي. مثػػل ىػػذا النػػوع مػػف 
باإلضػافة إلػى ضػعف  مف قبل المؤسسات المالية يحدث نتيجػة لعػدـ الدقػة فػي تحميػل طمبػات اإلقػراض،اإلقراض 

( حكوميػة لممؤسسػات الماليػة الخاسػرة تشػجع البنػوؾ  صريحة أو ضمنية البيئة التشريعية ووجود نظاـ ضمانات )
 ككل. االقتصادفي  االئتمافعمى أخذ مخاطر عالية مما يسيـ في زيادة مخاطر 

  فػػي أسػػواؽ األسػػيـ والعقػػار االزدىػػارتعتبػػر السياسػػة النقديػػة التوسػػعية أحػػد أسػػباب  أســعار األســهم: ازدهــار -
قيمػػػة األسػػػيـ  انخفػػػاضيػػػؤدي إلػػػى  انكماشػػػيةحيػػػث أف التغيػػػر المفػػػاجئ فػػػي ىػػػذه السياسػػػة لتصػػػبح سياسػػػة نقديػػػة 

بشكل عاـ مما يخمق الظروؼ المالئمة لإلعسار المالي بالنسبة لممؤسسػات  االقتصاديوالعقارات وتراجع النشاط 
 االسػػتثماريةكمػػا أف التػػدىور فػػي أسػػواؽ رأس المػػاؿ يقمػػل مػػف دخػػوؿ المؤسسػػات الماليػػة وقيمػػة محافظيػػا  الماليػػة،

 وقيمة ضماناتيا. 
بسب الترابط بيف النظـ المالية في البمداف المختمفة مػف خػالؿ التػدفقات : بالعدوى  االنتقالآثار  -2-6

 األزمات المالية عبر الحدود يصبح متوقعا. انتقاؿالمالية وأسواؽ رأس الماؿ والتجارة الخارجية فإف 
حػاد فػي  انخفػاض: عنػدما يعػاني أحػد البمػداف مػف أزمػة ماليػة تظيػر عمػى شػكل من خالل التجـارة االنتقال -
إلييػا مػف خػالؿ التجػارة بسػبب  بانتقاليػامة العممة فإف البمداف األخرى الشريكة ليا في التجارة تعاني مػف األزمػة قي

عممتو بشػكل  انخفضتتراجع تنافسية ىذه البمداف )تدىور شروط التبادؿ التجاري( مقارنة مع البمد المنكوب الذي 
 حاد.
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لقوي بيف أسعار األسواؽ المالية وأسعار الصرؼ وأسعار الفائػدة إف الترابط ا بين األسواق المالية: االرتبال -
وىػذا النػوع مػف المخػاطر  بالعػدوى، االنتقػاؿبيف البمداف المختمفة يؤخذ دائمػا كمؤشػر عمػى إمكانيػة وجػود مخػاطر 

مػػف البمػػد بحيػػث ينتقػػل أثػػر األزمػػة الماليػػة  والماليػػة، االقتصػػاديةيعتبػػر مرتفػػع بػػيف البمػػداف المتشػػابية فػػي صػػفاتيا 
 المنكوب إلى البمداف األخرى المشابية لو مف خالؿ البنوؾ التجارية وتدفقات رأس الماؿ.

 :وىي: العوامل األخرى  -2-7
بصػورة قصػرية إلػى نشػاطات وقطاعػات  االقتػراض و االسػتثمارإف توجيػو : الموجه االستثمار و االقتراض -

عمى أسس غيػر سػوقية )غيػر فروقػات العائػد( تػؤدي دائمػا إلػى تخصػيص غيػر كػفء لممػوارد وىػو مػا يػؤثر سػمبا 
  فػػي الموازنػػة االخػػتالالت عالقػػات الحكومػػة بالقطػػاع المصػػرفي و عمػػى درجػػة اإلعسػػار فػػي المؤسسػػات الماليػػة،

الموجػػو مػػف البنػػؾ المركػػزي إلػػى الحكومػػة يزيػػد مػػف الضػػغوط التضػػخمية ممػػا يػػؤثر عمػػى  االئتمػػافحيػػث أف زيػػادة 
 القطاع المصرفي.

يعكس صعوبات في خدمة الديف مف قبل  االقتصادإف تراكـ المتأخرات في  :االقتصادحجم المتأخرات في  -
          في المؤسسات المالية. وىذا يؤثر مباشرة عمى درجة السيولة واإلعسار المالي  الحكومة والقطاع الخاص،

 لتقييم أداء الصناعة المصرفية (SCP)األداء  –السموك  -الهيكل : نموذجلثالمطمب الثا
الدوؿ فقد تعددت المحاوالت مف أجل تقديـ  اقتصادياتنظرا لألىمية التي تكتسييا الصناعة المصرفية في 

تكوف كفيمة بدراسة الظواىر المشاىدة في واقع الصناعة المصرفية و التي  االقتصاديةمجموعة مف النظريات 
 األداء –السموؾ  -الييكل نموذجفي ىذا الصدد يعتبر في الصناعة المصرفية،  األداءتحسيف  إلىكانت تيدؼ 

(SCP)  مصرفية.يمكف أف يوفر إطارا جيدا لتحميل الصناعة المف أىـ النماذج الذي  

 (SCP)األداء  –السموك  -الهيكلمكونات نموذج  وتعريف : ولالفرع األ 
 االقتصاد عمل طريقة تصف التي شيرة األكثر النماذج نموذج الييكل والسموؾ واألداء أحد يمثل
نموذج مف قبل مجموعة مف االقتصادييف مف أجل ىذا الرغـ االنتقادات التي وجيت لو استعمل و   الصناعي

وىذا لما يمكف أف يقدمو مف تفسير أداء بعض المؤسسات داخل الصناعة دراسة الصناعة المصرفية، 
 المصرفية.
األداء  –السموؾ  -الييكل نموذج تـ تبني :(SCP)األداء  –السموك  -نموذج الهيكلمفهوم  نشأة و. 1

(SCP )( مف قبل مدرسة ىارفاردEcole de Harvard إذ ،)االقتصادي العالـ طرؼ مف نموذجىذا ال وضع 
 غرار عمى تالميذه طرؼ مف تطويره ثـو (، ـ1949 -ـ1939) ( عاـEdward S.MASON) ماسوف  إدوارد
عرؼ النموذج في  ،1964( عاـ Stiglerو ستجمر ) (ـ 1959 -ـ 1951)عاـ( Joe S.BAIN) بف جوي 

"عمى أساس تركيز ىذا األخير يقـو  ،التقميدي ( بنموذج الييكل واألداء1970-1939بداياتو خالؿ الفترة )
إلى رفع الربح إلى مستويات غير السوؽ يسيل التواطؤ بيف الشركات في ىذه الصناعة والذي يؤدي تبعا لذلؾ 
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رىا با يوجدبيف الييكل واألداء إال أف ىذه العالقة  .1تنافسية "  التي الشركات أف بمعنى " لقوة السوقيةمف فس 
وبشكل بسيط يمكف القوؿ . 2"أعمى أرباح لكسبالسوقية  القوة ممارسة عمى قادرة السوؽ  في كبيرة حصص لدييا
 بسموؾ السوؽ  ىيكل تربط االتجاه أحادية سببية عالقة وجود يدعـ"( SCPاألداء ) –السموؾ  -نموذج الييكلأف 

 في الشركات سموؾ عمى السوؽ ىيكل  ؤثري آخر، بمعنى باألداء، ذلؾ وبعدالموجودة داخل الصناعة  الشركات
 ىما: أساسيتيف يقوـ ىذا النموذج عمى فرضيتيف  خالؿ ما سبقمف  .3"األداء عمى بدوره يؤثر وىذا الصناعة

أف تركز عدد محدود مف الشركات في السوؽ يسيل عمميات التواطؤ فيما بينيا، ويمكنيا  فرضية التواطؤ: -
 ؛لمسوؽ  واحتكارىامف تحقيق أرباح عالية نتيجة سيطرتيا 

  ىو السبب الرئيسي وراء األرباح التي تحققيا الشركاتالقوة السوقية أف عامل  القوة السوقية:فرضية  -
 وىذا يتوقف عمى حجـ مساىمة الشركة في السوؽ.

التي تبنتو إال أف عامل التركز و عامل القوة السوقية تـ تحدييما بعامل آخر أال و ىو عامل الكفاءة 
بواسطة  و األداء الييكل( أوؿ ما مف قاـ بتفسير العالقة بيف Demsetzيعتبر ديمستز ) ومدرسة شيكاغو، 

فرضية جديدة التي تعتقد " أف ربحية البنوؾ الكبيرة في األسواؽ ناشئة عف ادخاؿ عامل الكفاءة أي بصياغة 
بنؾ كمما كاف الكفاءة التشغيمية ليذه البنوؾ وليس لمحالة االحتكارية. أي أنو كمما ازدادت الكفاءة التشغيمية لم

ولقد تـ تجزئة ىذه الفرضية إلى  .4و مف تـ زيادة تركز السوؽ"دة حصتو السوقية وبالتالي ربحيتو  درا عمى زيااق
سنة وذلؾ مف خالؿ نموذجيما  (Berger and Hannanكل ىناف وبرجر ) مف قبل  رئيسيتيففرضيتيف 
الكفاءة المتعمقتيف ب فتييفرضىاتيف ال وتتمثل، 1995( عاـ Bergerبرجر ) و الذي تـ تطويره مف قبل ،1993

 : 5في ما يمي
 أفعمى  التي تنص :(The X-Efficiency Hypothesisالفرضية األولى متعمقة بكفاءة التقنية ) -

الناتجة مف  أعمى أرباًحا تجني ،أقل بتكاليف اإلنتاج عمميات أو العميا اإلدارة عمى توفر تعملالتي الشركات 
 .السوؽ  تركيز زيادة إلىالتي مف الممكف أف تؤدي أيضا  السوؽ  حصص ارتفاع
التي تنص  :(The Scale Efficiency Hypothesisالفرضية الثانية متعمقة بكفاءة وفورات الحجم ) -
دارة إنتاج لدييا التي الشركات أف عمى أي  ،الحجـ وفورات مف مختمفة مستويات عمى ة لكف تعملمماثم تقنية وا 

                                                           
1
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2
 Lawrence G. GOLDBEG and Anoop RAI, «The Structure- Performance relationship for European banking », Journal 

of banking and finance, USA: Elsevier ScienceDirect, (N° 20, 1996), P, 749. 
3
 Ababacar MBENGUE, Paradigme SCP, Théorie évolutionniste et management stratégique : Débats anciens, 

données anciennes, Résultats nouveaux, France : Association Internationale de Management Stratégique (AIMS), 
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 . 99، ص، 2010األردف: منشورات جامعة اليرموؾ، المجمد السادس و العشروف، العدد األوؿ،  -، إربداإلنسانية واالجتماعية
5
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 لىإ ؤدييس ا مماأرباحأعمى  و اتكاليف لستكوف أق األمثل الحجـ وفورات تحقيق عمى تعمل التي الشركاتأف 
 .السوؽ  تركيز زيادة

 ىيكل الربحية و بيف اإليجابية لمعالقة بدياًل  تفسيًراتيف السابقتيف توفراف فرضيال مفوبالرغـ مف أف كال 
وتؤكد عمى إال أنو وجدت العديد مف الدراسات تثبت عدـ تحقق عامل الكفاءة في تفسير ىذه العالقة،   السوؽ 
 القوة السوقية.فرضية و التقميدي  (SCPنموذج الػ )ة فرضيكل مف  تحقق

 لتشغيل وصفية طريقة (SCPالػ ) نموذجيعتبر : (SCP)األداء  –السموك  -مكونات نموذج الهيكل. 2
  الشركات سموؾ عمى يعتمد ،المستيمكيف إرضاء عمى قدرتيا أي الصناعة أداء أف عمى تنص والتي األعماؿ،
بالتالي يتكوف  و .التنافسية قدرتيا في تسيـ التي العوامل جميع أي السوؽ  بواسطة ىيكل تحديده يتـ والذي

مف ثالثة عناصر ىي ىيكل الصناعة، سموؾ المؤسسات التي تنشط  (SCP)األداء  –السموؾ  -نموذج الييكل
 التالي: ل ويمكف توضيح ىذه المكونات في الشكداخميا وأداء تمؾ المؤسسات داخل الصناعة، 

 (SCP)األداء  –السموك  -مكونات نموذج الهيكل(: III-1الشكل رقم )

 
 باالعتماد عمى الشرح السابق لمنموذج إعداد الباحثة المصدر: 

 بيف التفاعالت عمى تؤثر التي والمادية والبيئية المؤسسية العوامل" إلى الييكل يشير: السوق هيكل  -
؛ (والطمب العرض) السوؽ  تركيز خالؿ مف تقميدًياىيكل السوؽ  قياس تـو  ،المساىمة في الصناعة الشركات
 المعموؿ والموائح المعايير ؛الخدمات المنتجات و عرضفي  يزيالتم درجة؛ الدخوؿ عوائق شدة و وجود
 .1" إلخ...بيا

 الشركاتتيدؼ عممية تحميل ىيكل الصناعة إلى تحديد حالة المنافسة الممارسة فيما بيف مختمف 
والتي  ىياكل معروفة لمصناعةأربعة يمكف لمصناعة أف تأخذ ىيكال واحد مف بيف  الفاعمة داخل الصناعة. و

  .حتكاراال ؛القمة احتكار ؛االحتكاريةالمنافسة  ؛المنافسة التامة :تتمثل في

 ذلؾ ويشمل. بيا تفعل التي والطريقة الشركات تفعمو ما يعني" المنشآت في الصناعة  سموؾ :السموك -
 ذلؾ ويشمل. إلخ...التوزيع التسعير؛ ؛اإلنتاج ؛والتطوير البحث؛ المكانة السوقية تحديد كل مف: استراتيجيات

                                                           
1
 Ababacar MBENGUE, Paradigme SCP, Théorie évolutionniste et management stratégique : Débats anciens, 

données anciennes, Résultats nouveaux, Op.cit. P, 3.  
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مف خالؿ ما سبق  .1"واالستحواذ الدمج وعمميات يةوئالتواط الممارسات مثل العامة االستراتيجية متغيرات أيًضا
التي تتبعيا المؤسسات مف أجل  االستراتيجياتمجموعة السياسات و  شركات يتمثل فيسموؾ اليمكف القوؿ أف 

 التأثير عمى حجـ نفوذىا في السوؽ و كذلؾ تعزيز مركزىا التنافسي داخل الصناعة التي تنشط فييا. 

 تـيو  عمى مستوى فردي الشركات نتائجإلى  أكثر منو ككل الصناعة نتائج إلى األداء يشير"  األداء: -
  .2"إلخ...النمو ؛التقني التقدـ ؛اإلنتاج كفاءة ؛الربحية خالؿ: مف عموما قياسو

 (SCP)األداء  –السموك  -الهيكل نموذجمعايير قياس مكونات الفرع الثاني: 
 -نموذج الييكلعمى أداء الصناعة المصرفية تـ إدخاؿ مف أجل الكشف عمى أثر دخوؿ البنوؾ األجنبية 

فرضية نموذج الػ  أال وىما و االثنيففرضتيباالعتماد عمى إلى نموذج الدراسة وذلؾ  (SCP)األداء  –السموؾ 
(SCPالتقميدي و فرضية القوة السوقية )أما معايير  معايير قياس ىيكل السوؽ واألداءب ، لذلؾ سيتـ التعريف

  ضمف نموذج الدراسة.  فرضيتي الكفاءة إدخاؿبسبب عدـ تـ استثناءىا الكفاءة 

، يجب معرفة خصائص ىيكل السوؽ  بييكل األداء تأثر كيفية لتحديد معايير قياس هيكل السوق:. 1
لييكل خاصية سوؼ تقتصر الدراسة عمى أىـ ليذا  .السوؽ  في المنافسة درجة لتعكس المؤشرات السوؽ و
و يقصد بيا " إلى أي  التركزىي خاصية  وأال  (SCP)األداء  –السموؾ  -الييكلنموذج عتمدة في والمالسوؽ 

اعتبر تركز إذا  ،3مدى يتركز اإلنتاج في إحدى الصناعات أو األسواؽ في أيدي عدد محدود مف المنشآت"
 –السموؾ  -الييكلعمى نموذج  اعتمدتفي أغمب الدراسات التي  الشركات المتغير األساسي لييكل السوؽ 

ومف أىـ الخصائص الواجب توافرىا في  ،مؤشرات متنوعة. وعموما يقاس التركز مف خالؿ عدة (SCP)األداء 
 :4المقياس الجيد لمتركز ما يمي

نما يتأثر باألنصبة النسبية لممنشآت العاممة  - ، فالميـ فيوأال يتأثر بالحجـ المطمق لمصناعة أو السوؽ، وا 
نما الميـ ىو النسبة التي تحتميا ليس   ؛كل منشأة مف الصناعةىو حجـ المنشأة المطمق أو حجـ الصناعة، وا 
فعندما يزداد عدد المنشآت  ،أف يتأثر عكسيا بزيادة عدد المنشآت متماثمة الحجـ أو ذات الحجـ األقل -

غير أنو  ،، يتعيف أف تنخفض درجة التركزالداخمة إلى السوؽ مف حجـ مماثل لممنشآت القائمة أو مف حجـ أقل
 تركز؛درجة إذا كانت المنشآت الداخمة ذات حجـ كبير بالمقارنة مع المنشآت القائمة فعال فإف ىذا قد يزيد مف 

أف يؤدي اندماج الشركات ذات الحجـ الصغير في الشركات ذات الحجـ الكبير إلى الزيادة درجة التركز.  -
غير أف االندماج قد ال يؤدي إلى ىذه النتيجة في كل الحاالت. فإذا حدث ىناؾ اتحاد بيف دولتيف وكاف توزيع 

                                                           
1
 Ababacar MBENGUE, Ibid, P, 3. 

2
 Ababacar MBENGUE, Ibid, P, 3. 

 .29، ص، 1994، تعريب فريد بشير طاىر، الرياض: دار المريخ لمنشر، الصناعةاقتصاديات روجر كالرؾ،  3
 .5، 4، مرجع سابق، ص، ص، االقتصاد الصناعي بين النظرية و التطبيقعبد القادر دمحم عبد القادر عطية،  4
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ثيمتيا في الحجـ ال يؤثر عمى درجة السوؽ متماثال بيف المنشآت في الدولتيف، فإف اندماج كل منشأة مع م
 ؛التركز
أف يؤدي تحوؿ المنشآت مف المنشآت ذات الحجـ الصغير إلى المنشآت ذات الحجـ الكبير إلى زيادة  -

 درجة التركز حتى في حالة عدـ حدوث اندماج.
 آلخر.أي يعطي نتيجة محددة بشأف التركز ال تتغير مف مستوى  ،أف يكوف المقياس ذات اتجاه واحد -
      أف تتراوح قيمة المقياس بيف الصفر و الواحد، مشيرة إلى تزايد درجة التركز كمما اقتربنا مف الواحد.  -

واحد  اختيارفي عممية قياس تركز األسواؽ ويبقى  استعماالبعض المؤشرات األكثر  باختصارو فيما يمي 
 يمي: ما يامف أىمو  ،منيا مرتبط بظروؼ الدراسة التي تستعمل بيا

( مف منشآت مف ناتج الصناعة  النسبة المئوية لنصيب أكبر ) وىي تشير إلىنسبة التركز: . 1-1
 :2وفق ىذا المؤشر حسب العالقة التالية يقاس التركز .1يحدده الباحث اختياري رقـ ( ىي أي  ، حيث)المعينة

     ∑   
 ⁄

 
    = ∑    

    

CR؛ : نسبة التركزk ؛يحدده الباحث اختياري : رقـ Xi؛ : إنتاج المنشأةX اإلنتاج الكمي لممنشآت التابعة :
 .: نصيب المنشأة الواحدة مف السوؽ Si ؛لمصناعة

إلى  3تأخذ قيما بيف ) ( )أي أف  ،شركات بالصناعة (8)إلى  (3)أكبر  اختيارولقد جرى العرؼ عمى 
خاصة عند التعامل مع بعض مشاكل التسعير في أسواؽ  استخداماويعد ىذا المؤشر مف أكثر المؤشرات (. 8

 : 3الموجية ليذا المعيار نجد االنتقاداتالقمة. ومف  احتكار
( يتـ بطريقة تحكيمية ال تخضع ألي معايير موضوعية، ولذا فيو يختمف مف باحث k) العدد اختيارأف  -
 آلخر؛
 نسبة التركز معيارا محدودا حيث أنو يمثل نقطة واحدة عمى منحنى التركز. تعتبر -
عمى نسبة التركز طالما لـ  (k)تحويل المبيعات مف بعض الشركات إلى بعض اآلخر داخل العدد ال يؤثر  -

 تختمف احداىا .
نما يركز فقط ال يأخذ ىذا المقياس كل المعمومات المتاحة عف المنشآت العاممة بالصناعة في الحس - باف، وا 
 .( عدد المنشآت العاممة بالصناعة محل االعتبارn)بحيث  ( منشأةn-kمنشأة وييمل ) (k)عمى 

حسب ىذا المؤشر فإف المنشآت الكبيرة ليا وزف أكبر مف  :(HHI) مؤشر هيرشمان هيرفدال. 1-2
    : 4حيث يعطي مؤشر التركيز حسب العالقة التالية ،الصغيرة المنشآت

                                                           
 .11عبد القادر دمحم عبد القادر عطية، المرجع األخير، ص،  1
 .35، مرجع سابق، ص، اقتصاديات الصناعةروجر كالرؾ،  2
3
 .31 مرجع سابق، ص، ،االقتصاد الصناعي بين النظرية و التطبيقعبد القادر دمحم عبد القادر عطية،  
 .36 ،ص سابق،مرجع  ،اقتصاديات الصناعة روجر كالرؾ، 4
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     ∑(   ⁄ )  

 

   

 ∑  

 

   

  

إذا فإنو يعطي لكل منشأة وزنا يتناسب وحجميا حيث اكتسب ىذا المؤشر أىمية كبيرة بيف الميمتيف 
 : 1يتميز ىذا المقياس بما يمي و .الصناعة باقتصاديات

 ؛التركزفي الحسباف وذلؾ عمى عكس نسبة يأخذ كل المعمومات المتاحة عف جميع المنشآت العاممة  -
 في الوقت الذي تعطي فيو نسبة التركز كل المنشآت التي تحتوي عمييا وزنا واحدا، فإف ىذا المقياس -

(HHI) ذلؾ ألف تربيع األنصبة  وزنا أقل لممنشآت صغيرة الحجـ. و يعطي وزنا أكبر لممنشآت كبيرة الحجـ و
يعني أف كل نصيب نسبي يعطي وزنا يساوي قيمتو، ومف ثـ فإف أكبر المنشآت حجما تأخذ  النسبية لممنشآت

 أكبر األوزاف والعكس صحيح.
بطريقة عير مباشرة عف درجة التبايف بيف أحجاـ المنشآت العاممة بالصناعة، وىذا  (HHI) يعبر المؤشر -

  النسبي. يجعمو يجمع بيف خصائص مقاييس التركز المطمق ومقاييس التركز
حسب ىذا المؤشر فإف قيمة تركيز السوؽ تساوي مقموب عدد عدد المنشآت:  . مقموب1-3
 خذ ىذا المؤشر الصيغة التالية:أالمؤسسات وي

R /قيمة المؤشر :nعدد المنشآت :               ⁄ 

 قيمة ىذا المقياسيالحم أنو إذا وجد بالصناعة شركة واحدة محتكرة، فإف " بالرغـ مف بساطة ىذا المؤشر
زاد عدد المنشآت العاممة بالصناعة كمما انخفضت قيمة المقياس حتى تصل ، وكمما (R=1يساوي الواحد )

( إلى ما النياية، ومف ثـ يمكف القوؿ أنو كمما اقتربت قيمة ىذا المقياس مف الواحد كمما nلمصفر عندما تؤوؿ )
دؿ ذلؾ عمى زيادة درجة التركز، وكمما اقتربت قيمتو مف الصفر كمما دؿ ذلؾ عمى انخفاض درجة التركز. 

المنشآت جـ، فزيادة عدد ويعتبر ىذا المقياس أكثر مالئمة إذا كانت المنشآت التي تعمل بالصناعة متماثمة الح
   .2)أو ذات الحجـ األقل( مع ثبات حجـ السوؽ يترتب عمييا انخفاض درجة التركز" متماثمة الحجـ

 :  3ومف أىـ االنتقادات التي توجيت إلى ىذا المقياس ما يمي
منشآت  يعتبر ىذا المقياس مضمال إذا كانت المنشآت التي تعمل بالصناعة غير متماثمة الحجـ، فدخوؿ  -

 جديدة كبيرة الحجـ نسبيا في الصناعة يؤدي إلى زيادة درجة التركز بدال مف نقصيا.
ال يأخذ ىذا المقياس في الحسباف أثر تحويل المبيعات مف شركة صغيرة إلى شركة كبيرة عمى درجة  -

 التركز مع ثبات حجـ السوؽ. 

                                                           
 .14، مرجع سابق، ص، االقتصاد الصناعي بين النظرية و التطبيقعبد القادر دمحم عبد القادر عطية،  1
 .10، 9عبد القادر دمحم عبد القادر عطية، المرجع األخير، ص، ص،  2
 .10عبد القادر دمحم عبد القادر عطية، المرجع األخير، ص،  3
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مقياسا أكثر  لقياس التركز داخل الصناعة ىانا وكاي اقترحلقد  :(HK) مؤشر هانا و كاي. 1-4
 : 1الشكل التاليىذا المقياس  و يأخذ .(HHI) ىيرشماف ىيرفداؿ مقارنة بمؤشرتتميز بنوع مف المرونة عمومية و 

                 (∑     
   )

 
 ىي معممة تحكمية لممرونة. حيث         ⁄   

ذا كاف ىذا يشير ىذا المؤشر لمعدد المكافئ لممنشآت  متماثمة الحجـ التي تحتوي عمييا الصناعة، وا 
المؤشر أقل مف العدد الفعمي لممنشآت العاممة مف الصناعة فإف ىذا يشير إلى وجود نوع مف التركز في 

 . 2الصناعة، وكمما زاد الفرؽ كمما زادت درجة التركز
الواجب توافرىا في المقياس و  ذكر ةالسابقالخصائص  بعضيستوفي  عمى الرغـ مف أف ىذا المؤشر و

  ( يتـ عمى أساس تحكميخاصة في كوف " أف اختيار قيمة لممعممة )إال أنو وجيت لو انتقادات  الجيد لمتركز
  .3وال شؾ أف اختالؼ القيمة المختارة يؤدي إلى اختالؼ النتائج المترتبة عمييا"

حسب ىذا المؤشر يعطى لممنشآت داخل الصناعة أوزانا مساوية  :(E) مؤشر أنتروبي. 1-5
)  ػل  :4ويعطى المؤشر وفق العالقة ، (    

   ∑  

 

   

  (   ⁄ ) 

 lnعدد المنشآت العاملة بالصناعة،  n؛ iالنصيب النسبي لممنشأة  Siانتروبي؛ معامل  E بحيث

 اللوغاريتم الطبيعي.

ىذا المؤشر يعطي وزنا أقل لممنشآت ذات الحجـ األكبر وزنا و وزنا أكبر لممنشآت ذات الحجـ األقل.  إف
، فكمما قمت قيمة معامل انتروبي كمما دؿ ذلؾ مع درجة التركزويترتب عف ذلؾ أف قيمة المؤشر تتناسب عكسيا 

مف أىـ االنتقادات التي  و .5التركز عمى زيادة درجة التركز، وكمما زادت قيمتو كمما دؿ ذلؾ عمى نقص درجة
 : 6وجيت ليذا المؤشر ما يمي

  يتناسب عكسيا مع درجة التركز؛ ىذا المؤشر أف -
      .زيادة درجة التركز عند استخداـ معامل انتروبي المعدؿقد ال يترتب عمى االندماج بيف الشركات  -

، لقد استخدمت ىذه مؤشرات الربحيةأساسا في قياس األداء تتمثل معايير  معايير قياس األداء:. 2
، وبعض نماذج أخرى لتقييـ أداء (SCP)األداء  –السموؾ  -الييكلالمؤشرات كمعايير لقياس األداء في نموذج 

                                                           
 38،ص  سابقمرجع  ،اقتصاديات الصناعةروجر كالرؾ،  1
 .20ص، ، مرجع سابق، االقتصاد الصناعي بين النظرية و التطبيقعبد القادر دمحم عبد القادر عطية،  2
 .20عبد القادر دمحم عبد القادر عطية، المرجع األخير، ص،  3
 .39مرجع سابق، ص،  ،اقتصاديات الصناعةروجر كالرؾ،  4
 .21، مرجع سابق، ص، االقتصاد الصناعي بين النظرية و التطبيقعبد القادر دمحم عبد القادر عطية،  5
 .24القادر عطية، المرجع األخير، ص،  عبد القادر دمحم عبد 6
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مف  ،مف نماذج تقييـ األداء البنوؾ غيرىا والبنوؾ كنموذج حق الممكية و نموذج القيمة المضافة و نظاـ كاممز 
 ما يمي:لقياس األداء  (SCP)األداء  –السموؾ  -الييكلالمؤشرات الربحية المستخدمة في نموذج  أىـ

يشير ىذا المؤشر إلى قياس النسبة المئوية لمعائد لكل (: ROE. العائد عمى حق الممكية )2-1
وكمما ارتفع ىذا العائد كمما كاف أفضل لمبنؾ، ألنو يتمكف مف توزيع المزيد مف األرباح  ،دينار مف حقوؽ الممكية

حساب العائد عمى حقوؽ  يتـ .1عمى المساىميف وزيادة األرباح المحتجزة وىذا في حاالت تزيد فييا األرباح
        :2كما يمي عمى إجمالي حقوؽ الممكيةالبنؾ  صافي الدخلالممكية بقسمة 

 100(*إجمالي حقوؽ الممكية البنؾ / صافي الدخل)=  (ROE) حقوؽ الممكيةالعائد عمى 
 الربحية نسب أىـ مف تعتبر وىى ،البنؾب أمواليـالمالؾ  استثمارخالؿ  مف دخلال توليد عمى القدرة تشمل

 تحويل أو النشاط يف االستمرار المالؾ يقرر قد النسبة ىذه عمى بناءاً  أنو في تقييـ اداء البنؾ، كما لمستخدمةا
 .مناسباً  عائداً  تحقق أخرى  استثمارات إلى األمواؿ

إلى قياس صافي الدخل لكل دينار العائد عمى األصوؿ  يشير (:ROAالعائد عمى األصول ) .2-2
البنؾ صافي الدخل بقسمة  األصوؿيتـ حساب العائد عمى  .3مف متوسط األصوؿ التي تـ امتالكيا خالؿ الفترة

 :4كما يمي األصوؿ إجماليعمى 
 100(*األصوؿ إجماليالبنؾ /  صافي الدخل)العائد عمى األصوؿ = 

االستثمار، حيث يستخدـ لمحكـ عمى كفاءة االدارة في استغالؿ العائد عمى ويسمى ىذا العائد أحيانا 
بأكثر أو أقل مف مف أف تكوف األصوؿ مقومة إال أنو يجب توخي الحذر عند استخداـ ىذا المعدؿ  ،األصوؿ

 .5معمومات خاطئة و مضممةمما يؤدي إلى إعطاء  قيمتيا الحقيقية
يمثل ىذا اليامش مقياسا ممخصا لصافي العائد مقسوما  :(NIMالصافية ) الفائدة هامش. 2-3

 ىامشيتـ حساب  .وىو يقيس مدى قدرة البنؾ عمى إدارة مخاطر معدؿ الفائدة ،عمى األصوؿ المنتجة لمدخل
 :6كما يمي( NIMالصافية ) الفائدة

 100(*األصوؿ التي تولد الكاسب/  دخل الفائدة الصافي)الصافية =  الفائدة ىامش
 مصروفات الفوائد -بحيث: الدخل الصافي = دخل الفوائد 

 
 

                                                           
 .81، ، ص، مرجع سابق( تقييم أداء البنوك التجارية ) تحميل العائد والمخاطرة طارؽ عبد العاؿ حماد، 1

2
 Lawrence G. GOLDBEG et Anoop RAI, «The Structure-Performance relationship for European banking », Op.cit. P, 

752.  
3

 .82، مرجع سابق، ص، ( تقييم أداء البنوك التجاريت ) تحليل العائذ والمخاطرة طارق عبد العال حماد، 
4
 Lawrence G. GOLDBEG et Anoop RAI, «The Structure-Performance relationship for European banking », Op.cit. P, 

752.  
 .176المرجع السابق، ص، ، التجارية والتسويق المصرفي البنوك، امر جمدةس 5
 .82، مرجع سابق، ص، ( تقييم أداء البنوك التجارية ) تحميل العائد والمخاطرة طارؽ عبد العاؿ حماد، 6
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 لمدراسة التجريبي و : الجانب النظري نيالمبحث الثا
العالقة بيف دخوؿ البنوؾ وتحميل توضيح يجب مف أجل تحميل الجانب النظري و التجريبي لمدراسة 

 التي تربط ىيكل الصناعة المصرفية بأدائياتحميل العالقة مف خالؿ األجنبية وأداء المنظومة المصرفية وذلؾ 
؛ مف جية، ومف جية أخرى مف خالؿ توضيح كيفية تأثير ىذه البنوؾ عمى أداء النظاـ المصرفي لمبمد المضيف

  موضوع الدراسة.التي ليا عالقة بالعديد مف الدراسات التجريبية لمدراسة فمقد تـ تحميل  أما الجانب التجريبي

 أداء النظام المصرفي الوطني المطمب األول: اإلطار النظري لمعالقة بين دخول البنوك األجنبية و
يمكف تفسيرىا حسب تطور العالقة النظاـ المصرفي الوطني  أداء دخوؿ البنوؾ األجنبية وبيف العالقة إف 
ىيكل في  المتعامميفتعتبر أحد جنبية ىذا ألف البنوؾ األ ،ىيكل الصناعة المصرفية باألداءأثر التي تربط 
عمى أداء النظاـ المصرفي  مف جية، ومف جية أخرى حسب كيفية تأثير دخوؿ البنوؾ األجنبية الصناعة
 .لمبمد المضيف الوطني

 (SCPاألداء) األول: تفسير العالقة بين دخول البنوك األجنبية وأداء حسب نموذج الهيكل، السموك و الفرع
وتقـو  ،وبالتالي ىي جزء ال يتجزأ منوالمصرفية  ىيكل الصناعةفي  المتعامميفأحد تعتبر البنوؾ األجنبية 
عالقة سببية في اتجاه واحد تنطمق مف عمى وجود ( SCPاألداء) الييكل، السموؾ والفكرة األساسية لمنموذج 

الظروؼ األساسية لمصناعة و مدى تأثيرىا عمى ىيكل الصناعة والذي بدوره يحدد لنا طبيعة سموؾ المنشآت 
 Edward) منذ بداية ظيوره عمى يدوذلؾ  ،التي تنشط داخل الصناعة وبالتالي التأثير عمى مستوى األداء بيا

S.MASON ) بف جوي دراسة  مجموعة مف الدراسات أىمياتطويره عمى يد تالميذه مف خالؿ و (Joe 

S.BAINدراسة ـ( و  1959 -ـ 1951) ( عاـ( ستجمرStigler عاـ )ولقد تـ سابقا توضيح وغيرىا 1964 ،
التي تبنت ىارفارد سواء مف خالؿ رواد مدرسة العالقة بيف مكونات النموذج أال وىي الييكل و السموؾ و األداء 

بيف الييكل النيج التقميدي ليذا النموذج أو مف خالؿ مدرسة شيكاغو التي تبنت عامل الكفاءة في تفسير العالقة 
 (SCPالسموؾ و األداء ) ،الييكل نيجىذا ال أساس عمىف .أو القوة السوقية وليس عمميات التواطؤو األداء 
و منيا مف  ،المصرفي القطاع في األجنبي لموجود اإليجابي التأثيرالعديد مف الدراسات فمنيا مف يدعـ  انقسمت

 البنوؾ األجنبية في القطاع المصرفي لمبمد المضيف. تواجدل التأثير السمبيعمى وجود د كيؤ 
 مف العديد تدعـالتأثير اإليجابي لتواجد البنوك األجنبية في القطاع المصرفي لمبمد المضيف: . 1
عمى غرار الدراسات ف، النامية البمدافخاصة في  صرفيالم القطاع في األجنبي لموجود اإليجابي التأثير الدراسات

 ؛1993( سنة Bhattacharaya Jبياتاشارايا.ج ) ؛1986( سنة .Terrell H) ىػ.تيريلكل مف  التي قاـ بيا
 (R. Kroszner) كروزنرر.  ؛1996سنة ( R. Levine) ليفيف. ر ؛1994( سنة McFaddenماكفاديف )

س. كميسنس  ؛2222( سنة S. Claessens and M. Jansen)و ـ. جانسف  كميسنس س. 1998سنة 
   ؛ فريس 2222( سنة  Nikiel et Opiela؛ نيكيل و أوبيال )2001( سنة .S. Claessens et alوآخروف )
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 أكثر بالكفاءة عموًما تتسـ التي و األجنبية البنوؾ وجود" :بأف ، تؤكد2225( سنة Fries and Taciو تاسي )
 البمد في البنوؾ كفاءةلتحسيف  المطموبة والتكنولوجيا المصرفية الخبرة نقل يضمف أف يمكف المحمية البنوؾ مف

 يمكف ، كماالفعالة غير المحمية لمبنوؾ الميزانيات توحيد لدعـ فعالة وسيمة األجنبية البنوؾ تعتبرو  ،المضيف
 تـ التي التقنيات إدخاؿ تشجيع خالؿ مف المالي لمنظاـ األساسية البنية تحسيف في المساعدة األجنبية لممصارؼ
دارة والمحاسبة التدقيق في تطويرىا  االقتصاد أما بالنسبة. عميو واإلشراؼ االئتماف عمى والرقابة المخاطر وا 
 لمبمداف االقتصادي لمنشاط ثابت تمويل وتوفير المصرفي التنظيـ تحسيف األجنبية البنوؾ لوجود يمكف الكمي

ويمكف حصر اآلثار  .1"اقتصادي انكماش حدوث حالة في المخاطر لتنويع وسيمة ىذا اعتبار ويمكف ،المضيفة
 :عمى بعض الدراسات مثل و اعتمادا ،ة خاصةفاإليجابية لوجود البنوؾ األجنبية عمى أداء البنوؾ المحمية بص

( سنة R. Levine) ليفيفر. ؛ 1994( سنة Stiglitzستيكميتز )؛ دراسة 1990( سنة Choدراسة شو )
فيما  1998سنة  (Berger and hannanىناف وبرجر )؛ ودراسة 1997( سنة Buchدراسة باش )؛ 1996
 :2يمي

 المالية الخدمات كفاءة وزيادة التكاليف خفض عمى المحمية البنوؾ األجنبية البنوؾ وجود يحفز قد ،أوالا  -
 جودة لتحسيف المحمية البنوؾ عمى الضغط يتـ األجنبية، البنوؾ وجود ظل فيف ،المنافسة خالؿ مف الحالية
 األجنبية البنوؾ وجود يضع قد الخصوص، وجو عمىو  ؛السوؽ  في بحصصيا االحتفا  أجل مف خدماتيا

 ىوامش انخفاض إلى المنافسة زيادة تؤدي قد ذلؾ، عمى عالوة. الضغط تحت القديمة المصرفية الممارسات
 .الفائدة أسعار وأرباح
 خدمات األجنبية البنوؾ تقدـ قد بدء، ذي بادئ إيجابية آثار إلى األجنبية البنوؾ وجود يؤدي قد ثانياا، -
وتحسيف  الجديدة، الخدمات ىذه مثل تطوير عمى المحمية البنوؾ يحفز قد الخدمات ىذه إدخاؿإف  ،جديدة مالية
 مصرفية أساليب أيًضا األجنبية البنوؾ تقدـ قد ذلؾ، عمى عالوة ؛المحمي المالي لمنظاـ المالية الوساطة كفاءة
 باإلضافة ؛المحمية البنوؾمف طرؼ  الحديثة المصرفية التقنيات ىذه نسخ يتـ قد ، إذفاعمية وأكثرجديدة  حديثة
 تساىـ األجنبية البنوؾ كانت إذا وخاصة المحمية، البنوؾ إدارة تحسيف في األجنبية البنوؾ تساعد قد  ذلؾ إلى

 وجود يؤدي قدكما . استحواذ أو مشترؾ وجود مشروع حالة في المثاؿ سبيل عمى محمي، بنؾ إدارة في مباشرة
 قانونية نظـ البنوؾ ىذه تتطمب قد حيث عمييا، واإلشراؼ البنوؾ تنظيـ في تحسينات إلى أيًضا األجنبية البنوؾ

نة شرافيةاو   العمميات جودة تحسيف في يساعد أف يمكف وىذا ضيفة،الم البمداف فيرقابية ال السمطات مف محس 
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و بالتالي  كفاءة، أكثر المحمية الصيرفة جعلقد تؤدي جميع ىذه اآلثار إلى  وعميو المحمية لمبنوؾ المصرفية
 .التكاليف خفض
 بادئ :طرؽ  بعدة المحمي المصرفي النظاـ في البشري  الماؿ رأس جودة مف األجنبية البنوؾ تزيد قد ،ثالثاا -
 يتعمـ فقد األجنبية، فروعيـ في لمعمل العالية الميارات ذوي  البنوؾ مديري  األجنبية البنوؾ استوردت إذا بدء، ذي

 البنوؾ تستثمر قد ذلؾ، عمى عالوة ؛األجنبية البنوؾ مديري  ممارسات مف المحميوف  المصرفيوف و  الموظفوف 
 المصرفي لمنظاـ المتاح البشري  الماؿ رأس جودة زيادة تسيـ قدو  ؛المحمييف الموظفيف تدريب في األجنبية
 .التكاليف خفض في يساعد قد مما كفاءة، أكثرالصناعة المصرفية المحمية ب تجسيد في المحمي
 مف يقمل مما المحمي، المالي القطاع عمى الحكومة تأثير تقميل في األجنبية البنوؾ وجود يساىـ قد رابعا، -
 قد .ذلؾ إلى وما الموجية، االئتمانية والسياسات الفائدة، أسعار ضوابط مثل المالي، القمع سياسات أىمية

 النامية و انتقالية بمرحمة تمر التي اتياالقتصاد مف العديد في الحكومات تستخدـ تزاؿ ال أحيانا و استخدمت
 قد وبالتالي ،البنوؾ كفاءة مف تقمل قد السياسات ىذه أف الدراسات مف العديد أظيرت ،السياسات مف النوع ىذا

 أيًضا يساىـ كما قد المحمية، والمالية ةصرفيالم األسواؽ في الحكومة دور كسر في األجنبية البنوؾ وجود يساىـ
  .المحمية البنوؾ كفاءة تحسيف في

 البنوؾ تحتاج بحيث قد ،المحمية البنوؾ تكاليف ارتفاع إلى أيًضا األجنبية البنوؾ وجود يؤدي قد ،أخيراا -
 تنفيذال تكاليف المثاؿ، سبيل عمىف الطيبة، السمعة ذات الكبيرة الدولية البنوؾ لمواكبة تكاليف تحمل إلى المحمية

 عمى عالوة ؛الجديدة البنؾ إدارة تقنيات وتطبيق الحالية، والعمميات الخدمات جودة وتحسيف جديدةال خدماتال
التي سبق ذكرىا تتحمميا  التكاليف يذهف ،موظفييـ لترقية التكاليف دفع إلىالبنوؾ المحمية أيضا  حتاجت قد ذلؾ

 تركز التي االستثمارات تكاليف تسيـ أف ينبغي األطوؿ، المدى فيأما  ؛القصير المدى في األقل عمى البنوؾ
 تخفيض في الموظفيف مستوى  ورفع اإلدارة وتحسيف الحالية، األنشطة جودة وتحسيف جديدة، خدمات تنفيذ عمى

 .المحمية لمبنوؾ اإلجمالية التكاليف
مف خالؿ ما سبق يتضح أنو ال يمكف تطوير النظاـ المصرفي المحمي و تحسيف أداءه بدوف منافسة 
أجنبية لذا مف الضروري تواجد البنوؾ األجنبية في القطاعات المصرفية المحمية لمبمداف المضيفة خاصة منيا 

      محمية.ألف وجود البنوؾ األجنبية سيؤدي إلى رفع كفاءة البنوؾ الالبمداف النامية، 
بعد ما أقرت العديد مف  لتواجد البنوك األجنبية في القطاع المصرفي لمبمد المضيف: السمبيالتأثير  .2

 البنوؾ األجنبية في القطاعات المصرفية المحمية تواجداآلثار اإليجابية لمب االدراسات والتي تـ ذكر بعضيا سابق
 عاـ بشكلعمى االقتصاد الوطني  جاءت دراسات معاكسة تؤكد عمى وجود آثار سمبية ليذا الوجود األجنبي

 . خاص بشكل المحمية والبنوؾ
ـ. كاو و س. شي ؛ دراسة 1998( سنة .Shaffer Sو مف بيف ىذه الدراسات نجد دراسة س. شافر )

(Cao M. et S. Shi سنة )2222( ؛ ودراسةDell'Ariccia G.)  " زيادة أف إلىإذ تشير ىذه الدراسات 
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سمبية  آثار ليا يكوف  أف يمكف المحمية البنوؾ مف كفاءة أكثر تعتبر التي و األجنبية البنوؾ دخوؿ بعد المنافسة
 النظاـ المصرفي المحمي ما يمي:ومف أىـ اآلثار السمبية التي يتعرض ليا  .1"

فمقد  ،المصرفي لمبمد المضيف يجعمو أكثر عرضة لألزمات الماليةإف دخوؿ البنوؾ األجنبية في القطاع  -
دراسة روجاس كل مف التي درست األزمات المالية في البمداف النامية ومف بينيا أتبث الدراسات التجريبية 

 Kaminsky G. etو دارسة كامينسكي. ج و راينيارت س ـ ) 1998( سنة .Rojas-Suarez Lسيوارز. ؿ )

Reinhart CM التحرير يسبقيا ما عادةالمالية  األزمات ىذه أف ت ىذه الدراساتأظير  لقد" ، 1999( في سنة 
 مستوى  في كبير تغيير إلى أدى قد األجنبية البنوؾ دخوؿ أف واضح مف ليس الحاالت مف كثير في فإف ،المالي
 كبير حجـ) المخاطرة مف عاؿ   مستوى  إلى ىذاسيؤدي  ذلؾ مف بدالً ف ،النامية البمداف في الوطنية البنوؾ كفاءة
 طورىا التي التفاضمية الكفاءة فرضية أساس مىىذا مف جية، ومف جية أخرى وع 2"(المتعثرة القروض مف

 Mathieson D.J, and) ماتييسف د.ج و ج. رولدوسدراسة  تجاء ،1973( سنة Demsetz) ديمستز

J.Roldos ) االحتكارية القوة زيادة إلى يميل سوؼ الوجود ىذا أفلتكوف ليا رأي آخر أال وىو "  2221سنة في 
 تكتالت تشكيل يفضل وبالتالي ،المحمية البنوؾ مف فعالية أكثر كوف ت قد الذي األمر ،انباألج العمالء لبعض
 تقديـ إلى األجنبية البنوؾ تميل ذلؾ، إلى باإلضافة. المضيفة لمبمداف بالنسبة تعقيًدا أكثر متابعتيا يكوف  مالية

 إلى المحمية البنوؾ الجديدة البيئة ىذه تدفع قدإذ  ،المحمية السوؽ  في العمالء أفضل الختيار رخيصة منتجات
 غير القروض معدؿ سيزداد، وبالتالي سابًقا النظاـ رفضيا التي العالية المخاطر ذات المشاريع تمويل عدـ

 . لألزمات عرضة أكثر المصرفي القطاع وسيصبح المنتجة
  المتعثرة القروض حجـ زيادةيؤدي إلى إف دخوؿ البنوؾ األجنبية في القطاع المصرفي لمبمد المضيف   -
ف اإلفراط في المخاطرة يمكف أف يحيد اآلثار اإليجابية التي يمكف أف يحدثيا التحرير المالي، مثل تحسيف أ حيث

نتيجة  الربحية مستوى  و ىذا بسبب تدىور ،والمالي، مما يؤدي إلى أزمة ماليةكفاءة تطوير القطاع المصرفي 
 . المتعثرة القروض حجـلزيادة في 

حسب ف ،التكنولوجية أو اإلدارية المعرفة نشر في وستتردد التنافسية ميزتيا جيًدا تدرؾ األجنبية البنوؾ أف -
 الكفاءة زيادة فأ"  2002( سنة Weller E.C, and A.S Hersh) آيرش و سي. إي ويمرما جاء في دراسة 

 في وستتردد التنافسية ميزتيا جيًدا تدرؾ ألف األخيرة األجنبية البنوؾ دخوؿ بعد المحمية لمبنوؾ ضمانة ليست
 .3"التكنولوجية أو اإلدارية المعرفة نشر
  الكمي الجانب عمى ،المالية الموارد تناقص لخطر المضيف البمد تعرض قد األجنبية البنوؾ ىيمنة إف -
 إبطاء يمكنيـ آخر؛ مكاف في أنشطتيا لتمويل جمعيا تـ التي الوطنية المدخرات استخداـ البنوؾ ليذه يمكف
 الحجـ والمتوسطة الصغيرة لممؤسسات األزمات أوقات في االئتماف عرض تخفيض قرروا إذا االقتصادي النمو
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 عف واضحة إجابة توجد ال المختمفة، التجريبية الدراسات نتائج إلى بالنظر ،االئتماف تقنيف مشكمة مف المتضررة
 .1الوجود ليذا اإليجابي التأثير

 كيفية تأثير دخول البنوك األجنبية عمى أداء النظام المصرفي الوطني لمبمد المضيفالفرع الثاني: 
لمبمداف العالمية وخاصة تغييرا جذريا في النظـ المالية  اتأحدث التحرير المالي الذي بدأ منذ الثمانين

وعمى تجارة  المفروضة عمى حركة رؤوس األمواؿ يةالتنظيمالقيود القوانيف و  إلغاءب خاصة فيما يتعمقالنامية 
ر إلى تـ تقسيـ التحري .يدؼ إنشاء تنظيـ لمسوؽ يمكف أف يحسف استخداـ األمواؿ المتاحةالخدمات المالية ب

 :2ىما قسميف
ارج ييدؼ إلى إزالة الضوابط المفروضة عمى التدفقات الداخمة والخارجة إلى الخ الذي :التحرير الخارجي -

 ؛وتشجيع وجود البنوؾ األجنبية
  .الذي ييدؼ إلى تحرير أسعار الفائدة وبالتالي شروط منح القروض وأسواؽ رأس الماؿ :التحرير الوطني -

 حسبة في البمد المضيف الوساطة المالي عمميةمف الممكف أف تختمف درجة التأثير البنوؾ األجنبية عمى 
 بيف نوعيف مف الدخوؿ األجنبي في القطاع المصرفي أال وىما: التمييزنوع ىذه البنوؾ، إذ يمكف 

التي دخمت في القطاع المصرفي لمبمد البنوؾ األجنبية  محمية:البنوك الالبنوك األجنبية المستحوذة عمى  -
 .لبنوؾ محمية لشرائياأو  ىااستحواذطريق  عفالمضيف 

أي انتماء  أي البنوؾ األجنبية التي بدأت عممياتيا الخاصة دوف (: De Novoاألجنبية دي نوفو ) البنوك -
 طريق عف لـ يتـ إنشاءه بنؾ ىو (De Novoدي نوفو )األجنبي  بنؾإذا يمكف القوؿ أف ال، إلى البنوؾ المحمية

  .حديثا افتتحأجنبي  لبنؾ فرع أيضا يعني أف يمكفو  لبنؾ محمي، الشراء
عمى عممية الوساطة المالية في القطاع المصرفي لمبمد المضيف  التأثيرب األجنبية البنوؾ دخوؿ يرتبطكما 

 السياسة صناع ييتـكما  ،المحمية المصرفية السوؽ  في المنافسة زيادةبالتالي  وىوامش الفائدة وذلؾ مف خالؿ 
يتمقاىا البنؾ  فائدة بيف الفرؽ الفائدة والذي يمثل  مشاى عمى ىاوتركيز  األجنبية البنوؾ دخوؿ راثآب واألكاديميوف 

 لتكمفة كمقياس عاـ بشكل ىذا اليامش تفسير يتـ وذلؾ ألنو، ممودعالبنؾ ل يدفعو الذيالفائدة و  المقترضمف 
  .المالية الوساطة
 :3فيما يمي الموضحة ثالث قنوات لمتأثير عمى وتركيزىا األجنبية البنوؾ دخوؿليعتمد التأثير الكمي و 
اليوامش التي تصدرىا البنوؾ بمعنى  :(Own Effect) األجنبية التأثير المباشر أو الخاص لمبنوك أوالا،

تشجع التي مف المحتمل أف  و ،منخفضةتطبق البنوؾ األجنبية ىوامش فائدة . األجنبية مقارنة بالبنوؾ المحمية
 بشكل خاصبنوؾ دي نوفو تعمل عمى سبيل المثاؿ الجديدة  البنوؾفي النياية الوساطة المالية. يبدو أف 

                                                           
1
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2
 Fathi BOUZIDI, Ibid, P, 103. 

3
 Maria SOLEDAD, Martinez PERIA, Ashoka MODY, «How Foreign Participation and Market Concentration Impact 

Bank Spreads: Evidence from Latin America », Op.Cit, P, 21. 
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، ألف ىذا سيعتمد عمى حقيقة مكاسبيولد  مدخلالمف الصعب معرفة ما إذا كاف ىذا  ،منخفضةفائدة  بيوامش
حقيقة أف بنوؾ دي نوفو تختار  نتيجة الستراتيجية تسعير أكثر عدوانية أو التكمفة تكوف  قلاأل اليوامشىذه أف 

 .اإلقراض فقط لمقطاعات األكثر شفافية مع درجة عالية مف المنافسة في السوؽ 
البنوؾ األجنبية بمعنى تأثير وجود  :(Spillover Effect) األجنبية لمبنوك التأثير غير المباشرثانياا، 

، ولكف يبدو أنيا ليوامشزيادة الوجود األجنبي ال تعني انخفاًضا عاًما في ا . إفالتشغيل عمى ىوامش وتكاليف
وجود البنوؾ األجنبية إجماال بمرتبط انخفاض التكاليف إف تؤثر عمى الوساطة مف خالؿ تقميل تكاليف التشغيل. 

 تيديد معو  المحتممة، والمنافسة المباشرة وغير المباشرة التأثيراتتداخل  أف ممكفال مفف ،عمى نطاؽ واسع
  عمالء عمى بالنفع تعود التي التكاليف لخفض ضغوًطا تولد البعض، بعضيا عمالء قاعدة عمى بالتعدي البنوؾ

 النظاـ فيلمتكمفة  ىيكميبانخفاض  تأتي أف المحتمل مف عمى المدى الطويل األجنبي لدخوؿا فوائد فإفوبالتالي 
 .المصرفي
  بطريقة معتبرة يوامشمف ال الكبيرالتركز يرفع : القطاع المصرفي الذي رافق الدخول األجنبيتركز ثالثا، 

ادة التكاليف اإلدارية في كل . في الوقت نفسو، يرتبط التركز أيًضا بزيالمحميةىذا ىو الحاؿ بالنسبة لمبنوؾ 
 مف ، ووالنتيجة ىي أف جزًءا مف فوائد الدخوؿ األجنبي يمكف تعويضو عند زيادة مستويات التركيز أيًضا فمكا

      األسعار فروؽ  عمىاقتصاديا  وميـ إيجابي تأثير لو المصرفي النظاـ في المتزايد التركز فإف أخرى، ناحية
 .التكاليف و

 ألثر البنوك األجنبية عمى أداء النظام المصرفي الوطني التجريبية المطمب الثاني: الدراسات
قاـ بيا بعض الباحثيف في مجاؿ الصناعة المصرفية مف مختمف ىناؾ العديد مف الدراسات التجريبية 

عمى أداء  الدوؿ في العالـ والتي تعالج أثر دخوؿ البنوؾ األجنبية عمى أداء صناعة المصرفية المحمية أو
ىذه الدراسات الحديثة التناوؿ بعض مف تـ سيعمى ىذا األساس  الوطنية لمبمد المضيف، و المنظومة المصرفية

 . عمى سبيل المثاؿ ال الحصرحسب التسمسل التاريخي ليا  والتي ليا عالقة بموضوع الدراسة والمعاصرة

 (2012 – 2004فترة الدراسة ) قبلالتجريبية الفرع األول: الدراسات 
التي ليا عالقة  ، و2004التي قاـ بيا الباحثوف قبل سنة  الحديثةالتجريبية الدراسات سيتـ التناوؿ بعض 

 ما يمي:فيبدراسة أثر دخوؿ البنوؾ األجنبية عمى النظاـ المصرفي لمبمد المضيف 
 في الفحص إلى دنيزردراسة  تيدؼ: 2000( سنة Cevdet DENIZER) دنيزرسيفدات دراسة  .1

 يحقق ،1997 عاـ ونياية 1980 عاـ تركيا بيف في المصرفي القطاععمى  األجنبية البنوؾ تأثير أبعاد أحد
األسواؽ وتحرير تـ فتح  1980منذ يونيو  ،عمى األداء القطاع في البنوؾ ىذه دخوؿ تأثير كيفية في دينزر
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إلى استراتيجية لمتحوؿ تـ تنفيذ اإلصالحات كجزء مف برنامج التعديل الييكمي كما  ،المالية التركية بشكل كبير
 :1كاف لدييـ عنصريف رئيسييف ،نمو موجية نحو الخارج

 البرامج؛  إزالة الضوابط عمى أسعار الفائدة، وتخفيض كبير في االئتماف الموجو األوؿ كاف -
 تعزيز المنافسة وزيادة الكفاءة. الثاني ىو تخفيف حواجز الدخوؿ إلى النظاـ المصرفي -

سمح لمسكاف األتراؾ بفتح  1984وأسواؽ السندات. في عاـ  لتطوير العدالة كانت ىناؾ أيضا تدابير
 االنفتاح حمقة في لمنظر الفت كاف ما حسابات في البنوؾ، وزيادة تنوع المنتجات والخدمات. العمالت األجنبية

 في أجنبًيا بنًكا 23 ىناؾ كاف ،1990 عاـ حموؿفب ،كبيرة بأعداد األجنبية البنوؾ دخوؿ ىو تركيا في المالي
 . التركية البنوؾعدد  معدي نوفو البنوؾ عدد فيو  يتطابق ما وىو جديًدا، إدخااًل  19 يعني مما النظاـ،

الفائدة؛ النفقات العامة؛ ىامش تحميل الرسمي عمى ثالثة مقاييس أداء: صافي الت الدراسة عمى ركز 
 :2ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا ىذه الدراسة ما يمي .والعائد عمى األصوؿ

  عاـ بشكل األجنبية، البنوؾ دخوؿ أف ، أيجميع مقاييس األداء الثالثةبالبنوؾ األجنبية  مساىمة ترتبط -
 .المتوقعة المفيدة النتائج حقق
 تـ عندما ، وذلؾاألرباح وتعزيز المحمية، التجارية لمبنوؾ العامة النفقات األجنبية البنوؾ دخوؿ خفضي -
 البنوؾ دخوؿ تأثير أف وجد المصرفي، الماؿ ورأس األرباح عمى التضخـ لتأثير األصوؿ عمى العائد تعديل

 .قوة يزداد األرباح عمى األجنبية
، وىذا ما المنافسة عمى قوي  تأثير ليا كافإال أنيا  األجنبية البنوؾ عمميات حجـ صغر مف الرغـ عمى -

 االسمية األرباح أف كما ،األصوؿ بعائد سمًبا طةمرتب تكانالتي  األجنبية البنوؾ اختراؽ مقاييس مف كلتوضحو 
 مرتبطة كانت األجنبية المساىمة أف حيف في ؛العالية التضخـ بيئات في تعديل إلى بحاجة البنؾ ماؿ ورأس
 في ىاًما عامالً كاف  السوؽ  ييكلكذلؾ، فلـ تكف  األجنبية البنوؾاختراؽ  مقاييسأي أف  الصافي، الفائدة بيامش
 .المنافسة مف المزيد مف يستفيد أف يمكف السوؽ  أف إلى يشير وىذا المستخدمة، األداء مقاييس جميع شرح
 إيجابي تأثير ليا كاف ىذه البنوؾ أف عمى قوية دالئل يناؾف لدخوؿ البنوؾ األجنبية مف الجوانب النوعية -

  والتسويق االئتماف وتحميل والعمميات، المالي التخطيط ال سيما في بطرؽ مختمفة،في تطوير القطاع المالي 
 .البشري  الماؿ ورأس

 تبحث :2001( سنة Stijn CLAESSENS and allآخرون ) كميسنس و تيجندراسة س. 2
 إلى تيدؼوىي  ،المحمية المصرفية األسواؽ في األجنبي الوجود ووجود مدى فيزمالءه دراسة س. كميسنس و 

 لمقياـو  ،دولة 80 في المحمية المصرفية األسواؽ عمى األجنبية البنوؾ وجود تأثير لكيفية منيجية دراسة تقديـ

                                                           
1
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of Europe and Central Asia Region, Washington, USA: The World Bank, October 2000, P, 2. 
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 لمفترة الكمي االقتصاد وبيانات البنؾ مستوى  عمى المحاسبة س. كميسنس وزمالءه بيانات ستخدـا بذلؾ،
 :1في تفحص الدراسة. (1988-1995)

 ؛الثمانيف البمداف مف بمد كل في األجنبية البنوؾ عمميات نطاؽ ،أوالً  -
 والضرائب الفوائد، ىوامش حيث مف المحمية البنوؾ عف األجنبية البنوؾ اختالؼ كيفية في لتحقيقثانيا، ا -

 ؛و الربحية القروض، خسائر وتوفير العامة، والنفقات المدفوعة،
 إلى األجنبية البنوؾ عدد نسبة في بالتغيير تقاس والتي األجنبية، البنوؾ وجود زيادة أف يةكيفثالثا،  -

 .المحمية البنوؾ عمل عمى يؤثر البنوؾ، عدد إجمالي
 : 2ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا ىذه الدراسة ما يمي

 المحمية البنوؾ مف أعمى ضرائب ودفع وربحية فوائد ىوامش عمى الحصوؿ إلى تميل األجنبية البنوؾ أف -
 ؛المتقدمة البمداف في الصحيح ىو العكس أف حيف في النامية، البمداف في

 لمبنوؾ يوامشال و الربحية انخفاضب ترتبطاألجنبية  البنوؾ وجود زيادة أف التجريبية إلىالدالئل  تشير -
 ؛المحمية
 مع الطويل، المدى الوطنية عمى المصرفية األسواؽ أداء يحسف قد األجنبية البنوؾ دخوؿ أف عاـ، بشكل -
 ؛البنوؾ مف لمعمالء الرفاىية عمى إيجابية آثار مف ذلؾ عمى يترتب ما

  السوؽ  في حصتيا مفأكبر أىمية  مف البنوؾ األجنبية لو الداخميف عدد أف ىي لالىتماـ ةمثير أىـ نتيجة  -
 وليس الدخوؿ فور بو الشعور يتـ المحمية البنوؾ منافسة عمى األجنبية البنوؾ دخوؿ تأثير أف إلى ىذا يشير مما
 .السوؽ  في كبيرة تحقيقو حصة بعد

 السنوات في: 2001( سنة George CLARKE and all)جورج كالرك و آخرون  دراسة. 3
 والجميورية وشيمي كاألرجنتيف النامية، البمداف مف العديد في كبير بشكل األجنبية البنوؾ مشاركة زادت  األخيرة
 الخاضعة البنوؾ في المصرفية األصوؿ مف %50 مف أكثر اآلف يوجد ،و غيرىا وبولندا والمجر التشيكية
 واالتحاد األوسط والشرؽ  وأفريقيا آسيا في األجنبية البنوؾ دخوؿ معدؿ كاففي حيف  األجنبية. لمسيطرة

 أف إال األجنبية، بالبنوؾ ترحب التي الدوؿ عدد تزايد مف الرغـ عمى .مشابو االتجاه لكف أبطأ، سابقا السوفياتي
كالرؾ و زمالءه معالجة جورج إذ حاوؿ  المناقشة، قيد تزاؿ ال األجنبية البنوؾ دخوؿ حوؿ األسئمة مف العديد
 :3وىي أسئمة أربعة
 ما؟ بمد إلى األجنبية البنوؾ يجذب الذي ما -
 الخارج؟ في تتوسع البنوؾ أي -
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 وصوليا؟ بمجرد األجنبية البنوؾ تفعل ماذا -
 عمى مستقمة، تابعة كشركة أو لو تابعة لشركة كفرع المثاؿ، سبيل عمى البنؾ إدخاؿ وضع يؤثر كيف -

 سموكو؟
 سيضعف األجنبي الدخوؿ أف مف المخاوؼ معالجة في األسئمة ىذه عمى اإلجابات تساعد أف يمكف

 البمد ويعرض البنؾ، سموؾ في التأثير عمى المحمية والنقدية التنظيمية السمطات قدرة مف ويقمل المحمية، البنوؾ
 قطاعات مقابل أقل ائتماف عمى وينطوي  لمداخميف، األصمية لمبمداف االقتصادية لمصدمات مبرر دوف  المضيف
 .األزمات أثناء مثل معينة، أوقات في أو والمتوسطة، الصغيرة الشركات مثل السوؽ، في معينة

        إال أنيـ السابقة  األسئمة عمى كامل بشكل اإلجابةجورج كالرؾ و زمالءه  عمىالصعب كاف مف 
  : 1قدموا بعض اإلجابات التفسيرية والمتمثمة أساسا فيعمى دراسات ودالئل أدبية و تجريبية  ىـاعتمادبو 

 معظـ وجدت المثاؿ سبيل عمى ،تستمر ال المتقدمة البمداف نتائج مف العديد أف إلى األولية الدالئل تشير -
 تشير األدلة فإفعمى عكس ذلؾ  األجانب، المنافسيف مف كفاءة أكثر المحمية البنوؾ أف المتقدمة البمداف دراسات

 مجاالً  ىناؾ أف يبدو بالتالي و ،النامية البمداف في المحمية البنوؾ عمى تتفوؽ  ما عادة األجنبية البنوؾ أف إلى
 خالؿ مف أو األجانب لممستثمريف المحمية لممصارؼ المباشر البيع خالؿ مف الكفاءة تعزيز ىيكمة إلعادة

 .الحدود عبر االندماج
 يشكل األجنبي الدخوؿ لكف بذاتيا، واضحة النامية لمبمداف بالنسبة الكفاءة فوائد بأف البعض يجادؿ قد -

 البنوؾ أف إلى الموجودة األدلة تشير ذلؾ، ومع. لمقطاع العاـ واالستقرار الخدمات تقديـ نطاؽ حيث مف مخاطر
 فرص بمتابعة حًقا ميتموف  أنيـ يبدو ،الخارج في المحمييف عمالئيال متابعة مجرد مف أكثر ذلؾ تفعل األجنبية
 األقل عمى بقوة القطاعات جميع يدخموف  ال قد ،المتقدمة البمداف في أظيروه مما أكثر حتى المحمية، اإلقراض

 عمى تنافسية ضغوط لممارسة يكفي بما واسًعا سيكوف  دخوليـ أف إلى تشير المتوفرة األدلة ولكف البداية في
 فشل في المنافسة ىذه تتسبب قد القصير، المدى في. لممستيمكيف فوائد ليا يكوف  أف ينبغي والتي المحمية البنوؾ
 .االستقرار زعزعة إلى يؤدي قد مما المحمية، البنوؾ بعض
 االئتماف عمى الصغيرة الشركات حصوؿ عمى األجنبي الدخوؿ تأثير حوؿ األولية التجريبية الدالئل تشير -
 محافظيا مف أصغر حصًصا تكرس الكبيرة البنوؾ وأف كبيرة، تكوف  أف إلى تميل األجنبية البنوؾ أف حيف في

 البنوؾ تمكف التكنولوجية التغيرات أف عمى الدالئل بعض ىناؾ أف إال األخرى، البنوؾ مف الصغيرة لمشركات
 فيما ،البحوث مف المزيد يتطمب الذي المجاؿ ىو ىذا فيو، شؾ ال مما. القطاع ىذا خدمة مف الكبيرة األجنبية
 أف إلى تشير الحديثة الدراسات أف يبدو المضيفة، البمداف عمى األجنبية البنوؾ دخوؿ طريقة تأثير بكيفية يتعمق

 في االستقرار مف المزيد وتحقيق األنشطة مف أكبر مجموعة بتوفير األجنبية لممصارؼ تسمح التابعة الشركات

                                                           
1
 George CLARKE and All, Ibid, P, P, 32, 33. 
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 يبرر ما وىناؾ لمغاية، محدودة الشأف ىذا في التجريبية األدلة فإف ذلؾ ومع ،المضيفة البمداف إلى اإلقراض
 .تشجيعيا ليا ينبغي التي الدخوؿ طريقة تقرير في المضيفة البمداف لمساعدة البحوث مف مزيد إجراء

يقـو  :2003سنة ( and all Giovanni MAJNONI)و آخرون  ماجونيجيوفاني  دراسة. 4
غيي بتحميل ديناميكيات إعادة ىيكمة البنوؾ في ىنغاريا مع التركيز عمى الدور الذي تمعبو بماجوني وشانكار وفار 

 تأثر مدى ويدرسوف  ،الوقت مرور مع لألجانب الممموكة الينغارية البنوؾ أداء يستكشفوف  إنيـ، الممكية األجنبية
مف خالؿ وذلؾ ، االستحواذ بعد المعتمد اإلدارة ألسموب وفًقا أو المختارة االستحواذ باستراتيجية الكفاءة مكاسب

 : 1وىيأسئمة  ثالثاإلجابة عمى 
 لألداء المختمفة المعايير عمى التأثير عمى قادرة تكوف ل الجديدة إلدارةا ستغرؽ ت الوقت مف كـ أوالا، -

  المصرفي؟
عمى  التي المعايير ىيامأي  ؟أىمية استراتيجية االستحواذ المختارة لنجاح عممية االستحواذمدى ما  ،ثانياا  -
 األجانب؟ أصحابيا عمى ؤثرت أف األرجح
 مرتبطة بآلية اآلثار ىل ىذه؟ أي مدى مالءمة أسموب اإلدارة المعتمد لتحقيق ىذه الغاية ام ثالثا، -

  الدخوؿ؟
 2إلييا ىؤالء الباحثيف ما يمي: التي توصلومف أىـ النتائج 

 الحقوؿ في االستثمار) األصمي االستثمار طبيعة عف مستقل األجنبية البنوؾمفيوـ  أفتدعيـ فكرة  -
  ؛اإلدارة أنماططبيعة  و ،(السيطرة استحواذ أو الخضراء
 وبطبيعة البالد في وجودىا بمدى وثيًقا ارتباًطا ترتبط الربحية مف أعمى مستويات تحقيق عمى القدرة أف -

 ؛األخرى  األجنبية البنوؾ عمى واضح بشكل الخضراء الحقوؿ بنوؾ تفوؽ  مع األولي، االستثمار
 بشكل تتناقص المتوسط في الواقع في ىي التي الوساطة، أعمى ىوامش مف تأتي ال الربحية زيادة أف -
 .اإلقراض زيادةب جزئياً  األرباح عمى السمبي تأثيره يقابل أف المحتمل مف والذي اإلضافي الوقت في طفيف
 أنو إال لمبنوؾ، اإلجمالية الربحية بمستويات بوضوح مرتبًطا يكوف  ال قد اإلدارة أسموب أف مف الرغـ عمى -
 ؛التكمفة كفاءة لتحقيق المختمفة االستراتيجيات بنجاح بوضوح يرتبط
 البنوؾ مف أعمى وبأرباح العمالة بتقميص مباشرة ترتبط ما بمد في األجنبية البنوؾ وجود ديناميكية إف -

 .المحمية
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 (2012 – 2004)الدراسة الفرع الثاني: الدراسات التجريبية خالل فترة 
(، والتي 2012-2004قاـ بيا بعض الباحثيف خالؿ فترة الدراسة )ىناؾ العديد مف الدراسات التجريبية 

 ما يمي:  بينيا ، ومف القطاع المصرفي المحميعمى دخوؿ البنوؾ األجنبية أثر ليا عالقة ب
( سنة Nihal BAYRACTAR and Yan WANG)وانغ يان بايراكتر و نيهال دراسة . 1
يعد االنفتاح أو تدويل الخدمات المالية قضية معقدة ألنيا ترتبط ارتباًطا وثيًقا باإلصالحات الييكمية في : 2004

 لىخصوصا إ، تيدؼ ىذه الدراسة المدركة عمى استقرار االقتصاد الكميالقطاع المالي المحمي مع بعض اآلثار 
تتأثر ىذه العالقة بػتسمسل التحرير  يةكيف إبراز دراسة تأثير دخوؿ البنوؾ األجنبية عمى أداء البنوؾ المحمية، و

 : 1ومف أىـ األسئمة التي طرحيا ىؤالء الباحثيف ما يمي المالي.
 بمستوى  يرتبط األجنبية البنوؾ دخوؿ كاف إذا وما آخر إلى بمد مف األجنبية البنوؾ انفتاح يختمف كيف -
 ؟ االقتصادية التنمية
  ؟األجنبية البنوؾ دخوؿ مع المحمية البنوؾ أداء يتغير كيف -
  ؟ما إذا كاف تسمسل التحرير المالي ميـ في تحديد آثار البنوؾ األجنبية وجود عمى كفاءة البنوؾ المحمية -

 :2ومف أىـ النتائج التي توصل إلييا ىؤالء الباحثيف ما يمي
 . األجنبية البنوؾ عمى واالنفتاح االقتصادية التنمية مستوى  بيف محددة عالقة وجود عدـ -
 كثيًرا تتغير ال األجنبي البنؾ حصة فإف المجموعات، بيف األداء مؤشرات في االختالفات مف الرغـ عمى -
 أمواليا رؤوس حسابات أو المالية أسواقيا بتحرير قامت التي الالتينية وأمريكا آسيا دوؿ في أعمىو  كبيرة  لكنيا
 .أوالً 

بعد السيطرة عمى متغيرات االقتصاد  ، بمعنىتسمسل التحرير المالي ميـ ألداء القطاع المصرفي المحمي -
 حيث مف األجنبية، البنوؾ دخوؿ مف الكفاءة مكاسب أف إذالكمي وتجميع البمداف حسب تسمسل التحرير، 

 .أوالً  المالية األوراؽ سوؽ  بتحرير قامت التي البمداف في األعمى والتكاليف ىي األرباح انخفاض
 تصف: 2007( سنة Robert CULL  and Maria PRIA) برييا مارياكول و روبرت  دراسة. 2
 بيف العالقة في النظر إعادةوتيدؼ في  النامية، البمداف في األجنبية البنوؾ ممكية في الحديثة االتجاىات الدراسة
 حصةب المتعمقة البيانات استخداـومف أجل ذلؾ اعتمدت عمى . األجنبية البنوؾ ومشاركة المصرفية األزمات
(     2002-1995الفترة ) خالؿ نامية دولة 100 مف أكثر في األجنبية البنوؾ لدى المصرفي القطاع أصوؿ

 :3ىذه الدراسة ما يمي النتائج أظيرتلقد  و

                                                           
1
 Nihal BAYRACTAR and Yan WANG, « Foreign Bank Entry, Performance of Domestic Banks and the Sequence of 

Financial liberaliszation. », Policy Research Working Paper 3416,  Washington, USA: The World Bank, August 

2004, P, P, 2, 3. 
2
 Nihal BAYRACTAR and Yan WANG, Ibid, P, 22. 

3
 Robert CULL  and Maria Soledad Martinez PRIA, « Foreign Bank Participation  and Crises in Developing 

Countries », Policy Research Working Paper 4128,  Washington, USA: The World Bank, February 2007, P, P, 26, 27. 



الفصل الثالث: طرق قياس أثر دخول البنوك األجنبية عمى أداء النظام المصرفي 
 الوطني

140 

 وأمريكا والوسطى آسيا الشرقية أوروبا: العالـ مف منطقتيف في بقوة ارتفعت قد األجنبية البنوؾ مشاركة أف -
 المنطقتيف في مثيالتيا مف عموًما أبطأ بوتيرة ولكف ، أيًضا إفريقيا في األجنبية البنوؾ وجود زاد. الالتينية
 آسيا وجنوب شرؽ  في انخفضت حتى أو راكدة األجنبية البنوؾ مشاركة ظمت ، ذلؾ مف النقيض عمى. األخرييف

 .إفريقيا وشماؿ األوسط الشرؽ  وفي
 تكوف  أف إلى تميل كانت 2002 إلى 1995 مف الفترة في مصرفية أزمة مف عانت التي البمداف أف -

 ؛ ذلؾ تفعل لـ التي تمؾ مف أعمى فييا األجنبية البنوؾ مشاركة مستويات
 األجنبية المشاركة ةزياد تتزامف لـ مع ىذا ،قبميا وليس لألزمات نتيجة الزيادة إلى األجنبية المشاركةتميل  -
 .المتعثرة البنوؾ عمىاستحوذت  األجنبية البنوؾ ألف ربما ،الخاص لمقطاع االئتماف توفير تحسيف مع األزمة بعد

( Maria LEHNER and Monika SCHNITZER)شنيتزر مونيكا الهنير و ماريا . دراسة 3
 في المنافسة وزيادة المحمية لمبنوؾ المباشرة غير باآلثار األجنبية البنوؾ دخوؿ يرتبط ما كثيراً  :2008سنة 
 عمى التركيز مع ،المضيفة البمداف عمى اآلثار ىذه تأثيريدؼ الباحثاف إلى دراسة ي. المحمية المصرفية السوؽ 
ىذا  وكيف اآلثار ىذه تتفاعل كيفتـ التساؤؿ حوؿ  الخصوص، وجو عمى. الناشئة األسواؽ وسياؽ االنتقاؿ
ومف أىـ . المضيف المصرفي لمسوؽ  والرفاىية الفحص في االستثمار عمى المحمية البنوؾ حوافز عمىالتفاعل 

 : 1النتائج الدراسة ما يمي
 حوافز عمى السمبي تأثيره في اآلخر منيما كل يعزز البنوؾ عدد في والمنافسة المباشرة غير التداعيات أف -
 . المنتجات تمييز معدؿ انخفاضب تخفيفيا يتـ التأثيريف كمتا قوة لكف الفحص، في االستثمار عمى المحمية البنوؾ
 كال أف حيف في بالرفاىية، يتعمق كبديميف فيما العمل إلى المنافسةو  المباشرة غير التداعيات تميل -

 .مكمل بشكل يتصرفاف التنافسية الضغوط مف الوضعيف
قد يكوف  ،المتقدمة البمداف مف أكثر الفحص في لالستثمار أكبر بتكاليف ستتميز نمواً  األقل البمداف فإ -
 المرافق تحديث أو الضرورية الييكمة إعادة عمميات أو البشري، الماؿ رأس بتنمية المتعمقة التكاليف ارتفاع بسبب
 .التقنية
 الرفاه يعتبرلمغاية  المتقدمة لمدوؿ بالنسبة فإنو مرتفًعا المالية المنتجات في التبايف مستوى  يكوف  عندما -
 الدوؿ مف المزيد عمى حيف ينبغي في، الخضراء االستثمارات عبر أسواقيا بدخوؿ األجنبية لمبنوؾ لمسماح األمثل
 .المحمية البنوؾ عمى االستحواذ طريق عف األجنبية لمبنوؾ أبوابيا تفتح أف المتقدمة
 االستثمارىو  المفضل الدخوؿ وضع يكوف  ،اتالمنتج تمييز مف منخفضة بدرجة تتمتع التي البمداف في -

 .األجنبي لمبنؾ األخضر
 Bruno VALENTINA and Robertهوسوالد )روبرت فالونتينا و برينو . دراسة 4

HAUSWALD)  لمتنميةمحفزة  كعوامل تعمل أف يمكنيا األجنبية البنوؾ أف مف الرغـ عمى :2009سنة 
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وفي ىذا الصدد  المحمي، اإلقراض محل تحل قد ألنيا لمجدؿ مثيًرا يزاؿ ال دورىا أف إال واالقتصادية، المالية
 حقيقي اقتصادي نشاط إلى المحمي اإلقراض في األجانب ؿو دخل االقتصادية قنواتإلى دراسة الباحثاف يدؼ ي

 التمويل مف احتياجاتيا في الصناعية قطاعاتيا تختمف التي والبمداف المتقدمة، النامية البمداف مف كبير قطاع في
  : 1فيأىـ نتائج  تتمثلو   الخارجي
 الناحية مف ضئيل انكماش مف إال تعاني ال الخارجي التمويل عمى كبيًرا اعتماًدا تعتمد التي الصناعات أف -

 أنو، رغـ ىذا تشير النتائج إلى األجنبية لمبنوؾ العالي التواجد ذات البمداف في المصرفية األزمة أثناء اإلحصائية
 تؤدي مختمة، مصرفية أنظمة لدييا يكوف  ما غالًبا والتي اإلفريقية، الدوؿ أو المنخفض الدخل ذات البمداف في

 .األزمات فترات خالؿ الحقيقي االقتصادي النشاط في حدة أكثر تقمصات إلى األجنبية البنوؾ
 في وخاصة األزمات، أوقات في الشركة أداء وتثبيت الحقيقي االقتصادي النشاط األجنبية البنوؾ تحفز -
 غير في المحمي االقتصاد استقرار زعزعةمف  المخاوؼ فإف وبالتالي ،المرتفع و المتوسط الدخل ذات البمداف
 .محمو
البمداف أف تكوف قد حققت مستوى معيف مف النضج المؤسسي لمبنوؾ األجنبية لتحسيف نمو  عمى يجب -

بالتالي قد ترغب البمداف في االستثمار في المؤسسات القانونية والمالية، والتي تتجاوز  و ،الشركة بشكل ممحو 
ينبغي أف تسيـ في ارتفاع لتي ا ، ومف خالؿ البنوؾ األجنبية والوساطة المالية األكثر كفاءة اآلثار المفيدة

 .النشاط االقتصادي الحقيقي في حد ذاتيا
تحديد الوصوؿ إلى تـ  تحميل آثار البنوؾ األجنبية حسب مستويات الدخل أو التنمية االقتصاديةمف خالؿ  -

لمبنوؾ وأنظمة قانونية ومالية فعالة كشروط كافية  ،أسواؽ رأس الماؿ وخبرات اإلقراض المحمية كشروط ضرورية
 .األجنبية لتخفيف القيود المالية عمى أداء الشركة

 Olena HAVRYLCHYK and Emilia) جورزيكإميميا  هافريمشيك وأولينا  دراسة. 5

JURZYK في كبير تغيير إلى التسعينيات منذ لمبنوؾ األجنبية االستحواذ عمميات أدت: 2010( سنة 
دارة المالي المشيد  ىذه يدؼت ، إذالنامية والبمداف انتقالية بمرحمة تمر التي البمداف مف العديد في البنوؾ وا 

، والشرقية الوسطى أوروبا في العاممة البنوؾ أداء عمى األجنبية االستحواذ عمميات تأثير تقييـإلى  دراسةال
 البنوؾ ممكية تأثير في بالتحقيق والقياـ الفرؽ، في االختالؼ وتقنيات النزعة درجة مطابقة مف مزيج باستخداـ
ومف أىـ النتائج  .أوروبا وشرؽ  وسط في عمييا االستحواذ تـ التي لمبنوؾ السوقية والقدرة األداء عمى األجنبية

 : 2التي توصل إلييا ىؤالء الباحثيف ما يمي
 .والشرقية الوسطى أوروبا بمداف في الكبيرة البنوؾ شراء تفضل األجنبية البنوؾ أف -
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 . المحمية بنوؾال مف الماؿ رأس حيث مف أفضل ولكنيا ،ربحية أقل المتوسط في كانت المكتسبة البنوؾ أف -
 مف أكثر األمر يستغرؽ و  ،المكتسب البنؾ رسممة بإعادة االستحواذخالؿ سنة  األجانب المستثمروف  يقـو -
 .القروض خسائر مخصصات وخفض التكاليف خفض مف تأتي والتي األرباح، في زيادة لتحقيق واحد عاـ
مكانية أفضل سمعة مف تنبع والتي األمواؿ، تكمفة انخفاضب األجنبية البنوؾ ممكيةتتميز  -  أفضل وصوؿ وا 
 .األـ البنوؾ طريق عف أو مباشرة إما الدولية الماؿ رأس أسواؽ إلى
 أداء في فتحسي بعدوذلؾ  ،النمو في االستحواذ مف عاميف بعد األجنبية البنوؾ في السوؽ  حصة تبدأ -
 .البنوؾ

 Stijn CLAESSENS and Neeltje Van)هورين  نيمتج فان كميسنس وستيجن . دراسة 6

HOREN الفترة خالؿ دولة 137 لػ البنوؾ ممكية حوؿ شاممة بيانات قاعدة لدراسة ا ىذه تقدـ :2012( سنة 
 البنوؾ تواجد في كبيرة زيادات يوثق وىو ،وتأثيرىا األجنبية البنوؾ سموؾ وتستعرض ،(1995-2009)

 البيانات قاعدة استخداـوتيدؼ ىذه الدراسة مف خالؿ  والمضيفة األصمية البمداف مف العديد مع األجنبية،
 والمحمية األجنبية البنوؾ خصائص ةقارنو م األجنبية الممكية اتجاىات عف بارزة حقائق ريتوف إلى الشاممة

 خالؿ اإلقراض استقرار عمى األجنبية البنوؾ وتأثير المالي والتطور األجنبية البنوؾ وجود بيف العالقة تحميلو 
 : 1يمي ما طرحيا يتـ التي والسياسة البحث أسئمة تشمل .األخيرةالمالية  األزمة
  ؟المحمي المالي القطاع تنمية إلى أكثر األجنبية البنوؾ تضيف ظروؼ أي وتحت البمداف أنواع ألي -
 المؤسسات ماىي التنمية، مف معيف مستوى  ذات لمبمداف فائدة أقل األجنبية الممكية تأثير أف إلى بالنظر -
  ؟األجنبية لمبنوؾ أكبر وجود عند لتحسينيا أىمية األكثر
 البمداف في المصرفية األنظمة عمى المختمفة الصدمات آثار تخفيف في األجنبية البنوؾ وجود يساعد متى -

  ؟ذلؾ تفعل ال ومتى المضيفة
 بيف والمسافة الدولية، العمميات ودرجة وحجـ المنشأ، بمد - األجنبية البنوؾ أنواع بيف االختالفات تؤثرىل  -
 القطاع تنمية في أدوارىا عمى األجنبية لمبنوؾ النسبي والوجود -ذلؾ إلى وما المضيفة، والبمداف األصمي البمد

  ؟المخاطرتضخيـ  أو المخاطر امتصاص في ودورىا المالي
 الوساطة في األجنبية البنوؾ دور لتقييـ لرصدىا أىمية األكثر األداء ومؤشرات العمومية الميزانيات ماىي -
  المحمية؟ المالية

 : 2ما يمي ىوريفكميسنس و إلييا التي توصل النتائج أىـ ومف 
  العالمية المالية األزمة توقف مف الرغـ عمى البمداف معظـ في كبير بشكل األجنبية البنوؾ وجود ازدياد -

 . واحد عقد في السوؽ  حصة مف %67 األجنبية البنوؾحيث امتمكت 
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 حوالي عمى المتوسط في األجنبية البنوؾ تتحصم مباشرة، األزمة قبل أي 2007 عاـ نياية تقييـ عند -
 والتنمية االقتصادي التعاوف  منظمة بمداف في واألرباح والودائع بالقروض يتعمق فيما السوؽ  حصص مف 20%
 . النامية الدوؿ و الناشئة األسواؽ في %50 مف ربايق وما
 القطاع وتنمية األجنبية البنوؾ وجود بيف العالقات حيث مف المضيف البمد األنماط باختالؼ ؼختالا -
 ضئيمة عالقة وجود إلى ةاألجنبي ؾو البن وجود يميل والعالي المتوسط الدخل ذات البمداف فيف ،واالستقرار المالي
 االئتمافبانخفاض  الدخل منخفضة البمداف في األجنبية البنوؾ وجود يرتبطمع ذلؾ  و .ممنوحال االئتماف مع
 .ممنوحال

 أعمى رأسمالية بكفاية عموًما تتمتع األجنبية البنوؾ أف وجد األجنبية و المحمية البنوؾ ميزانية مف حيث -
 . التقميدية اإلقراض أعماؿ في نسبيا أقل بشكل تشارؾ أنيا كما ،أفضل سيولة وبمراكز
 البنوؾ أداء مف تقمل األجنبية البنوؾ أف المفاجئ مف يكوف  ربما ،األجنبية و المحمية البنوؾ أداء حيث مف -

. المرتفع الدخل ذات البمداف في مختمف بشكل تعمل ال ولكنيا النامية، والبمداف الناشئة األسواؽ في المحمية
 وظروؼ والمحمية األجنبية البنوؾ بيف العمل استراتيجيات في االختالفات منيا جزء في االختالفاتىذه  تعكس
 وتعمل تحفًظا أكثر محافم لدييا األجنبية البنوؾ ألف األداء يختمف قد الخصوص وجو عمىو  ،المضيف البمد

 .البمداف بعض فيالمحمية  البنوؾ عف أقل بسيولة

 (2012 – 2004فترة الدراسة ) بعدالثالث: الدراسات التجريبية  الفرع
قاـ بيا بعض الباحثيف في مجاؿ الصناعة المصرفية مف العديد مف الدراسات التجريبية أيضا ىناؾ 

  ، والتي ليا عالقة بدخوؿ البنوؾ األجنبية لمصناعة المصرفية المحمية2012سنة مختمف الدوؿ في العالـ بعد 
 ومف بيف أىـ ىذه الدراسات الحديثة وعمى سبيل المثاؿ ال عمى الحصر ما يمي:

: 2013( سنة Jonathon Adams KANE and all) آخرون  جونتون آدامس كان و دراسة. 1
-2007)مف ذوي الخبرة نتيجة لألزمة المالية  االئتماف انكماشإلى جانب و  المالية السريعةكنتيجة لمعولمة 

 المشاكل السياسية المستمرة التي تواجو إحدىوالذي يمثل  أكثر إلحاحا في اآلونة األخيرة السؤاؿ أصبح(، 2008
وفي في االقتصاد المحمي.  مسألة السماح لمبنوؾ األجنبية بالدخوؿ تفكر في التحرر المالي ىوالتي الحكومات 

القطاع المالي لممشاركة األجنبية ىو  في مسألة ما إذا كاف فتحجونتوف آدامس كاف و زمالءه  ىذا الصدد يبحث
 لممؤسسات االئتماني العرض كاف إذا ما عمى وجو الخصوص المؤلفوف  يفحصو ، لناميةا لمبمداففكرة جيدة 

ومف أىـ النتائج  .األـ اقتصاداتيـ في أزمة بوقوع مشروطو  منيجي بشكل يختمف العظمى الغالبية ذات المالية
   :1التي توصل إلييا كاف وزمالءه ما يمي
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 تقل التي اإلقراض أنماط في تغيرات تظير األصمية بمدانيا في ألزمات تعرضت التي األجنبية البنوؾ أف -
 ؛األـ في دوليـ اتاألزم ىذه مثل تشيد لـ التي نظيراتيا عف (%42 و %13) بيف تتراوح بنسبة
ومع ذلؾ مف  األجنبية البنوؾ أماـ المالية أسواقيـ يغمقوا أف يجب النامية البمداف في السياسة صانعي أف -

 ؛المنافسة وتعزيز المالي االستقرار حيث مف اإلضافية الفوائد مف األجنبية مجموعة تحمل البنوؾالممكف أف 
 البنوؾ جانب مف أكبر ائتماني انكماش حدوث إمكانية تدرؾ أف يجب المحمية النقدية السمطات أف -

 .لذلؾ وفًقا األزمات خالؿ المحمية السيولة تكويف ودعـ األجنبية
 ىذه تبحث: 2014( سنة Deniz ANGINER and all) دينيس أوجينر و آخرون  دراسة. 2
و بنوؾ األـ  األجنبية البنوؾ العالمية لفروع المالية األزمة خالؿ االفتراضي الخطر بيف العالقة فيالدراسة 
 أف يمكف التي الفرعية والسياسات الخصائص أيًضا بتحميلأوجينر و زمالءه  لقد قاـ ذلؾ، مف واألىـ  ليا التابعة
بنوكيا  عف التابعة بنوؾال عزؿ في تساعد أف يمكف التي العوامل فيـ بيدؼ ،االرتباط ىذا مف تزيد أو تخمد
 البنوؾ عمى تؤثر التي لمصدمات تعرضيا مدى بتقييـ المضيفة لمبمداف تسمح ألنيا ميمة القضايا ىذه. األـ

. ومف أىـ النتائج التي توصل إلييا التعرض ىذا مف الحد في تساعد أف يمكف التي والعوامل الجنسيات متعددة
 : 1ما يمي أوجينر و زمالءه

  التابعة بنوؾوال بنوؾ األـمل االفتراضية مسافةال بيف واقتصادية إحصائية داللة ذات إيجابية عالقة ىناؾ أف -
 .االفتراضية المسافة بيا باحستـ  التي مطريقةل و فييا النظر تـ التي البنوؾ لعينة ةقويالنتيجة  هىذتعتبر 
         .التابعة والبنوؾ لمبنوؾ األـاالفتراضية  المسافة في العالقة عمى تؤثر الفرعية الخصائص بعض أف -

 الماؿ رأس مف أعمى نسبة لدييا التي التابعة بنوؾلم بالنسبة أقل الخصوص وجو عمى االرتباط ىذا يكوف و 
 .األـ بنؾال مف استقاللية أكثر بشكل إدارتيا تتـ والتي الربحية ونسبة الودائع وتمويل
بيف  مسافةال عمى الصدمات تأثير مدى عمى أيًضا المضيف البمد في بو المعموؿ التنظيمي النظاـ يؤثر -

 أقل األـ والبنؾ التابعة بنوؾال عف المسافة بيف الخصوص وجو عمى االرتباط يكوف ، الفرعية والبنوؾ بنوؾ األـ
 اإلفصاح و واالحتياطي الماؿ رأس مف أعمى متطمبات تفرض التي البمداف في العاممة التابعة بنوؾلم بالنسبة
 .البنؾ أنشطة عمى صرامة أكثر وقيود
 بنوؾال عزؿ في يبدو ما عمى تساعد المشددة المصرفية الموائح ففإ المضيف البمد سياسة نظر وجية مف -
 .األزمات أثناء األـ لمبنوؾ االفتراضية المخاطرة في التغييرات عف األجنبية التابعة

 المصرفي القطاع يعد :2014سنة  (Yuhuna LI and all) يوهونا لي و آخرون  . دراسة3
 ومنخفض مربح وغير الماؿ رأس في نقص مف يعاني يزاؿ ال لكنو المالي، النظاـ في عنصر أىـ الصيني
 والبنوؾ لمدولة الممموكة الشركات بيف الراسخة لمعالقات نتيجة رئيسي بشكل المتعثرة بالقروض ومميء الكفاءة،
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 البنوؾ إصالح مف سمسمة تنفيذ يتـ لذلؾ ،السوؽ  اقتصاد إلى المخطط االقتصاد مف تنتقل البالد كانت بينما
 القطاع انفتاحأال و ىو الميمة  القرارات أحد اإلصالح ىذا يشمل ،الصينية لمبنوؾ التنافسية القدرة لتحسيف
 إلى السياسة ىذه تؤدي أف الصينيوف  المصرفيوف  المنظموف  يأمل. األجنبية البنوؾ عمى الصيني المصرفي
 في الدراسة ىذه تبحث. وفي ىذا الصدد المباشرة غير اآلثار خالؿ مف وتنافسيا الصينية البنوؾ كفاءة تحسيف
 االستثمار أال وىي: قنوات ثالث خالؿ مف الصيني المصرفي القطاع في األجنبية البنوؾ المباشرة غير اآلثار

 خالؿ مف ، والكمية النوعية التحميالت باستخداـ و ذلؾ. المنافسة؛ الموظفيف دوراف ؛األجنبي االستراتيجي
ومف أىـ النتائج التي  .األجنبي االستثمار وبعد قبل االستراتيجي االستثمار بيف الصينية البنوؾ أداء مقارنة
 :1ما يمي يوىونا لي و آخروف  توصل
 واضًحا ليس االستراتيجي االستثمار تأثير لكف الصينية، البنوؾ يفيد لـ األجنبي االستراتيجي االستثمارأف  -
 ؛لمغاية
 مف الموظفيف تنقل ولكف األجنبية، البنوؾ مف لمتعمـ الفرصة الصينية لمبنوؾ الموظفيف دوراف معدؿ يتيح -
 ؛ أكثر األجنبية البنوؾ يفيد األجنبية البنوؾ إلى الصينية البنوؾ
 .لمغاية واضحة ليست األجنبية البنوؾ مف المنافسة آثار و مقيد، الصيف في األجنبية البنوؾ نمو إف -

 المصرفي النظاـ شيد سنوات عدة منذ :2015سنة  (Isaac BOADI) إسحاق بوعادي . دراسة4
 العالمي المصرفي الترخيص إدخاؿ الحالية التطورات بيف مف ، وعممياتو في التنظيمية التغييرات مف قدًرا الغاني
 أشكاؿ مف شكل أيب بالقياـ سيدي غاني مميار 70 يامال أسر  التي يبمغ لممصارؼ سمحمما  ،2003 عاـ في

فبعد  ،تنظيمية صالحاتإ و إجراءاتعدة قاـ بنؾ غانا ب (2008-2004الفترة ) خالؿو . المصرفية الخدمات
 المزيد إنشاء خالؿ مف غانا في عممياتيا وكثفت وجودىا مف لألجانب الممموكة البنوؾ زادتمرور ىذه الفترة 

وليذا  ،المحمية البنوؾ عمميات عمى تأثيرىا حوؿ أسئمة األجنبية البنوؾ ىذه تدفق ، مما أثاروالشبكات الفروع مف
أيًضا  تناوؿ و ،غانا في المحمية البنوؾ عمميات عمى األجنبية البنوؾ دخوؿ آثار دراسةقاـ إسحاؽ بوعادي ب

 .المحمية نظيراتيا مف أفضل الناشئة األسواؽ اقتصادات في األجنبية البنوؾ أداء فأ تقوؿ التي المواقف فحص
 :2ما يمي إسحاؽ بوعاديومف أىـ النتائج التي توصل إلييا 

 ؛األصوؿ عمى العائد و الفوائد إيرادات صافي بزيادة كبير بشكل يرتبط األجنبية البنوؾ دخوؿ أف -
 زيادة مف يتضح كما ،األجنبية البنوؾ لدخوؿ نتيجة تكوف  ما عادة المصرفية الصناعة في المنافسة أف -
 ؛البنوؾ ربحية
 ؛ضخمة سوقية حصة لدييـ يكوف  عندما وليس الدخوؿ عند تسجيمو يتـ األجنبية البنوؾ وجود أف -
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 يكوف  عندما األجنبية البنوؾ مف االئتماف مف أكبر بشكل االستفادة إلى المضيفة الدوؿ في الشركات يلم -
 ؛مالئما الكمي االقتصاد مناخ
  بالربحية مباشرة يرتبطاف الماؿ ورأس السيولة حيف أفف بالربحية، عكسيا مرتبطة الودائع فأ الدراسة تشير -
 ؛الغانية البنوؾ ربحية عمى كبير بشكل وتؤثر إحصائية داللة ليا بالبنوؾ الخاصة المتغيرات ىذهأف  و

 .الغاني المصرفي لمقطاع المستمر لمنجاح الرئيسية المكونات مف التنافسية والقدرة الربحية و الكفاءة تعد -
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 الثالثخالصة الفصل 
توضيح  وبعض المفاىيـ التي تخص عممية تقييـ األداء  توضيح ىوفي ىذا الفصل ما تقدـ  أىـمف 

و مستوى  مستوى القطاعيال ومستوى الوطني الأال وىي  عمى مختمف مستوياتوكيفية تقييـ أداء البنوؾ 
مستوى الوطني تستخدـ الفعمى  ،تقييـ األداء حسب مستويات تقييـ األداءتختمف معايير  و  الصناعة المصرفية

مستوى القطاعي تستخدـ مؤشرات الأما عمى  ؛معايير األداء في مجاؿ تعبئة الموارد وفي مجاؿ تمويل التنمية
  نموذج الييكل مستوى الصناعة المصرفية اعتمد عمىال؛ في حيف عمى كاممز لتقييـ أداء النظاـ المصرفي

    .(SCPالسموؾ و األداء)
تطور العالقة التي تربط  أوال، حسبداء األدخوؿ البنوؾ األجنبية و العالقة بيف  وتفسير تحميلأيضا لقد تـ 

نموذج الييكل، السموؾ مكونات وذلؾ مف خالؿ تفسير العالقة بيف ىيكل الصناعة المصرفية باألداء 
والتي تفسر ىذه العالقة رواد مدرسة ىارفارد التي تبنت النيج التقميدي ليذا النموذج  حسب( سواء SCPواألداء)

مدرسة شيكاغو التي تبنت عامل الكفاءة في تفسير العالقة بيف  حسبأو  ؛القوة السوقيةو عمميات التواطؤ ب
العديد مف الدراسات فمنيا مف  انقسمت( SCPاألداء )الييكل، السموؾ و  أساس ىذا النيج الييكل واألداء. فعمى

المصرفي، و منيا مف يؤكد عمى وجود التأثير السمبي لتواجد  القطاع في األجنبي لموجود اإليجابي يدعـ التأثير
كيفية تأثير دخوؿ البنوؾ األجنبية عمى أداء  حسب؛ وثانيا، البنوؾ األجنبية في القطاع المصرفي لمبمد المضيف

عمى ثالث  وتركيزىا األجنبية البنوؾ لدخوؿيعتمد التأثير الكمي  ، إذالنظاـ المصرفي الوطني لمبمد المضيف
 األجنبية التأثير غير المباشر لمبنوؾو ( Own Effectاألجنبية ) لمبنوؾ التأثير المباشروىي  قنوات لمتأثير

(Spillover Effect)  تركز القطاع المصرفي الذي رافق الدخوؿ األجنبي.و  
قاـ بيا بعض الباحثيف في مجاؿ الصناعة المصرفية مف العديد مف الدراسات التجريبية كما عالجت 

 اختمفت و ،ـ المصرفي الوطني لمبمد المضيفاالعالـ أثر دخوؿ البنوؾ األجنبية عمى أداء النظ بمدافمختمف 
 .األداءىذه الدراسات حسب كل بمد مف جية، ومف جية أخرى حسب مجاالت ومستويات التي تـ فييا تقييـ 

 في المحمي المصرفي النظاـ كفاءة في أكبر مكاسب تحقيق عمى أدلة الدراسات مف العديد توثق وفي ىذا الصدد
 مف الكفاءة في مكاسب األجنبية البنوؾ تحقيق كيفية إلى األبحاث مف ىائمة مجموعة تشيرإذ  المضيفة، البمداف
دخاؿ التشغيمية؛ الكفاءة في تحسينات التكمفة؛ ىياكل تخفيض تسييل خالؿ  الجديدة وتطبيق التقنيات وا 

 في األجنبية البنوؾ مساىمة كيفية إلى واسع نطاؽ عمى أيًضابعض الدراسات  تشيركما  .المصرفية والمنتجات
 وجدتو . اقتصادي نمو إلى النياية في يؤدي الذي المضيف في االقتصاد عاـ بشكل المالية األسواؽ تطوير
 توافر زيادة إلى يؤدي مما المالية الوساطة تكاليف خفض في تساىـ األجنبية البنوؾ أف عمى أدلةأخرى  دراسات
 تقمب عمى األجنبية البنوؾ تأثير في ميـ آخر موضوعوفي . المضيف البمد في المالية التنمية وتعزيز االئتماف
 لمصدمات محتممة انتقاؿ كآلية أيًضا األجنبية البنوؾ تعمل أف يمكف، إذ المالي واالستقرار الكمي االقتصاد
 . المضيف البمد في االستقرار عدـ مف يزيد مما الخارجية
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 تمييد
النظام المصرفي الجزائرؼ بعدة تطورات تبعا للظروف االقتصادية والسياسية للوطن، وكذا لسياسية  مر

التمويل المتبعة في ظل االقتصاد المركزؼ، األمر الذؼ دفع إلي القيام بعدة إصالحات مصرفية، ومن ىنا يمكن 
بصدور قانون النقد والقرض تعلق خاصة فيما ي التساؤل عن فعالية ىذه اإلصالحات في دفع النمو االقتصادؼ

جاء االستثمار المباشر للبنوك األجنبية  في الجزائر وذلك بإتباع البنك األجنبي عددا من حيث  ،1990في سنة 
ما يدفع للتساؤل عن مدػ انفتاح النظام المصرفي وىو  ،اإلجراءات المتخذة والمنصوص علييا في القانون 

عن دور ىذه البنوك األجنبية  من جية، ومن جية أخرػ  وعليو اتساع شبكتو ،الجزائرؼ وازدياد ممثليو وتعددىم
ومن أجل معرفة مدػ مساىمة المسار المالي ليذه  .لنظام المصرفي الجزائرؼ لفي تحسين الوساطة المالية 

القروض تطور تشمل تمويل االقتصاد الوطني، تم االعتماد على مقارنة تعبئة الموارد و  البنوك وأىميتيا في
  .بين البنوك األجنبية و البنوك العمومية في القطاع المصرفي الجزائرؼ  والودائع
في  السلطة النقدية في الجزائرنتيجة للعولمة المالية والتطورات السريعة في اقتصاديات العالم، رغبت وك

النظام المصرفي  اندماجساعد على تو  ،سمح برفع القيود والعراقيلالتي تتطبيق سياسة التحرير المالي والمصرفي 
تطوير الصناعة ل من خاللياتيدف بعدة إجراءات السلطة النقدية . وعلى ىذا األساس قامت الجزائرؼ عالميا

 عمومية أم ابنوكسواء كانت  السوق المحليةالجزائرية وذلك بتوفير البيئة المالئمة للبنوك العاملة في  المصرفية
النقدؼ من خالل تنفيذ األدوات السياسة النقدية المالئمة. وعلى ضوء  االستقرارالمحافظة على ، وكذلك أجنبية

 ذلك تم تقسيم الفصل إلى مبحثين كما يلي: 
 المبحث األول: النظام المصرفي الجزائري 

لمواجية التغيرات  منظام المصرفي الجزائري المبحث الثاني: اإلجراءات المتبعة من السمطة النقدية ل
 الحديثة والمعاصرة لمصناعة المصرفية
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 ئري النظام المصرفي الجزا المبحث األول:
البتوادر األولتى  االستتقالل جتاءتيعود للحقبة االستتعمارية، لنتن بعتد في الجزائر  جنبيةاألبنوك الإن تواجد 

وىكتتذا عتترف تتمميم ليتتذه البنتتوك، القامتتت الستتلطات الجزائريتتة بعمليتتات وبالتتالي  النظتتام المصتترفي الجزائتترؼ إلقامتة 
النقتد والقترض المتعلتق ب 90/10قانون العديد من التطورات واإلصالحات إلى أن جاء  النظام المصرفي الجزائرؼ 

المباشتر للبنتوك األجنبيتة والمؤسستات الماليتة فتي  االستتثمارعلتى دفتع ستمح التذؼ  1990أفريتل  14المؤرخ فتي و 
بمثابتة تيييتر جتتذرؼ أؼ أنتو النقلتة الفعليتة للنظتام المصتترفي الجزائترؼ علتتى أنتو ىتذا القتانون  اعتبترحيتث الجزائتر، 

  .األجنبية بنوكالسوق في ظل المنافسة لل اقتصادمن أجل إقامة نظام مصرفي مستقل يخدم التحول إلى 

 النظام المصرفي الجزائري بنية المطمب األول: 
، والتتي 1967و 1966لستنتين  التتي متر بيتا النظتام المصترفي الجزائترؼ فتترة التمميمتات تمن أىم التطورا

، ثم جاءت فترة اإلصالحات المصرفية إلى غاية األزمة 1982عقبتيا إعادة البنية الييكلية للنظام المصرفي سنة 
 باألمر رقمالمالية التي تعرضت ليا البنوك الخاصة الوطنية والتي نتج عنيا إلياء قانون النقد والقرض وتعويضو 

 الذؼ تبعتو عدة قوانين شملت بعض التعديالت واإلصالحات القانونية.و  2003أوت  26في  (03/11)

 الفرع األول: نشأة وتطور النظام المصرفي الجزائري 
      بنتتتوك أجنبيتتتة فتتتي الحقبتتتة االستتتتعمارية، والمتمثلتتتة أساستتتا فتتتي فتتتروع لبنتتتوك فرنستتتيةل اعرفتتتت الجزائتتتر تواجتتتد

مؤسسات خاصة موجية إلتى خدمتة اإلقليميتة االستتعمارية، وذلتك فتي ظتل نظتام مصترفي جزائترؼ تتابع للنظتام  أو
للخدمتتة العموميتتة  اشتتبان 450شتتبكة بنكيتتة تحتتتوؼ علتتى المصتترفي الفرنستتي )المستتتعمر(. والتتذؼ كتتان يتنتتون متتن 

 :1لنحو التاليمؤسسة بنكية، حيث يمكن تقديم النظام المصرفي الجزائرؼ على ا 140موزعة على 
 مؤسسة اإلصدار لبنك الجزائر والمجلس الجزائرؼ للقرض. -
 البنوك التجارية، بنوك األعمال، ومؤسسات خاصة.مؤسسات القرض ذات االتجاه العام والمتمثلة في  -

منتذ االستتقالل بتدأت بتوادر قيتام نظتام مصترفي جزائترؼ مستتقل يختدم . نشأة النظام المصرفي الجزائري: 1
ستقالل بيجرة رؤوس األموال وسحب الودائع نتيجة ليجترة االقتصاد الوطني، والذؼ كان يتميز عشية االمصلحة 

عتدة إجتراءات متن  ذه الظتروف تتم اتختاذالمحتلين متن الجزائتر وىجترة اإلطتارات المؤىلتة لتستيير البنتوك، ونظترا ليت
 أجل إضفاء السيادة الوطنية وىي كالتالي:

 (62/144)بموجتتب القتتانون رقتتم البنتتك المركتتزؼ الجزائتترؼ تتتم إنشتتاء  لقتتد: زائااري إنشاااء البنااك المرااازي الج -
 برأسمال مبدئي مكتتب من قبل الدولة. 1962ديسمبر  13الصادر في 

بموجتتب ( CADإنشتتاء الصتندوق الجزائتترؼ للتنميتتة )لقتتد تتتم : (CAD)إنشاااء الصااندوج الجزائااري لمتنميااة  -
، حيتتتث تتتتم تعتتتويض الييانتتتل الفرنستتتية التتتتي أوقفتتتت نشتتتاطيا مثتتتل: 1963متتتاؼ  7المتتتؤرخ بتتتت (63/165)قتتتانون 

                                                           
1 Société Inter-Bancaire de Formation. Système Bancaire et Financier Algérien. Alger : [S.E]. P, P.10, 11. 
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(؛ صتتتندوق تجييتتتز التنميتتتة CNME(؛ الصتتتندوق التتتوطني لصتتتفقات الدولتتتة)CDCصتتتندوق الودائتتتع واالرتيتتتان )
المؤرخ في  (72/26)األمر رقم  موجبالبنك الجزائرؼ للتنمية بىذا الصندوق يدعى وأصبح (. CEDAللجزائر )

 صندوق الجزائرؼ للتنمية.الالمتعلق بتييير تسمية و  1972جوان  07
بموجتتب  إنشتتاء الصتتندوق التتوطني للتتتوفير واالحتيتتا لقتتد تتتم  :إنشاااء الصااندوج الااوطني لمتااوفير واالحتيااا  -

استتتقاللية  علتتى شتتكل مؤسستتة عموميتتة ذات شخصتتية معنويتتة و 1964أوت  10 المتتؤرخ بتتت (64/227)القتتانون 
 صناديق للتوفير كانت متواجدة في ظل االستعمار.  7حيث تم تعويض  ،مالية

تطور النظام المصرفي الجزائرؼ أساسا من التمميمات للبنتوك  انطلق. تطور النظام المصرفي الجزائري: 2
وىتي موزعتة  التمميمتات التتي ستبقت بنتك لتتيلة 20 حيث كان ىذا النظام يتنون متن حتوالي ،1966األجنبية سنة 

بين مؤسسات القرض الخاصة بالجزائر، مؤسسات القرض وفروع البنوك المتواجدة في فرنسا، ومؤسسات القرض 
 (.01في الملحق رقم ) االستقاللالجزائرية. ويمكن توضيح المؤسسات المصرفية األجنبية الموجودة عقب 

األجنبيتة ثتالث بنتوك وطنيتة وىتي نتج عن عملية التمميم للبنتوك (: 67-66. مرحمة التأميمات )1-2
 :1كاآلتي
بمقتضتتتتتى األمتتتتتر  إنشتتتتتاء البنتتتتتك التتتتتوطني الجزائتتتتترؼ لقتتتتتد تتتتتتم  :(BNA)إنشااااااء البناااااك الاااااوطني الجزائاااااري  -
، وذلك بتمميم المصارف األجنبيتة التاليتة: القترض العقتارؼ الجزائترؼ 1966جوان  13المؤرخ في  (66/178)رقم

؛ (BNCIA)البنتتتك التتتوطني للتجتتتارة والصتتتناعة فتتتي إفريقيتتتا؛ (BPPB)بنتتتك بتتتاريس وىولنتتتدا؛ (CFAT)التونستتتي
؛ المصتتتتتتتترف التتتتتتتتوطني للخصتتتتتتتتم (CEM)مصتتتتتتتترف الخصتتتتتتتتم لمعستتتتتتتتكر؛ (CIC)القتتتتتتتترض الصتتتتتتتتناعي والتجتتتتتتتتارؼ 

 .(CNEP)لباريس
بموجتتتتب األمتتتتر إنشتتتتاء القتتتترض الشتتتتعبي الجزائتتتترؼ لقتتتتد تتتتتم  :(CPA)إنشاااااء القاااارض الشااااعبي الجزائااااري  -
شتركة مرستيليا للقترض ، وذلتك بتتمميم المصتارف األجنبيتة التاليتة: 1966ديستمبر  29المؤرخ في  (66/366)رقم

(SMC)؛ الصتتتتندوق الفرنستتتتي للقتتتترض والبنتتتتك(CFCB) ؛ البنتتتتك الجزائتتتترؼ المصتتتترؼ(BAM) ؛ البنتتتتك الشتتتتعبي
البنتتك ؛ (BPCIO)؛ البنتتك الشتتعبي التجتتارؼ والصتتناعي بتتوىران(BPCIA) التجتتارؼ والصتتناعي لمدينتتة الجزائتتر
 . (BRCP) البنك اإلقليمي للقرض الشعبي؛ (BPCIC) الشعبي التجارؼ والصناعي بقسنطينة

بموجتتتتب األمتتتتر  إنشتتتتاء البنتتتتك الختتتتارجي الجزائتتتترؼ لقتتتتد تتتتتم  :(BEA) إنشاااااء البنااااك الجااااارجي الجزائااااري  -
البنتوك األجنبيتة وىتي كمتا  وذلك إلتمام الحلقة األخيترة لتمميمتات ،1967أنتوبر  19والمؤرخ في  (67/204)رقم

البنتتك ؛ (CN) القتترض الشتتمالي؛  (BBL)بتتركاليس بنتتك؛ (SG)الشتتركة العامتتة ؛ (CL) يلتتي: القتترض الليتتوني
 . (BIAR) الصناعي للجزائر والحوض المتوسط

                                                           
1
 Société Inter-Bancaire de Formation, Ibid. P, P.19, 20. 
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قامت السلطات الجزائريتة بإعتادة البنيتة الييكليتة فتي : 1982. مرحمة إعادة البنية الييامية سنة 2-2
النقل, التجارة, السياحة...الخ(، كمتا مستت أيضتا القطتاع لمجموع مؤسسات القطاع العام )الصناعة،  1982سنة 

 البنكي حيث نتج عنيا إنشاء بنكين آخرين، وىما بنك الفالحة والتنمية الريفية وبنك التنمية المحلية.
نتيجتتة إلعتتادة ىيكلتتة البنتتك التتوطني الجزائتترؼ تتتم إنشتتاء  (:BADR) فالحااة والتنميااة الريفيااةإنشاااء بنااك ال -

 . 1982مارس  13المؤرخ في  (82/106)بمقتضى المرسوم رقم  (BADR) بنك الفالحة والتنمية الريفية
بنتك التنميتة إنشتاء تتم نتيجتة إلعتادة ىيكلتة القترض الشتعبي الجزائترؼ  (:BDL)إنشاء بنك التنمية المحمية -
 .1985أفريل  30المؤرخ في  (85/85)بموجب المرسوم رقم  (BDL)المحلية

 إلصالحات المصرفيةالفرع الثاني: اإلطار القانوني ل
موانبة العصرنة وعلى ىتذا لدفع النظام المصرفي  لقد قامت الجزائر باإلصالحات المصرفية قصد تنظيم و

إلتى يومنتتا  1986متتن ستنة  ابتتداءعتدة قتتوانين متن أجتل إصتالح المنظومتتة المصترفية وتنظيميتا  صتدرتاألستاس 
 ىذا، وتتمثل في:

 إلصالحات المصرفية إلى غاية قانون النقد والقرضاإلطار القانوني ل .1
والمتعلتتق بنظتتام  1986أوت  19بتتتاريخ  (86/12)صتتدر قتتانون : (86/12). القااانون البناااي 1-1
 ض وتسييرىا عن طريق المخطط الوطني للقرض، وأىم ما جاء في ىذا القانون: البنوك والقر 

 إصالح المنظومة المصرفية عن طريق تحديد امتيازات ووظائف البنك المركزؼ.  -
اعتبتتار النظتتام المصتترفي أداة لتطبيتتق سياستتة الحكومتتة فتتي جمتتع المتتوارد وتمويتتل االقتصتتاد حستتب قواعتتد  -

 المخطط الوطني.
  يشتتمل علتتى كيفيتتة جمتتع المتتواردتنليتتف البنتتك المركتتزؼ بإعتتداد، تنفيتتذ ومتابعتتة المخطتتط التتوطني للقتترض  -

 النقود وتحديد أولويات قواعد توزيع القروض حسب األىداف المسطرة لمخطط التنمية. 
ليكمتتتتل ويعتتدل  1988 جتتانفي 12بتتتاريخ  (88/06)صتتدر قتتانون : (88/06). القااانون البناااي 1-2

المتعلق بنظام البنوك والقرض، متن أجتل إيجتاد نظتام جديتد للبنتوك والقترض، وذلتك ضتمن تطبيتق  86/12قانون 
برنتتتامج إصتتتالحي لمجمتتتوع القطاعتتتتات االقتصتتتادية التتتتي شتتترعت فييتتتتا الجزائتتتر، ومتتتن أىتتتم متتتتا جتتتاء بتتتو القتتتتانون 

 ما يلي:  (88/06)
 ية. استقاللية المؤسسات العمومية المصرف -
 توسيع وظائف البنك المركزؼ. -
 إصالح النظام المصرفي وفق معطيات جديدة لالقتصاد الوطني. -

 1990أفريتتتتل  14المتتتتؤرخ فتتتتي  (90/10)جتتتتاء القتتتتانون : (90/10)قااااانون النقااااد والقاااارض . 2-3 
حيتتث يعتبتتر ىتتذا القتتانون  ،المتعلتتق بالنقتتد والقتترض لتنملتتة مستتيرة اإلصتتالحات المصتترفية التتتي قامتتت بيتتا الجزائتتر

النقلتتة الفعليتتة للنظتتام المصتترفي الجزائتترؼ فيتتو بمثابتتة تيييتتر جتتذرؼ متتن أجتتل إقامتتة نظتتام مصتترفي مستتتقل يختتدم 
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التحول إلى اقتصاد السوق فتي ظتل المنافستة للمصتارف األجنبيتة. ومتن التييترات والتحتوالت الجديتدة التذؼ أختذىا 
 قانون النقد والقرض ما يلي:

وأصبح يدعى  ،ك المركزؼ الجزائرؼ بموجب ىذا القانون شخصية معنوية ذات استقاللية ماليةالبن اعتبار -
 بنك الجزائر.

وثالثتتة  ،نتتواب المحتتافع الثالثتتة كمعضتتاء ،إنشتتاء مجلتتس النقتتد والقتترض والتتذؼ يتنتتون متتن المحتتافع رئيستتا -
 موظفين سامين معينين بموجب مرسوم من رئيس الحكومة.

 مراقبان من أجل القيام بمراقبة عامة تشمل جميع دوائر البنك المركزؼ وأعمالو.  تعيين -
مراقبتتة، تنظتتيم وتستتيير البنتتوك والمؤسستتات الماليتتة و يتتتم ذلتتك بتتتتمسيس اللجنتتة المصتترفية بموجتتب المتتادة  -
  .لمراقبة حسن تطبيق القوانين واألنظمة وبمعاقبة المخالفات المثبتة 143

ا القتتانون أنتتو أعتتاد تنظتيم الستتلطة النقديتتة وذلتتك بفصتتل الوظتتائف بتتين السياستتة النقديتتة أىتم متتا جتتاء بتتو ىتتذ و
والماليتتة العامتتة وبالتتتالي فصتتل الخزينتتة العموميتتة عتتن نظتتام النقتتد والقتترض. وذلتتك يعتتود لالعتمتتاد علتتى المبتتادغ 

 التالية: 
 الدائرة الحقيقية؛ الفصل بين الدائرة النقدية و -
 دائرة ميزانية الدولة؛  ية والفصل بين الدائرة النقد -
 دائرة القرض.  الفصل بين دائرة ميزانية الدولة و -

 تتمثل في:  (90/10)وىناك عدة أىداف قد جاء بيا قانون النقد والقتترض 
  إذ أليتتى التمييتتز بتتين القطتتاعين العتتام والختتاص :وضااع حااد نيااائي لمتاادجل االداري فااي القطاااع المصاارفي -

  ؛ وبين القطاع الوطني الخاص والقطاع األجنبي
االستتقاللية بيتمتتع حيتث إذ أصتبح يتدعى فتي عالقاتتو متع الييتر بنتك الجزائتر  :رد االعتبار لمبناك المراازي  -

  ؛بتسيير النقد والقرضالمالية وتخول لو جميع الصالحيات 
 أؼلى الجزائر لتمويل إموال ليير المقيمين بتحويل رؤوس األ إعطاء الحرية :تشجيع االستثمار االجنبي  -
 :1ت التاليةالوطني في مجاال االقتصادمع مراعاة حاجات  اقتصادؼنشا  

 ؛حداث وترقية الشيلإ 
  ؛تحسين مستوػ االطارات والمستخدمين الجزائريين 
   والعالمات التجارية المسجلة شراء وسائل تقنية وعلمية واالستيالل االمثل محليا لبراءات االختراع

 ؛ والعالمات المحمية في الجزائر طبقا لالتفاقيات الدولية
 توازن سوق الصرف. 

                                                           
 أفريل 18بتاريخ  47والصادر في الجريدة الرسمية العدد  المتعلق بالنقد والقرضو  1990أفريل  14( المؤرخ في 90/10) رقم القانون من  (183)المادة  1

1990. 
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يجوز للخزينة خالل ( أنو 90/10قانون النقد والقرض )لقد نص : التطيير المالي لممؤسسات العمومية -
  1:مدة سنة
 تشترؼ ديون البنوك والمؤسسات المالية على اليير بيية تطيير وضعيا المالي نأ. 
 ن تعدل تخصيص الديون على اليير العائدة للبنك الجزائرؼ للتنمية والصندوق الوطني للتوفير أ

 .لى وضعية مالية سليمةإصوليما وخصوميما أواالحتيا  كي تصل الشركتين المؤسستين بتقديم 
  : 2االستعماالت المحليةالوطنية في توحيد وظيفة العملة وذلك من خالل  ر لقيمة الدينار: إعادة االعتبا -

  .منح الدينار دور فعلي كمداة للحساب وقياس القيم بناءا على العالقات الحقيقية في االقتصاد الوطني 
  من خالل جعل الدينار أداة لتخزين القيم أو جعلو يمثل قوة شرائية واحدة في جميع مستويات االقتصاد
 الوطني. 

من قانون النقتد  143حسب ما جاء في المادة : البنك المرازي عمى وحدات الجياز المصرفي رقابةإحاام  -
القتتتتوانين التتتتتي تخضتتتتع ليتتتتا البنتتتتوك أنتتتتو تنشتتتتم لجنتتتتة مصتتتترفية مكلفتتتتة بمراقبتتتتة حستتتتن تطبيتتتتق ( 90/10والقتتتترض )

 .والمؤسسات المالية وبمعاقبة المخالفات المثبتة
البنتتتك المركتتزؼ بتنظتتيم وتستتيير عمليتتة االئتمتتان وذلتتك متتن ختتتالل  يقتتوم: عمميااة االئتمااانوتساايير تنظاايم  -

( فإن ىذه المصتلحة 90/10من قانون النقد والقرض ) 160جاء في المادة  وحسب مامصلحة مركزية المخاطر 
ستتماء المستتتفيدين متتن القتتروض وطبيعتتة وستتقف القتتروض الممنوحتتة والمبتتالا المستتحوبة والضتتمانات أتنلتتف بجمتتع 

جميتتتتع البنتتتتوك  بتبليتتتتا البنتتتتك المركتتتتزؼ يقتتتتوم كمتتتتا  .المعطتتتتاة لنتتتتل قتتتترض متتتتن جميتتتتع البنتتتتوك والمؤسستتتتات الماليتتتتة
  .ات المالية المعلومات الخاصة بزبائنوالمؤسس
ضعيا البنك المركزؼ يلقد وضح قانون النقد والقرض قواعد ومعايير : دعم الثقة في البنوك لتعبئة االدجار -

 :3والتي يجب على كل بنك احتراميا بشكل دائم والمتعلقة بت
 ؛النسب بين األموال الخاصة والتعيدات 
 ؛سب السيولةن  
 ؛النسب بين األموال الخاصة والتسييالت الممنوحة لنل مدين 
 ؛النسب بين الودائع والتوظيفات 
 ؛األموال الخاصة استعمال  
 توظيفات الخزينة والمخاطر بشكل عام.   

                                                           
أفريل  18بتاريخ  47والصادر في الجريدة الرسمية العدد  المتعلق بالنقد والقرضو  1990أفريل  14( المؤرخ في 90/10) رقم القانون من  (211)المادة  1

1990. 
 .146 ،ص مرجع سابق، ،" إصالحات النظام المصرفي الجزائرؼ و آثارىا على تعبئة المدخرات وتمويل التنمية ".الطاىر بلطرش 2
أفريل  18بتاريخ  47والصادر في الجريدة الرسمية العدد  المتعلق بالنقد والقرضو  1990أفريل  14( المؤرخ في 90/10) رقم القانون من  (183)المادة  3

1990. 
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يجب علتى البنتوك أن بمنو من قانون النقد والقرض  170المادة  نصتضمان الودائع المصرفية  من أجلو 
ويلتتزم كتتل بنتتك بتتدفع منحتتة ضتتمان  .مستتاىمة ضتتمان للودائتتع المصتترفية بالعملتتة الوطنيتتةتنتتتتب برأستتمال شتتركة 

 نثر من مبلا ودائعو بالعملة الوطنية الذؼ يحدده المجلس سنويا. على األ (%2)سنوية قدرىا 
 إلصالحات المصرفية بعد قانون النقد والقرض. اإلطار القانوني ل2

متتتر األإصتتتدار عتتتن طريتتتق : جتتتتتاء ىتتتذا التعتتتديل والقااارضلقاااانون النقاااد  2001تعاااديل سااانة  .2-1
  القترض النقتد وب ( المتعلتق90/10رقم ) قانون إتمام  تعديل والمتضمن  2001فيفرؼ  27المؤرخ في  (01/01)

دار و  البنتتك المركتتزؼ إذ يتتتولى تستتيير متتتن أجتتل الفصتتل بتتين متتتتجلس إدارة بتتتنك التتتجزائر ومجلتتس النقتتد والقتترض،   تتتوا 
 . 1مراقبان مجلس اإلدارة و و من نوابو ثالثة (03يساعده )إلى المحافع و تو، على التوالي، ومراقب

 2003أوت  26المؤرخ في  (03/11)صدر األمر المتعمق بالنقد والقرض:  (03/11). األمر 2-2
 (01/01)يكمتتتل األمتتتر  ليعتتتدل و المتعلتتتق بالنقتتتد والقتتترض، و (90/10)والمتعلتتتق بالنقتتتد والقتتترض ليليتتتي قتتتانون 

تحت ظرف األزمات التتي تعرضتت ليتا البنتوك الخاصتة الجزائريتة، والتتي نتتج عنيتا   27/02/2001المؤرخ في 
(، ىتتذه الصتتدمة أظيتترت عتتدم صتتالبة BCIAللجزائتتر ) الصتتناعيو  إفتتالس كتتل متتن بنتتك الخليفتتة والبنتتك التجتتارؼ 

ة القتانون )اللجنتة المصترفية، المفتشتية النظام المصترفي بتالرغم متن مختلتف التنظيمتات المستتعملة للمراقبتة بواستط
العامتتة لبنتتك الجزائتتر ...التتخ(، كمتتا جتتاء ىتتذا القتتانون متتن أجتتل تنثيتتف صتترامة القتتوانين، الوظيفتتة وآليتتات النظتتام 

 : 2ومن أجل تحقيق ثالثة أىداف رئيسية المصرفي
  ؛السماح لبنك الجزائر من التطبيق األحسن المتيازاتو -
  ؛بنك الجزائر والحكومة في الشؤون المالية تدعيم التوافق بين -
 السماح بمفضل حماية للتوظيف واالدخار العمومي للبنوك.  -

شتترو  رئيستتية واجتتب توفرىتتا وعلتتى ممثلتتي النظتتام المصتترفي الجزائتترؼ العمتتل بيتتا متتن  كمتتا أن ىنتتاك ثالثتتة
 : 3أجل تحقيق األىداف المبتياة والوصول إلييا، وتتمثل ىذه الشرو  فيما يلي

 تنوين عدد ىام من المراقبين األنفاء لحساب بنك الجزائر؛  -
 وجتتود مكانتتتة ل نظمتتتة اإلعالميتتتة القياستتتية مرتنتتتزة علتتى دعتتتائم تقنيتتتة لتحويتتتل المعلومتتتة واضتتتحة، ستتتريعة -

 مؤمنة لدػ ىؤالء الممثلين؛
  تمويل االقتصاد بواسطة موارد السوق، معتمدا على نظام مصرفي صلب وفي مممن من كل شبية. -

والمتعلق بالنقد والقرض بعدة تيييرات على مستتوػ  2003أوت  26المؤرخ في  (03/11)لقد جاء األمر 
 السلطات النقدية من جية، وعلى مستوػ ىيئات اإلدارة والمراقبة من جية ثانية.

                                                           
تمام قانون رقم ) 2001فيفرؼ  27( المؤرخ في 01/01( من األمر )02المادة رقم ) 1  ق بالنقد والقرض.( المتعل90/10المتضمن تعديل وا 

2
 Abdelkrim SADEG. Le système bancaire Algérien. Algérie: Editions ABEN. 2004. P, P. 24, 25. 

3
 Abdelkrim SADEG. Ibid. P, P. 25, 26. 
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متتتن األمتتتر  (9)حستتتب المتتتادة رقتتتم ف بنتتتك الجزائتتترفتتتي النقديتتتة  ةالستتتلطتتمثتتتل : السااامطات النقدياااة أ.
مالية، كما يعتبتر تتاجرا فتي  باستقالليةيعتبر بنك الجزائر مؤسسة وطنية ذات شخصية معنوية وتتمتع  (03/11)

فتتي حتين يتمتتتع مجلتس النقتتد والقتترض بصتالحيات الستتلطة النقديتة فتتي المجتاالت التتتي نصتتت عالقاتتو متتع الييتر. 
 األمتتر عتتن طريتتق األنظمتتة.(، إذ يمتتارس المجلتتس ستتلطاتو فتتي إطتتار ىتتذا 03/11( متتن األمتتر)62علييتتا المتتادة )

كمتا يستتتمع المجلتتس إلتتى التتوزير المكلتف بالماليتتة بنتتاء علتتى طلتتب ىتذا األخيتتر، وتستشتتير الحكومتتة المجلتتس كلمتتا 
 تداولت في المسائل تتعلق بالنقد والقرض أو في مسائل يمكن أن تنعكس على الوضع النقدؼ.

بنتك الجزائتر أن يبلتا المشتاريع  أنو يجب علتى محتافع (،03/11( من األمر)63كما نصت المادة )
المجلتتس  حينئتتذيستتتدعي المحتتافع  ثتتمأيتتام( لطلتتب تعتتديليا،  10األنظمتتة للتتوزير المكلتتف بالماليتتة التتذؼ يتتتاح لتتو )

 المجلس نافذا ميما يكون مضمونو. يتخذه، ويكون القرار الجديد الذؼ ويعرض عليو التعديل المقترح لالجتماع
المتمثلتتة فتتي جمعيتتة  وتتمثتتل فتتي ثالثتتة ىيئتتات رئيستتة: ىيئتتة التمثيتتل: ىيئااات المديريااة والرقابااة ب.

(، ىيئتة CMC)ىيئة القانون واالعتماد المتمثلتة فتي مجلتس النقتد والقترض ؛(ABEF)البنوك والمؤسسات المالية 
 (.CB)المراقبة المتمثلة في اللجنة المصرفية 

بإنشتتتاء جمعيتتتة البنتتتوك  (96)بموجتتتب المتتتادة رقتتتم  (03/11): قتتتام األمتتتر .ىيئاااة التمثيااال1-ب
لتدػ  والمؤسستات الماليتة بيتدف تمثيتل المصتالح الجماعيتة ألعضتائيا )البنتوك والمؤسستات الماليتة المنظمتة بيتا(

 السلطات العمومية.
متن  (58): يتنون مجلس النقد والقرض حسب ما جاء في المتادة .ىيئة القانون واالعتماد2-ب

متتن أعضتاء مجلتتس اإلدارة وشخصتيتان يتتتم اختيارىمتا حستتب كفاءتيمتا فتتي الشتؤون االقتصتتادية  (03/11)األمتر 
والنقديتتة، ويتتتم تعيينيمتتا بمرستتوم متتن طتترف رئتتيس الجميوريتتة. ويتمتتتع مجلتتس النقتتد والقتترض بصتتالحيات الستتلطة 

عتتتداد القتتتوانين ، وتتمثتتتل أساستتتا فتتتي إ (03/11)متتتن األمتتتر (62)النقديتتتة فتتتي المجتتتاالت التتتتي نصتتتت علييتتتا المتتتادة 
 المصرفية والمالية للنشا  البنكي. 

متتن  (03/11)متتن األمتتر  (106)تتنتتون اللجنتتة المصتترفية حستتب المتتادة  .ىيئااة المراقبااة:3-ب
محتافع رئيستا، وثالثتة أعضتاء مختتارين حستب قتدراتيم فتي المجتال البنكتي، المتالي والمحاستبي، وقاضتيان تابعتان 

من طرف رئيس المحكمة العليا، وتتنفل اللجنة المصرفية بمراقبة احتترام البنتوك إلى المحكمة العليا يتم اختيارىما 
 والمؤسسات المالية ل حكام التشريعية والقانونية المطبقة علييم ومعاقبة النقائص المالحظة.

متتن ختتالل  2010بنتتك الجزائتتر فتتي أنتتتوبر  تعتتززالمتعمااق بالنقااد والقاارض:  (10/04)األماار  .2-3
المتعلق بالنقد والقرض الجديد بآليات جديدة تمكنو من تحديتد عناصتر اليشاشتة المحتملتة داختل  (10/04)األمر 

 . السيد لنصاسي ، وىذا حسب تصريحالبنوك أو المؤسسات المالية
 

                                                           
  .محافع بنك الجزائر 
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   :1يلي وأىم ما جاء فيو ما
المالي  االستقراريعزز  2003المعدل والمتمم ل مر المتعلق بالنقد والقرض لسنة  (10/04)أن األمر رقم   -

للبالد بتوسيع صالحيات بنك الجزائر ليتمكن من فتح كل أنواع التحقيق على مستوػ البنوك وأضاف أن إصالح 
 أدوات التسيير الحذر للبنوك يمثل أىم نقطة في ىذا األمر. 

تسيير تعزيز مراقبة أنظمة الدفع ووضع نظام تنقيط للبنوك وتشييل المحطة الجديدة ل خطار سيسمح ب  -
 أفضل ل خطار المصرفية. 

 احترامالمجلس مسؤوال عن سيكون و  ،وقرض جديدة إذخارتوسيع صالحيات مجلس النقد والقرض لصيا   -
 قواعد حسن تسيير القطاع التي كانت موكلة سابقا لجمعية البنوك والمؤسسات المالية. 

 نفس المجلس. إعداد تنظيم جديد لتسيير أخطار السيولة المصرفية سيحال على  -
 :90وفيما يلي شكل يلخص القوانين المتعلقة لإلصالحات المصرفية قبل وبعد قانون النقد والقرض لسنة 

 بعد قانون النقد والقرض صالحات المصرفية قبل واإلالمتعمقة ب تسمسل القوانين (:IV-1الشال رقم )
 90لسنة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 في الجزائر صالحات المصرفيةاإلالمتعلقة ب على تسلسل التاريخي باالعتماد من إعداد الباحثةالمصدر: 
 

                                                           
، تاريخ االطالع للتحديد المبكر لعناصر اليشاشة المصرفيةتوجو بنك الجزائر بعنوان:  31/10/2010الموقع اإللنتروني لجريدة النيار مقال بتاريخ  1

12/11/2015:  http://www.ennaharonline.com/ar/latestnews/dernieres_nouvelles_algerie/69134 

 09 قبل س نة

 09 بعد س نة

90/88القانون البنيك   21/80القانون البنيك  

القرض  قانون النقد و

29/09  

املتعلق  22/90الأمر 

القرض ابلنقد و  

لقانون  1992س نة  تعديل

القرض النقد و  

املتعلق  90/29الأمر 

القرض ابلنقد و  
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 األجنبي المباشر في القطاع المصرفي الجزائري  لالستثمارالفرع الثالث: اإلطار القانوي 
األجنبي  االستثماربفتح المجال أمام  الجزائر قامت السوق  اقتصاد نحو والتوجو االنتقالفي مرحلة 

التي تحدد شرو   القوانين ألىم عرض يلي المباشر في القطاع المصرفي من خالل قانون النقد والقرض، وفيما
قامة البنوك األجنبية في الجزائر  :تمسيس وا 

من أجل  لقد تم إصدار عدة قوانين :األجنبي المباشر في الجزائر االستثمارترقية القانوي ل التطور. 1
  األجنبية المباشرة في القطاع المصرفي: االستثماراتفي الجزائر، بما في ذلك  األجنبي المباشر االستثمارترقية 

المتعلق بالنقد  1990 أفريل 14المؤرخ في  (90/10)جاء القانون  :90 القرضو  النقد قانون . 1-1
والقرض لتنملة مسيرة اإلصالحات المصرفية التي قامت بيا الجزائر، حيث يعتبر ىذا القانون النقلة الفعلية 
للنظام المصرفي الجزائرؼ فيو بمثابة تييير جذرؼ من أجل إقامة نظام مصرفي مستقل يخدم التحول إلى 

. ومن التييرات والتحوالت الجديدة الذؼ أخذىا قانون النقد اقتصاد السوق في ظل المنافسة للمصارف األجنبية
 والقرض ما يلي:

 مختلطا أو مباشرا شكال إما الجزائر في المقامةفي القطاع المصرفي   األجنبية االستثمارات تمخذ أن يمكن -
 العمومي القطاع مع األجنبي الرأسمال مشاركة أيضا أليى لرأسمال، كما النسبية األغلبية شر  أليى بذلك فيو
 شخص مع بالشرانة للقيام الناملة بالحرية وغير المقيمين للمقيمين يرخص أن على صوصون أندت فقد فقط،
 ؛مقيم خاص أو عام معنوؼ 
شريطة إخضاع ذلك  المقيمين مع بالمساىمة أو لوحدىم مالية ومؤسسات بنوك إنشاء المقيمين ليير يسمح -

 ؛1لمبدأ المعاملة بالمثل من طرف البلد األجنبي
 ؛2االقتصادية المشاريع لتمويل والخارج الجزائر بين األجنبية األموال رؤوس تنقل حرية -
 .3األموال رؤوس تحويل وا عادة والفوائد المداخيل بتحويل السماح -

رقم  التشريعي المرسوم جاء االستثمارات: بترقية المتعمق( 93/12)رقم  التشريعي المرسوم. 1-2
 الجبائية االمتيازاتالضمانات و  لتحديداألجنبية و لتنظيم اإلستثمارات الوطنية الخاصة واإلستثمارات ( 93/12)

 االستثمار طبيعة حسب األجنبي للمستثمر الممنوحة الحوافز تتحدد حيث وكذا األنظمة التشجيعية والجمركية
 : يلي ما على فلسفتو وترتنز لو، الجيرافي والموقع

                                                           
 47والمتعلق بالنقد والقرض والصادر في الجريدة الرسمية العدد  1990 أفريل 14( المؤرخ في 90/10القانون رقم )( من 130و 129، 128المواد ) 1

 .1990أفريل  18بتاريخ 
بتاريخ  47والصادر في الجريدة الرسمية العدد  والمتعلق بالنقد والقرض، 1990أفريل  14( المؤرخ في 90/10القانون رقم )( من 187و  183المادتان ) 2

 .1990أفريل  18
أفريل  18بتاريخ  47والصادر في الجريدة الرسمية العدد  والمتعلق بالنقد والقرض، 1990أفريل  14( المؤرخ في 90/10القانون رقم ) ( من184المادة ) 3

1990. 



العصرية لمنظام المصرفي الجزائري في ظل تواجد  واالتجاىاتالفصل الرابع: واقع 
 البنوك األجنبية

159 

مراعاة التشريع والتنظيم المتعلقين باألنشطة بستثمارات بكل حرية تنجز اال: االستثمار حرية مبدأ -
    ؛1المقننة
، والمعيدة لقدراتلالمنمية  المنشئة و االستثمارات ىذا المرسوم التشريعي لقد خصص :االستثمار أصناف -

   تنجز في شكل حصص من رأس المال أو حصص عينية يقدميا أؼ شخص طبيعيللتمىيل أو الييكلة التي 
   ؛2معنوؼ  أو

( 93/12)رقم  التشريعي المرسوم( 07المادة رقم )حسب ما جاء في  :االستثمارات ترقية واالة إنشاء -
يتم تحديد صالحيات ىذه  حيث ومتابعتيا ودعميا ،تم إنشاء وكالة ترقية اإلستثمارات االستثمارات بترقية المتعلق

  ؛الوكالة وتنظيميا وتسييرىا بواسطة تنظيم
تم تحديد من خالل ىذا المرسوم عدة تدابير تشجيعية للمستثمرين  لقد: االستثمار عمى التشجيع مبدأ -

 .3( ليذا المرسوم19و 18، 17جبائية وجمركية والمنصوص علييا في المواد ) امتيازاتتمثلت أساسا في منح 
ترتنز على مبدأ  والتي لقد حدد ىذا المرسوم الضمانات الممنوحة للمستثمرين األجانب: المساواة مبدأ -

 . 4باالستثمارفيما يتصل  وااللتزاماتبين المستثمرين األجانب والمستثمرين الجزائريين من حيث الحقوق المساواة 
  رقم األمر صدر 2001 أوت 20 بتاريخاالستثمار:  بتطوير المتعمق (01/03) رقم األمر. 1-3

  مالئم مناخ خلقو  االقتصادية اإلصالحات تعميق على يعمل لذؼاو  االستثمار، بتطوير والمتعلق (01/03)
للمستثمرين  يمنح كما لو، المخالفة السابقة األحكام كل إلياء تم لذلك واألجنبية. المحلية االستثمارات تنشيط

 : ىي ىامة مبادغ أربعة تبنيو إلى باإلضافة جمركية و جبائية و مالية حوافز عدة األجانب
 اتطابالنش ةالمتعلق اتتنجز اإلستثمارات بكل حرية مراعاة التشريع والتنظيم: االستثمار حرية مبدأ -
 ؛5وحماية البيئة المقننة
من  والجمركية تستفيد اإلستثمارات  شبو الجبائية الحوافز الجبائية وزيادة على : اإلدارية عميو القيود فعر  -

،  في ( من ىذا األمر09حددتيا المادة ) الجمركية الجبائية و تمثلت أساسا في إعفاءاتبشكل عام عدة مزايا 

                                                           
 64العدد والصادر في الجريدة الرسمية  االستثمارات، بترقية المتعلقو  1993أنتوبر  05 في ( المؤرخ93/12رقم ) التشريعي المرسوم( من 03المادة ) 1

 .1993أنتوبر  10بتاريخ 
 64والصادر في الجريدة الرسمية العدد  االستثمارات، بترقية المتعلقو  1993أنتوبر  05 في ( المؤرخ93/12رقم ) التشريعي المرسوم( من 02المادة ) 2

 .1993أنتوبر  10بتاريخ 
 64والصادر في الجريدة الرسمية العدد  االستثمارات، بترقية المتعلقو  1993 أنتوبر 05 في ( المؤرخ93/12رقم ) التشريعي المرسوم( من 16المادة ) 3

 .1993أنتوبر  10بتاريخ 
 64والصادر في الجريدة الرسمية العدد  االستثمارات، بترقية المتعلقو  1993أنتوبر  05في ( المؤرخ 93/12رقم ) التشريعي المرسوم( من 38المادة ) 4

 .1993أنتوبر  10بتاريخ 
 22بتاريخ  47االستثمار والصادر في الجريدة الرسمية العدد  بتطوير والمتعلق 2001أوت  20( المؤرخ في 01/03رقم ) األمر( من 04المادة ) 5

 .2001أوت
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( من ىذا 10( المزايا الخاصة التي تستفيد بيا اإلستثمارات المذكورة في المادة )11حين حددت المادة رقم )
  ؛1األمر
المنجزة موضوع مصادرة إدارية، إال في  االستثماراتأن تنون  ال يمكن: مالتأمي إلى االلتجاء عدم -

    ؛2المنصوص في التشريع المعمول بوحاالت 
كل خالف بين المستثمر األجنبي والدولة الجزائرية إلى للجيات القضائية  يخضع: الدولي التحايم -

ثنائية أو متعددة األطراف أبرمتيا الدولة الجزائرية، تتعلق بالمصالحة  اتفاقياتإال في حالة وجود المختصة، 
بناء  اتفاقأو بند يسمح للطرفين بالتوصل إلى بند التسوية  خاص ينص على اتفاقفي حالة وجود والتحكيم، أو 

 .3على تحكيم خاص
تمام  :االستثمارالمتعمق بتطوير  (06/08). األمر 1-4 ( 01/03) رقم األمرلقد تم تعديل وا 
اإلستثمارات التي  استثناءلقد تم " ، 2006جويلية  15 في المؤرخ (06/08)باألمر االستثمار  بتطوير والمتعلق

في شكل مساىمات نقدية أو عينية إذ تحدد قائمة النشاطات السلع والخدمات تمخذ شكل مساىمة في رأس المال 
 . 4األمر"المستثناة من ىذه المزايا المنصوص علييا في ىذا 

 : التالية الضمانات ديمومة على األخير ىذا نص في حين
 ؛علييا المحصل باالمتيازات المساس عدم -
 ؛المستثمرين كل مع التعامل في المساواة -
 ؛االستثمارات وحماية والثنائية الدولية واالتفاقيات المعاىدات طريق عن تيطية -
 ؛اإلدارؼ  الطعن إمكانية -
 .المقيمين غير والمستثمرين الجزائرية الدولة بين نزاع قيام حالة في الدولي التحكيم إلى اللجوء إمكانية -

في  االستثمارلقد حدد ىذا القانون مفيوم  :االستثمار بترقية المتعمق (16/09. قانون )1-5
 : 5نقطتين

 قدرات اإلنتاج و/أو إعادة التمىيل. توسيع نشاطات جديدة، و استحداثأصول تندرج في إطار  تناءاق -

                                                           
بتاريخ  47العدد والصادر في الجريدة الرسمية  االستثمار بتطوير والمتعلق 2001أوت  20( المؤرخ في 01/03رقم ) األمر( من 11و 10 - 09المواد ) 1

 .2001أوت  22
أوت  22بتاريخ  47والصادر في الجريدة الرسمية العدد  االستثمار بتطوير والمتعلق 2001أوت  20( المؤرخ في 01/03رقم ) األمر( من 16المادة ) 2

2001. 
أوت  22بتاريخ  47والصادر في الجريدة الرسمية العدد  االستثمار بتطوير والمتعلق 2001أوت  20( المؤرخ في 01/03رقم ) األمر( من 17المادة ) 3

2001. 
 19بتاريخ  47االستثمار والصادر في الجريدة الرسمية العدد  بتطوير والمتعلق 2006جويلية  15 في ( المؤرخ06/08رقم ) األمر( من 02المادة ) 4

 .2006جويلية 
أوت  03بتاريخ  46االستثمار والصادر في الجريدة الرسمية العدد  بترقية والمتعلق 2016أوت  03( المؤرخ في 16/09رقم ) القانون ( من 02المادة ) 5

2016. 
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 المساىمات في رأس المال الشركة. -
 األمربعد أن تم إلياءىا ب المساىمات في رأس المال الشركةوما يالحع في ىذا المفيوم لقد تم إعادة 

 في حين النشاطات في إطار خوصصة جزئية أو كلية. استعادةوأليى  االستثمار بتطوير والمتعلق( 01/03)رقم
 :التالية المبادغ استمرار على القانون  ىذا أند

 المستثناة منيا؛ باالستثماراتمع تحديد قائمة  علييا المحصل باالمتيازات المساس عدم -
 ؛المستثمرين كل مع التعامل في المساواة -
 والثنائية الدولية واالتفاقيات المعاىدات طريق عن تيطية: المحافظة على الضمانات فيما يتعلق بت -

 الدولة بين نزاع قيام حالة في الدولي التحكيم إلى اللجوء إمكانية ؛اإلدارؼ  الطعن إمكانية ؛االستثمارات وحماية
 ؛المقيمين غير والمستثمرين الجزائرية

 .1حرية تحويل لرؤوس األموال والعائدات الناجمة عنو -
السوق  الجزائر نحو اقتصادمع توجو في الجزائر:  األجنبيبنك لفرع إقامة  أو بنكتأسيس شرو  . 2
( من األمر 85وحسب المادة رقم ) .في الجزائر االستثمار للدخول وية نبالبنوك األج أمام مفتوحاالمجال  أصبح

النقد والقرض أنو يمكن أن يرخص المجلس بفتح فروع في الجزائر للبنوك والمؤسسات المالية االجنبية مع مراعاة 
 المبدأ المعاملة بالمثل.

األجنبية في ومؤسسة مالية البنك  فرع إقامة حددت شرو  تمسيس بنك أو مؤسسة مالية وشرو لقد 
مؤسسة  شرو  تمسيس بنك أوبتحديد ( المتعلق 06/02والذؼ أليي بالنظام ) (93/01نظام )الجزائر بمقتضى ال

ومؤسسة مالية األجنبية ، تمر عملية إقامة فرع البنك األجنبيةومؤسسة مالية البنك فرع إقامة  مالية وشرو 
 بمرحلتين:

الترخيص بإقامة فرع البنك ومؤسسة مالية األجنبية إلى رئيس مجلس النقد  يوجو طلبالترجيص:  -
 2يلي: والقرض، إذ يرفق ىذا الطلب بملف يتضمن ما

 ( سنوات؛5برنامج النشا  الذؼ يمتد على خمس ) 
 تنمية الشبكة والوسائل المسخرة ليذا اليرض؛ استراتيجية 
 ؛استعمالياالمالية، مصدرىا والوسائل الفنية التي ينتظر  الوسائل 
 نوعية وشرفية المساىمين وضمانييم المحتملين؛ 
  القدرة المالية لنل واحد من المساىمين و لضامنييم؛ 

                                                           
أوت  03بتاريخ  46االستثمار والصادر في الجريدة الرسمية العدد  بترقية والمتعلق 2016أوت  03( المؤرخ في 16/09رقم ) القانون ( من 25المادة ) 1

2016. 
إقامة فرع البنك  والمتعلق بتحديد شرو  تمسيس بنك أو مؤسسة مالية وشرو  2006سبتمبر  24( المؤرخ في 06/02)( من النظام رقم 03المادة ) 2

 ومؤسسة مالية األجنبية.
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  المساىمين؛المساىمين الرئيسيين المشكلين " النواة الصلبة " ضمن مجموعة 
 وضع المؤسسة الذؼ يمثل المساىم المرجعي؛ 
  أن يتمتع إثنان منيما على األقل بصفة المقيمين؛قائمة المسيرين الرئسيين يجب  
  القوانين األساسية للبنك أو المؤسسة المالية للمقر إذا تعلق األمر بفتح فرع بنك أو فرع مؤسسة مالية
 أجنبية؛

 أؼ المخطط التنظيمي مع اإلشارة إلى عدد الموظفين المرتقب وكذا الصالحيات  ،التنظيم الداخلي
 المخولة لنل مصلحة.

لفروع البنوك والمؤسسات المالية  االعتمادأنو يمنح من األمر النقد والقرض  (92حسب المادة ) :االعتماد -
فرع التابع للبنك  يتعين على أنو( 06/02( من النظام رقم )08، كما نصت المادة رقم )األجنبية المرخص ليا

قامة بالجزائر من قبل مجلس النقد والقرض أن يلتمس اإل ومؤسسة مالية األجنبية الذؼ تحصل على ترخيص
المرفق بالمستندات والمعلومات المطالب  االعتمادو يجب أن يرسل طلب من محافع بنك الجزائر  االعتمادطلب 

الشرو  الخاصة المحتملة التي يتضمنيا الترخيص  استفاءوكذا الوثائق التي تثبت بيا وفقا للقانون والتنظيم 
من تاريخ تبليا الترخيص. ويمنع فرع التابع  ابتداء( شيرا 12عشرة ) اثنالمحافع بنك الجزائر في أجل أقصاه 

 .االعتمادللبنك ومؤسسة مالية األجنبية من القيام بمؼ عملية مصرفية قبل الحصول على 

 1990لسنة  القرض النظام المصرفي الجزائري بعد قانون النقد و ىيال الرابع:فرع ال
األجنبيتتة دفع االستتثمار المباشتتر للبنتوك والمؤسستتات الماليتة بتت 1990لستنة  لقتد ستمح قتتانون النقتد والقتترض

لجميتتع البنتتوك ستتيتم التطتترق  ، و ليتتذاالقطتتاع المصتترفي الجزائتترؼ  ممثلتتيعتتدد ازديتتاد إلتتى ممتتا أدػ  ،فتتي الجزائتتر
إلتى  1990والمؤسسات المالية الوطنية و األجنبية التي تعاقبت على ىيكتل النظتام المصترفي الجزائترؼ منتذ ستنة 

متتن  االعتمتتادبعتتض البنتتوك و المؤسستتات الماليتتة ستتحب منيتتا يوجتتد  و، كمتتا تجتتدر اإلشتتارة أنتت2014غايتتة ستتنة 
 .  خر، بحيث سيتم توضيح ذلك الحقا، و تختلف أسباب سحب االعتماد من بنك آلطرف بنك الجزائر

بنتتوك عموميتتة، بنتتوك خاصتتة  إلتتى: 1990منتتذ ستتنة  فتتي الجزائتتر التتتي تواجتتدتتنقستتم البنتتوك البنااوك:  .1
 محلية، بنوك خاصة أجنبية، بنوك مختلطة. 

بتتدأ اعتمتاد البنتوك العموميتة متتن قبتل مجلتس النقتد والقتترض انطالقتا متن ستتنة  . البناوك العمومياة:1-1
 حيث تم اعتماد سبعة بنوك عمومية وىي: 1995

المتتؤرخ  (95/01)م رقتتم اتتتم بموجتتب النظتت (:CNMAالصااندوج الااوطني لمتعاضاادية الفالحيااة) . أ
بمتتنح رخصتتة للصتتندوق التتوطني للتعاضتتدية الفالحيتتة بالقيتتام بالعمليتتات المصتترفية لصتتالح  1995/فيفتترؼ /28فتتي 

. ولقتتتد ألييتتتت ىتتتذه الرخصتتتة 1البحتتترؼ  المواشتتتي واليابتتات والصتتتيدوقطتتتاع تربيتتتة عمتتالء القطتتتاع الفالحتتتي المنتتتتج، 
                                                           

والصادر في يتضمن منح الصندوق الوطني للتعاضدية الفالحية رخصة بممارسة عمليات مصرفية  1995فيفرؼ  28( المؤرخ في 95/01النظام رقم ) 1
 .19، ص، 1995أفريل  16بتاريخ  20دة الرسمية العدد الجري
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عاضتدية الفالحيتة التوطني للت الصتندوق متنح إذ  2009/ديسمبر/10المؤرخ في  (2009/07)م رقم االنظبموجب 
عمليتتتات الصتتترف والتجتتتارة  و باستتتتثناءماليتتتة ال اتمؤسستتتبموجبتتتو رخصتتتة بالقيتتتام بالعمليتتتات المصتتترفية المخولتتتة لل

 .الخارجية
رقتتم  مقتترر بموجتتبالجزائتترؼ  التتوطني لبنتتكلتتتم متتنح االعتمتتاد  (:BNAالبنااك الااوطني الجزائااري) . ب

، ويقتتتتدر رأستتتتمال البنتتتتك حاليتتتتا بتتتتت 1بصتتتتفتو بنكتتتتاكشتتتتركة ذات أستتتتيم  1997/ستتتتبتمبر/25المتتتتؤرخ فتتتتي  (95/04)
 .دج 41.600.000.000

 مقتترر بموجتتب ليتتذا البنتكتتم متتنح االعتمتاد (: CNEP) االحتيااا  الصاندوج الااوطني لمتااوفير و . ت
، ويقتتتدر رأستتتمال البنتتتك حاليتتتا بتتتت 2بصتتتفتو بنكتتتاكشتتتركة ذات أستتتيم  1997/أفريتتتل/06المتتتؤرخ فتتتي  (97/02)رقتتتم 

 بحيث يستطيع القيام بجميع العمليات البنكية باستثناء عمليات التجارة الخارجية. ،دج 14.000.000.000
 مقتترر بموجتتبللقتترض الشتتعبي الجزائتترؼ تتتم متتنح االعتمتتاد (: CPAالقاارض الشااعبي الجزائااري ) . ث

ويقتتتدر رأستتتمال البنتتتك حاليتتتا بتتتت ، 3بنكتتتا وبصتتتفتذات أستتتيم كشتتتركة  1997/أفريتتتل/06المتتتؤرخ فتتتي  (97/02)رقتتتم 
 دج. 48.000.000.000

قتتترر رقتتتم مبموجتتتب  لبنتتتك التنميتتتة المحليتتتةمتتتنح االعتمتتتاد  تتتتم :(BDL)بناااك التنمياااة المحمياااة  . ج
ويقتتتتدر رأستتتتمال البنتتتتك حاليتتتتا بتتتتت  ،4بنكتتتتا وبصتتتتفتكشتتتتركة ذات أستتتتيم  2002ستتتتبتمبر  23المتتتتؤرخ فتتتتي  (02/03)

 دج. 15.800.000.000
قترر رقتم مبموجتب الجزائترؼ  الختارجيلبنتك لقتد متنح االعتمتاد : (BEA)بنك الجارجي الجزائاري  . ح

ويقتتتتدر رأستتتتمال البنتتتتك حاليتتتتا بتتتتت  ،5بنكتتتتا وبصتتتتفتكشتتتتركة ذات أستتتتيم  2002ستتتتبتمبر  23المتتتتؤرخ فتتتتي  (02/04)
  دج. 150.000.000.000

قترر مبموجتب  لبنك التنمية المحليتةلقد منح االعتماد : (BADR)بنك الفالحة ولمتنمية الريفية  . خ
ويقتتدر رأستتمال البنتتك حاليتتا بتتت ، 6بصتتفتيا بنكتتاكشتتركة ذات أستتيم  2002ستتبتمبر  23المتتؤرخ فتتي  (02/05)رقتتم 

 دج. 33.000.000.000
 في: ةوطنيتتمثل البنوك الخاصة ال :الوطنيةالبنوك الجاصة  .1-2

رقتتتم  مقتتترراعتمتتتاد لبنتتتك الخليفتتتة بموجتتتب ال متتتنحتتتتم : (El Khalifa Bank)الجميفاااة بناااك  . أ
، ولقد 7دج 500.000.000برأسمال قدره  ابنك توصفبأسيم شركة ذات ك 27/07/1998المؤرخ في  (98/04)

                                                           
 .39، ص، 1995أنتوبر  22بتاريخ  62والصادر في الجريدة الرسمية العدد بنك  اعتماديتضمن  1995سبتمبر  25( المؤرخ في 95/02المقرر رقم ) 1
 .30، ص، 1997ماؼ  25بتاريخ  33دة الرسمية العدد والصادر في الجريبنك  اعتماديتضمن  1997أفريل  06( المؤرخ في 97/01المقرر رقم ) 2
 .31، ص، 1997ماؼ  25بتاريخ  33والصادر في الجريدة الرسمية العدد بنك  اعتماديتضمن  1997أفريل  06( المؤرخ في 97/02المقرر رقم ) 3
 .30، ص، 2002أنتوبر  20بتاريخ  69الرسمية العدد والصادر في الجريدة بنك  اعتماديتضمن  2002سبتمبر  23( المؤرخ في 02/03المقرر رقم ) 4
 .31، ص، 2002أنتوبر  20بتاريخ  69والصادر في الجريدة الرسمية العدد بنك  اعتماديتضمن  2002سبتمبر  23( المؤرخ في 02/04المقرر رقم ) 5
 .32، ص، 2002أنتوبر  20بتاريخ  69الجريدة الرسمية العدد والصادر في بنك  اعتماديتضمن  2002سبتمبر  23( المؤرخ في 02/05المقرر رقم ) 6
 .23، ص، 1998أوت  26بتاريخ  63والصادر في الجريدة الرسمية العدد بنك  اعتماديتضمن  1998جويلية  27( المؤرخ في 98/04المقرر رقم ) 7
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المعتدل والمكـمتتل  (01/01)ل متر رقتم  (156)طبقتا للمتادة  29/05/2003تم سحب ىذا االعتماد يوم الخميس 
 لقانون النقد والعرض.

رقتم  مقتررمنح االعتماد ليذا البنك بمقتضى التم  :(BCIA)البنك الصناعي والتجاري الجزائري  . ب
  1دج 1.000.000.000بنتك برأستمال قتدره  بصتفتوشركة ذات أستيم ك 1998/ 09/ 24المؤرخ في  (98/08)

المعتـدل  (01/01)ل متر رقتم  (156)طبقتا للمتادة رقتم  21/08/2003ولقد تم سحب ىذا االعتماد يوم الخمتيس 
 والمكـمل لقانون النقد والعرض.

 (99/02)رقتتم  مقتترر بموجتتبمتتنح االعتمتتاد ليتتذا البنتتك تتتم  (:CABالجزائريااة لمبنااك ) الشااراة  . ت
، ولقتتتد تتتتم 2دج 700.000.000متتتال قتتتدره  بتتترأس ابنكتتت تياصتتتفبشتتتركة ذات أستتتيم ك 28/10/1999المتتتؤرخ فتتتي 

لعدم قدرتو علتى التدفع، وكتذا عتدم تتوفر الستيولة النقديتة النافيتة لضتمان  27/12/2005سحب ىذا االعتماد في 
 سير البنك.

 (2000/02)رقتم  مقتررمنح االعتماد ليذا البنتك بموجتب تم  (:BGMالمتوسطي )البنك العام  . ث
  3دج 1.000.000.000قتتدره  جتمتتاعيابرأستتمال  ابنكتت توصتتفب ذات أستتيمشتتركة ك 2000/أفريتتل/30المتتؤرخ فتتي 

  .ضمن تصفية البنكمت 2006فيفرؼ  02( المؤرخ في 06/01بموجب مقرر رقم )وتم سحب ىذا االعتماد 
المتؤرخ فتي  (03/01)رقتم  مقترربموجتب ليتذا البنتك  االعتمتادمنح (: Arco Bankآراو بنك ) . ج

، لنتن سترعان 4دج 2.000.000.000قدره  اجتماعيبرأسمال  ابنك توصفب أسيم شركة ذاتك 2003//أفريل24
 . بطلب من البنك 2005ديسمبر 28( المؤرخ في 05/02بموجب مقرر رقم )االعتماد  ىذاسحب تم سرعان ما 
 وتتمثل في: الجاصة األجنبية: .البنوك2-3

بموجتب  الجزائتر لقتد متنح االعتمتاد لستيتي بنتك :(Citi Bank Algéria)ساتي بناك الجزائار  . أ
األجنبتي ستيتي بنتك المتواجتد فتي مدينتة نيويتورك  للبنتك وحتدةك 1998متاؼ  18المؤرخ فتي  (98/02) رقم مقرر

ولقتتتتد تتتتتم رفتتتتع رأستتتتمال حاليتتتتا إلتتتتى  ،5دج 500.000.000بحصتتتتة رأستتتتمال يقتتتتدر بالواليتتتتات المتحتتتتدة األمريكيتتتتة 
 دج. 10.000.000.000

المصتترفية لقتد متنح االعتمتاد للمؤسستة العربيتة  (:ABCالمؤسساة العريياة المصارفية الجزائار )  . ب
برأستتمال  بصتتفتيا بنكتتاكشتتركة ذات أستتيم  1998ستتبتمبر  24المتتؤرخ فتتي  (98/07)قتترر رقتتم مالجزائتتر بموجتتب 
دج، ويعتود  10.000.000.000إلتى  االجتمتاعيوتم رفتع رأستمال ، 6دج 1.183.200.000االجتماعي يقدر 

                                                           
 .40، ص، 1998سبتمبر  30بتاريخ  73لجريدة الرسمية العدد والصادر في ابنك  اعتماديتضمن  1998سبتمبر  24( المؤرخ في 98/08المقرر رقم ) 1
 .25، ص، 1999نوفمبر  17بتاريخ  81والصادر في الجريدة الرسمية العدد بنك  اعتماديتضمن  1999أنتوبر  28( المؤرخ في 99/02المقرر رقم ) 2
 .26، ص، 2000ماؼ  10بتاريخ  27في الجريدة الرسمية العدد والصادر بنك  اعتماديتضمن  2000أفريل  30( المؤرخ في 2000/02المقرر رقم ) 3
 .23، ص، 2003جوان  29بتاريخ  39والصادر في الجريدة الرسمية العدد بنك  اعتماديتضمن  2003أفريل  24( المؤرخ في 03/01المقرر رقم ) 4
 .35، ص، 1998ماؼ  27بتاريخ  35الجريدة الرسمية العدد  والصادر فيفرع بنكي  اعتماديتضمن  1998ماؼ  18( المؤرخ في 98/02المقرر رقم ) 5
 .39، ص، 1998سبتمبر  30بتاريخ  73والصادر في الجريدة الرسمية العدد بنك  اعتماديتضمن  1998سبتمبر  24( المؤرخ في 98/07المقرر رقم ) 6
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-لالستثمار العربية الشركة؛ (%87.62)بنسبة  (ب .م .ش) المصرفية العربية لمؤسسةإلى: ا رأسمال ىذا البنك
 الدولية المؤسسة؛ (%2.09) بنسبة الجزائر -التممين وا عادة للتممين الوطنية الشركة؛ (%4.18)بنسبة  السعودية
 .%(4.26) بنسبة أخرػ  خاصة جزائرية شركاتو  (%1.85) بنسبة واشنطن -المالية

ىو مصرف عربي عالمي رائد يقع مقره الرئيسي في مملنة  (ABCاألم ) المؤسسة العربية المصرفية بنك
من المصارف  كبنىذا اليعـد و  ،بورصة البحرين حاليًا في، وىو مدرج 1980عام  بنكىذا الالبحرين، تمسس 

الرائدة إقليميًا في التمويل المسند لعمليات التصدير وتمويل التجارة والشركات، كما يقدم خدمات اإلدارة الحـرة 
 .1ل صول المالية وأرصدة العمالت ومنتجات الصيرفة اإلسالمية

قترر ملقتد متنح االعتمتاد لناتنستيس الجزائتر بموجتب  (:Natexis Algérieناتكسيس الجزائار)  . ت
قتتتتتتتتدره  اجتمتتتتتتتتاعيبرأستتتتتتتتمال  ابنكتتتتتتتت توفبصتتتتتتتت كشتتتتتتتتركة ذات أستتتتتتتتيم 1999 أنتتتتتتتتتوبر 27المتتتتتتتتؤرخ فتتتتتتتتي  (99/01)

ىمتا  و أال لنل من البنكين الفرنسيينباالتحاد  1996في سنة  األم يسنانس تولقد تمسس ،2دج 500.000.000
للبنتتوك  يسنانستت 1999والتتتي أصتتبحت فتتي ستتنة  ،(BFCE)القتترض التتوطني والبنتتك الفرنستتي للتجتتارة الخارجيتتة 

وىي ىيئة مركزية بين بنك الشعب  (BPCEناتنسيس إلى المجموعة البنكية ) انضمت 2009وفي سنة  الشعبية
( BFBPالفيتتتتدرالي للبنتتتتوك الشتتتتعبية )بنتتتتك البنكتتتتين أال وىمتتتتا  انتتتتدماجالفرنستتتتي وناتجتتتتة عتتتتن  االدختتتتاروصتتتتندوق 

 المنتجتتتتات متتتتن واستتتتعة مجموعتتتتة الجزائتتتتر ناتنستتتتيس يقتتتتدم .3(CNCE) االدختتتتاروالصتتتتندوق التتتتوطني للصتتتتناديق 
 .4الجزائريين واألفراد والمينيين والمتوسطة الصييرة والشركات النبيرة للشركات المالية والخدمات

 (99/03) قتترر رقتتممبموجتتب  يتتذا البنتتكلقتتد متتنح االعتمتتاد ل :(SGA)الجزائاار الشااراة العامااة  . ث
  5دج 500.000.000برأستتمال اجتمتتاعي يقتتدر بتتت ا بنكتتتو صتتفب كشتتركة ذات أستتيم 1999نتتوفمبر  4المتتؤرخ فتتي 
  2004تي )نيايتتتتتتة ستتتتتتن دج( متتتتتتع 10.000.000.000، دج 2.500.000.000)رفتتتتتتع رأستتتتتتمال إلتتتتتتى لقتتتتتتد تتتتتتتم 
 .وأصبح يعود كليا إلى المؤسسة األم ( على التوالي2009
الشتركة  تقتدم" و  ،وتتمثل أىم استراتيجية ليذا البنك في توسيع شبكتيا البنكية على مستتوػ التتراب التوطني 
 األفتتتراد متتتن عميتتتل 370.000 متتتن ألنثتتتر المصتتترفية الختتتدمات متتتن ومبتنتتترة متنوعتتتة مجموعتتتةالجزائتتتر  العامتتتة

 .6"والشركات والمينيين
تتتم متتنح االعتمتتاد لبنتتك الريتتان الجزائتترؼ بموجتتب  :(Al-Rayan ABالريااان الجزائااري ) بنااك  . ج

برأستتتتتتمال قتتتتتتدره  ابنكتتتتتت توصتتتتتتفب كشتتتتتتركة ذات أستتتتتتيم 2000أنتتتتتتتوبر  08فتتتتتتي المتتتتتتؤرخ  (2000/03)رقتتتتتتم  مقتتتتتترر
                                                           

 :15/10/2016تاريخ االطالع  (ABCالمؤسسة العربية المصرفية )الموقع اإللنتروني لبنك  1
  abc.com/Ar/Pages/default.aspx-https://www.bank 
 .24، ص، 1999نوفمبر  17بتاريخ  81والصادر في الجريدة الرسمية العدد بنك  اعتماديتضمن  1999أنتوبر 27( المؤرخ في 99/01المقرر رقم ) 2
 https://www.natixis.com/natixis/jcms/ala_5363/fr/histoire :51/01/2016تاريخ االطالع ، الموقع اإللنتروني لمجموعة البنكية ناتنسيس 3

 connaitre-https://www.natixis.dz/nous  :51/01/2016تاريخ االطالع ، الموقع اإللنتروني لناتنسيس الجزائر 4

 .26، ص، 1999نوفمبر  17بتاريخ  81 والصادر في الجريدة الرسمية العددبنك  اعتماديتضمن  1999نوفمبر  04( المؤرخ في 99/03المقرر رقم ) 5
 https://www.societegenerale.dz/nous_connaitre.html :51/01/2016تاريخ االطالع ، الموقع اإللنتروني لسوسيتي جينرال الجزائر 6
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متارس  19( المتؤرخ فتي 06/01بموجتب المقترر رقتم ) تلقائيااالعتماد وتم سحب ىذا  ،1دج 1.710.000.000
 .االجتماعي من رفع رأسمالوة البنك قدر ومن أىميا عدم  االعتمادتوفر شرو  التي يخضع ليا لعدم  2006

س م ع الجزائتر  : تتم متنح االعتمتاد للبنتك العربتي(AB PLC)البنك العرياي س م ع الجزائار   . ح
رأستمال بللبنتك العربتي س م ع عمتان األردن  وحتدةك 2001أنتتوبر 15المتؤرخ فتي  (01/02)ر رقم مقر بموجب 
 .2دج 500.000.000بت قدر 

 تم منح االعتمتاد :(BNP Paribas-El-Djazair) الجزائر البنك الوطني لباريس " باريبا "  . خ
برأستمال  ابنكت توصتفبكشتركة ذات أستيم  2002جتانفي  31 المتؤرخ فتي (02/01)رقتم  مقترربموجتب يذا البنتك ل

 فتتتي رائتتتد بنتتتك ىتتتويعتتتود ىتتتذا األخيتتتر لمجموعتتتة البنتتتك التتتوطني لبتتتاريس " باريبتتتا " و  ،3دج 500.000.000قتتتدره 
 عمليتتا مجتتاالت فتتي رئيستتية مناصتتب المجموعتتة تحتتتل دولتتة، 74 فتتي موجتتود ووىتت عالميتتة بشتتيرة يتمتتتع أوروبتتا

 الختتتدمات فتتتي المصتتترفية شتتتبكتيا تجميتتتع يتتتتم التتتتي الدوليتتتة الماليتتتة الختتتدمات؛ المحليتتتة األستتتواق: الثالثتتتة الرئيستتتية
 . والمؤسسات للشركات المصرفية الخدمات ؛ل فراد المصرفية

 يونيتتتو 30 جزائتتترؼ  دينتتتار مليتتتار 26إلتتتى  الجزائتتتر البنتتتك التتتوطني لبتتتاريس " باريبتتتا " رأستتتمال لقتتتد تتتتم رفتتتع 
 الجزائتتتر فتتتي بالفعتتتل قويتتتة قاعتتتدة وجتتتود متتتع ،علتتتى مستتتتوػ التتتوطن وكالتتتة 70 متتتن أنثتتتر توتضتتتم شتتتبك. 2017

 2011 عتتتام منتتتذ الدوليتتتة بالتجتتتارة المتعلقتتتة ألنشتتتطتيا( 9001إيتتتزو ) شتتتيادةىتتتذا البنتتتك  حمتتتلكمتتتا ي. العاصتتتمة
 .20144 ماؼ منذ االلنترونية والمصرفية

قتترر رقتتم مبموجتتب  تتتم متتنح االعتمتتاد لترستتت بنتتك الجزائتتر :(Trust BA)ترساات بنااك الجزائاار  . د
 5دج 750.000.000برأستتمال قتتدره  ابنكتت توصتتفبكشتتركة ذات أستيم  2002ديستتمبر  30المتؤرخ فتتي  (02/06)

ختالل عتام  البنتك زيادة رأسمال المساىمين وقد قرر .2006 فيفرؼ في  دج 2.500.000.000والذؼ ارتفع إلى 
 1.000.000يتنون رأسمال من و  ،القرضمليار دينار وفقا ألحكام جديدة لمجلس النقد و  10صل إلى لي 2009

عام  فيفرؼ تم زيادة رأسمال البنك في كما  ( لنل منيما.دج 10.000دينار )سمية قدرىا عشرة آالف إسيم بقيمة 
ناستتتتتت الشتتتتتركة القابضتتتتتة وتعتتتتتود حصتتتتتة األستتتتتد لرأستتتتتمال البنتتتتتك إلتتتتتى  .6دج 13.000.000.000إلتتتتتى  2012

 (. NestInvestments Holdings-Cyprus) -قبرص -لالستثمار
 Housing Bank For Trade and Finance) الجزائار -لمتجاارة والتمويالاإلساان  بنك . ذ

Algeria): المتؤرخ فتي  (03/02)قترر رقتم مبموجب  الجزائر -اإلسكان للتجارة والتمويل منح االعتماد لبنك لقد
                                                           

 .36، ص، 2000أنتوبر  25بتاريخ  63والصادر في الجريدة الرسمية العدد بنك  اعتماديتضمن   2000أنتوبر 08( المؤرخ في 2000/03المقرر رقم ) 1
 .24، ص، 2001نوفمبر  25بتاريخ  71والصادر في الجريدة الرسمية العدد فرع بنك  اعتماديتضمن  2001أنتوبر 15( المؤرخ في 01/02المقرر رقم ) 2
 .87، ص، 2002فيفرؼ  10بتاريخ  09د والصادر في الجريدة الرسمية العدبنك  اعتماديتضمن   2002جانفي  31( المؤرخ في 02/01المقرر رقم ) 3
 :15/10/2016تاريخ االطالع ، الموقع اإللنتروني لبنك الوطني الباريسي " باريبا " الجزائر 4

deja-ans-10-djazair-el-paribas-bnp-de-pme-https://www.bnpparibas.dz/actualite/lacademie/ 
 .19، ص، 2003جانفي  08بتاريخ  02والصادر في الجريدة الرسمية العدد بنك  اعتماديتضمن   2002ديسمبر  30( المؤرخ في 02/06المقرر رقم ) 5
 algeria.com/pr%C3%A9sentation-bank-http://www.trust :20/10/2016تاريخ االطالع ، الموقع اإللنتروني لترست بنك الجزائر 6

https://www.bnpparibas.dz/actualite/lacademie-pme-de-bnp-paribas-el-djazair-10-ans-deja/
http://www.trust-bank-algeria.com/pr%C3%A9sentation
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تتتم رفتتع رأستتمال  و. 1دج 2.400.000.000برأستتمال قتتدره  ابنكتت توصتتفبكشتتركة ذات أستتيم  2003أنتتتوبر  08
اإلستكان بنتك أال وىتو األم  بنتكإلتى حاليتا  البنتكىتذا رأستمال يعود كما  ،مليار دينار جزائرؼ  10إلى  ىذا األخير

لى ( %85األردن بنسبة ) -للتجارة والتمويل الجزائر بنسبة -الشركة القابضة االستثمار األجنبي العربية اللبنانيةوا 
متن األفتتراد  لمنتجتات لنتلالجزائتتر منتذ بدايتة نشتاطو إطتالق مجموعتتة متن ا -اإلستكاناختتار بنتك  ولقتد(، % 15)

   .2والشركات
 قتتترر رقتتتممالجزائتتتر بموجتتتب الخلتتتيج  تتتتم متتتنح االعتمتتتاد لبنتتتك: (AGB)بناااك الجمااايا الجزائاااري  . ر

برأستتتتتتتتتتتتتمال قتتتتتتتتتتتتتدره  ابنكتتتتتتتتتتتتت توصتتتتتتتتتتتتتفبكشتتتتتتتتتتتتتركة ذات أستتتتتتتتتتتتتيم  2003 ديستتتتتتتتتتتتتمبر 15المتتتتتتتتتتتتتؤرخ فتتتتتتتتتتتتتي  (03/03)
شتركة أال وىي  القابضةلشركة برغان البنكية التابعة رأسمال البنك إلى مجموعة ويعود  ،3دج1.600.000.000

طقتتة الشتترق تعتبتتر متتن أىتتم المستتتثمرين فتتي من إذ 1975تمسستتت فتتي ستتنة التتتي  (KIPCO)يتتة المشتتاريع النويت
 ابتنتارا أنثتر مجموعتة تقتديم متن يتمكن حتى واألفراد بالشركاتالجزائر الخليج  بنك، وييتم األوسط وشمال أفريقيا

 في المساىمة وبالتالي الشريعة، مبادغ مع المتوافقة أو التقليدية سواء الشخصية، المالية والخدمات المنتجات من
  .4الجزائريين حياة إثراء

الجزائتتتر  -فرنستتبنك تتتم متتنح االعتمتتاد ل (:rDjazai-FransaBank El) فرنساابنك الجزائاار . ز
برأستتتمال قتتتدره  ابنكتتت توصتتتفبكشتتتركة ذات أستتتيم  2006ستتتبتمبر  07المتتتؤرخ فتتتي  (06/03) قتتترر رقتتتممبموجتتتب 

 -األم أال وىو المجموعة البنكية فرنسبنكللبنك  الجزائر أغلبية رأسمال فرنسبنكعود يو  ،5دج 2.500.000.000
 التمويتل بنتكفتي  ويتمثتل لبنتان فتي استثمرتالتي  األولى البنوك ألحدبشكل مباشر  الوريثة ىيو بنانل -فرنسبنك
 مجموعتة إلتى البنتك تطتور العقتود متر علتىو  ،1921 عتام بيتروت في فرًعا افتتح الذؼ يتونسال ؼ الجزائر  العقارؼ 
 المشتاريع، ودراستات ل فتراد، المصترفية الختدمات فتي متخصصتة تابعتة شتركات عشتر حتوالي مع ومالية مصرفية
قتتتدم ي وفتتتي األخيتتتر. والعقتتتارؼ  المصتتترفي التتتتممين والتتتتمجير، االستتتتثمارية، المصتتترفية والختتتدمات التمويتتتل، وىيكلتتتة
جميع  رػ نبالدولية الوطنية و المجموعات العمالئو من المؤسسات الصييرة والمتوسطة وكذلك لالجزائر  -فرنسبنك

   . 6شاملة استراتيجيةذو  تجارؼ  بنكلخدمات الالمنتجات و 
لقتتد تتتم  :(CA-CIB ALGERIE) الجزائاار -االسااتثمارمؤسسااة القاارض الزراعااي وينااك   . س

كشتتركة ذات أستتيم  7200 متتاؼ 09المتتؤرخ فتتي  (70/20) قتترر رقتتممالجزائتتر بموجتتب  -لنليتتون  االعتمتتادمتتنح 

                                                           
 .22، ص، 2003نوفمبر  02بتاريخ  66والصادر في الجريدة الرسمية العدد بنك  اعتماديتضمن   2003أنتوبر  08( المؤرخ في 03/02المقرر رقم ) 1
https://www.housingbankdz.com/index.php/fr/presentation  :20/10/2016تاريخ االطالع ، الجزائراإلسكان بنك ل الموقع اإللنتروني 2

 

 .35، ص، 2003ديسمبر  17بتاريخ  79والصادر في الجريدة الرسمية العدد بنك  اعتماديتضمن   2003ديسمبر  15( المؤرخ في 03/03المقرر رقم ) 3
 html-129-143-111111-1-viewCat-https://www.agb.dz/article.9 :20/10/2016تاريخ االطالع ، الموقع اإللنتروني لبنك الخليج الجزائر 4

9.html 
 .23، ، ص2006أنتوبر  04بتاريخ  62والصادر في الجريدة الرسمية العدد بنك  اعتماديتضمن   2006سبتمبر  07( المؤرخ في 06/03المقرر رقم ) 5
 : 01/11/2016 تاريخ االطالع، الموقع اإللنتروني لفرنسبنك الجزائر 6

https://www.fransabank.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=110 

https://www.housingbankdz.com/index.php/fr/presentation
https://www.agb.dz/article-viewCat-1-111111-143-129-9.html
https://www.agb.dz/article-viewCat-1-111111-143-129-9.html
https://www.agb.dz/article-viewCat-1-111111-143-129-9.html
https://www.fransabank.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=110
https://www.fransabank.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=110
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المصتترفية  مجموعتتةإلتتى  كليتتون بنتتك الجزائتتر ويعتتود رأستتمال، 1دج0.000.0002.50برأستتمال قتتدره  ابنكتت توصتتفب
واحدة من الشركات الرائدة في أوروبا والتزاماتيا وىي )مجموعة كاليون سابقا( بفرنسا  الزراعيلقرض ل االستثمارية
 .2004تمسست سنة  والتي الرئيسيين في العالم ىادعم عمالء تمكن منإذ الدولية 
 -االستتثمارمؤسستة القترض الزراعتي وبنتك ب الجزائر -ة كليون تسميإعادة  تم لقد 25/09/2011بتاريخ و  
، كمتا يقتوم بنتك كليتون (Crédit Agricole Corporate et Investissement Bank-Algeriaالجزائتر )
 والتمويتتل والقتتروض األمتتوال تلقتتي ذلتتك فتتي بمتتا الماليتتة العمليتتات وجميتتع المصتترفية العمليتتات جميتتع مداءبتت الجزائتتر

 . 2...إلخوالضمانات
إتتش أس لبنتك  االعتمتادلقد تم متنح (: H.S.B.C Algérie) الجزائربنك إتش أس بي سي   . ش

 كوحتتدة لبنتتككشتتركة ذات أستتيم  2008جتتوان  17المتتؤرخ فتتي  (08/01) قتترر رقتتممالجزائتتر بموجتتب  - بتتي ستتي
مجموعة البنكية إتتش ال ، ويعود رأسمال البنك إلى3دج 2.500.000.000إتش أس بي سي فرنسا برأسمال قدره 

ويقتدم بنتك إتتش أس بتي  .بلتدا 74وىتي شتبكة دوليتة واستعة النطتاق التتي تتدعم عمالءىتا فتي فرنستا أس بي ستي 
ن مجلتس النقتتد والقترض نقتتل الوصتاية بنتتك أذ 2009ختدمات مصتترفية للشتركات واألفتتراد. وفتي عتتام  الجزائتترستي 

( إلى بنك إتش أس بي سي الشرق األوستط HBFRمن بنك إتش أس بي سي فرنسا ) الجزائرإتش أس بي سي 
 4.(HBMEالمحدود )

مصتتترف ل االعتمتتتادتتتتم متتتنح  :)Algeria-Al Salam Bank( رالساااالم الجزائااامصااارف   . ص
 ابنكتت توصتتفبكشتتركة ذات أستتيم  2008ستتبتمبر  10المتتؤرخ فتتي  (08/02) قتترر رقتتممالجزائتتر بموجتتب  -الستتالم

بنتتتك شتتتمولي يعمتتتل طبقتتتا للقتتتتوانين الجزائتتتر  -مصتتترف الستتتالم  يعتبتتتر ،5دج 0.000.0007.20برأستتتمال قتتتدره 
كثمتترة للتعتتاون الجزائتترؼ الخليجتتي يبتتدأ مزاولتتة . الجزائريتتة، و وفقتتا ألحكتتام الشتتريعة اإلستتالمية فتتي كافتتة تعامالتتتو

واضتتتتتحة تتماشتتتتتى  استتتتتتراتيجيةمستتتتتتيدفا تقتتتتتديم ختتتتتدمات مصتتتتترفية مبتنتتتتترة وفتتتتتق  20/10/2008 بتتتتتتاريخنشتتتتتاطو 
من خالل تقديم خدمات مصرفية عصرية تنبتع  في جميع المرافق الحيوية بالجزائر، االقتصاديةومتطلبات التنمية 

  متعتتتتتاملينمتتتتتن المبتتتتتادغ والقتتتتتيم األصتتتتتيلة الراستتتتتخة لتتتتتدػ الشتتتتتعب الجزائتتتتترؼ، بييتتتتتة تلبيتتتتتة حاجيتتتتتات الستتتتتوق، وال
  .6والمستثمرين، وتضبط معامالتو ىيئة شرعية تتنون من كبار العلماء في الشريعة واالقتصاد

                                                           
 .18، ص، 2007ماؼ  06بتاريخ  29والصادر في الجريدة الرسمية العدد بنك  اعتماديتضمن   2007ماؼ  09( المؤرخ في 07/02المقرر رقم ) 1
 :05/01/2017 تاريخ االطالع، الموقع اإللنتروني لبوابة القطاع المصرفي الجزائرؼ  2
 algerie-http://www.algerianbanks.com/index.php/calyon 
 .32، ص، 2008جويلية  09بتاريخ  38والصادر في الجريدة الرسمية العدد فرع بنك  اعتماديتضمن  2008جوان  17( المؤرخ في 08/01المقرر رقم ) 3
 :01/11/2016 تاريخ االطالع، بنك إتش أس بي سي ألجيريا الموقع اإللنتروني 4
 algeria-in-fr/hsbc-https://www.about.algeria.hsbc.com/fr 
 .28، ص، 2008سبتمبر  24بتاريخ  55والصادر في الجريدة الرسمية العدد بنك  اعتماديتضمن   2008سبتمبر 10( المؤرخ في  08/02المقرر رقم ) 5
 html-0-151-https://www.alsalamalgeria.com/ar/page/list.11 :01/11/2016 تاريخ االطالع، الموقع اإللنتروني لمصرف السالم الجزائر 6

11.html 
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المباشتتر فتتي القطتتاع المصتترفي الجزائتترؼ أختتذ شتتكلين ىمتتا:  األجنبتتي االستتتثماريمكتتن القتتول أن ستتبق ممتتا 
 يوضح البنوك األجنبية التي دخلت إلى الجزائر: فيما يلي جدول الوحدة والفرع. و

 (2012-2004) جالل فترة البنوك األجنبية المستثمرة في القطاع المصرفي الجزائري (: IV-1جدول رقم )ال

 .ليذه البنوك مجلس النقد والقرضطرف  الصادرة من االعتماد قرراتمعلى  اعتمادا من إعداد الباحثة المصدر:
أن البنتوك الفرنستية تتصتدر البنتوك األجنبيتة المستتثمرة فتي الجزائتر  (IV-1)خالل الجتدول رقتم من  يتضح

تلييتتا األردن فتتي المرتبتتة الثانيتتة وىتتذا يعتتود طبعتتا للخلفيتتة االستتتعمارية بتتين البلتتدين. إذ بلتتا عتتددىا خمستتة بنتتوك، 
 البحتترينو  األمريكيتتة المتحتتدة اليتتاتالو أال وىتتي فتتي المرتبتتة الثالثتتة ببنتتك واحتتد  ببنكتتين، ثتتم تتتمتي البلتتدان األختترػ 

 . على التوالي المتحدة ربيةالعمارات اال و لبنانو  النويتو  قبرصو  قطرو 
تتمثتل و  ،أجنبتي ونعني بالبنوك المختلطة البنوك ذات رأسمال مختلط جزائرؼ  .البنوك المجتمطة:2-4

 بنك البركة الجزائرؼ.في بنك وحيد أال وىو 
                                                           


 .2006هاسس  11( الوؤسخ في 06/01تلقائيا بوىجب الوقشس سقن ) بنك الشياى الجزائشيهي تن سحب االعتواد  

شال  البنك األجنبي الرقم
 البنك

رأسمال البنك عند  االعتمادتاريخ 
 )دج( التأسيس

 البمد األم لمبنك

 الو. الم. األمريكية   500.000.000 1998ماؼ  18 وحدة ستي بنك الجزائر  1

 البحرين  1.183.200.000 1998سبتمبر 24 فرع المؤسسة العربية المصرفية الجزائر  2

 فرنسا  500.000.000 1999أنتوبر 27 فرع ناتنسيس الجزائر 3

 فرنسا  500.000.000 1999نوفمبر  4 فرع الجزائر الشركة العامة 4

 قطر  1.710.000.000 2000أنتوبر  8 فرع  بنك الريان الجزائرؼ  5

 األردن  500.000.000 2001أنتوبر 15 وحدة البنك العربي س م ع الجزائر  6

 فرنسا  2.000.000.000 2002جانفي  31 فرع "  البنك الوطني لباريس" باريبا 7

 قبرص  750.000.000 2002ديسمبر 30 فرع ترست بنك الجزائر  8

 األردن  2.400.000.000 2003أنتوبر  08 فرع  اإلسكان الجزائر بنك 9

 النويت  1.000.000.000 2003ديسمبر  15 فرع بنك الخليج الجزائرؼ  10

 لبنان  10.000.000.000 2006سبتمبر  07 فرع فرنسبنك الجزائر  11

12 
مؤسسة القرض الزراعي وبنك 

 فرنسا 10.000.000.000 2007ماؼ  09 فرع  الجزائر -االستثمار

 فرنسا  10.000.000.000 2008جوان  17 وحدة الجزائربنك إتش أس بي سي  13

 . الع. المتحدةاال  10.000.000.000 2008سبتمبر  10 فرع السالم بنك الجزائر 14
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لقد قرر المجلس النقد والقرض بموجب بيان  :(AL Baraka Bank Algeria) بنك البراة الجزائري  -
على المصادقة على مشروع إنشاء بنك البركة الجزائرؼ  06/12/1990المؤرخ في  (90/07)الترسيم رقم 

دج موزع بين مجموعة البركة لالستثمار والتنمية الجيدة )العربية 500.000.000برأسمال مختلط قدره 
 %50دج وبنك الفالحة والتنمية الريفية )الجزائر( بنسبة  250.000.000أؼ ما يعادل  %50السعودية( بنسبة 
ويعتبر  .دج 10.000.000.000حاليا إلى  االجتماعيوتم رفع رأسمال  ،1دج 250.000.000أؼ ما يعادل 

تو بصفة فعلية خالل بدأ بمزاولة نشاطا مال مختلط )عام و خاص(أسبنك البركة الجزائرؼ ىو أول مصرف بر 
 مبادغمع  ةموافق استثماراتجميع العمليات البنكية من تمويالت و ب وذلك من خالل قيام، 1991شير سبتمبر

 2.أحكام الشريعة اإلسالمية
وىتتي تتفتترع إلتتى المؤسستتات الماليتتة ذات االتجتتاه العتتام والمؤسستتات الماليتتة ذات . المؤسسااات الماليااة: 2

 االتجاه الخاص:
 تتمثل في. المؤسسات المالية ذات االتجاه العام: 2-1

 (95/01)قترر رقتم م موجتبتتم اعتمتاد ىتذه المؤسستة الماليتة ب :(Union Bank) االتحااد بناك . أ
 13فتي تلقائيتا ىتذا االعتمتاد  ، وتتم ستحب3مؤسستة  ماليتة بصفتو كشركة ذات أسيم 1995ماؼ  07المؤرخ في 
 بسبب إفالسو. 2004جويلية 

 (98/05)قترر رقتم متم اعتمتاد ىتذه المؤسستة الماليتة بموجتب  :(Mouna Bank) مونى بنك  . ب
، ولقتد 4دج 260.000.000مؤسستة ماليتة برأستمال قتدره بصتفتيا  كشتركة ذات أستيم 1998أوت  8المؤرخ فتي 

 بطلب من المؤسسة. 2005ديسمبر  28 في( المؤرخ 05/01بموجب المقرر رقم ) تم سحب ىذا االعتماد
 (2000/01)قترر رقتم مبموجتب  المؤسستة الماليتةتم اعتماد ىتذا : (AIB)البنك الدولي الجزائر  . ت
   5دج 100.000.000مؤسستتتة ماليتتتة برأستتتمال قتتتدره  بصتتتفتو كشتتتركة ذات أستتتيم 2000فيفتتترؼ  21والمتتتؤرخ فتتتي 

  بموجب مقرر صادر عن اللجنة البنكية. 2005ديسمبر  18بتاريخ تلقائيا االعتماد وقد تم سحب ىذا 

                                                           
 v2-http://www.algerianbanks.com/index.php/baraka :05/01/2017 تاريخ االطالع، الموقع اإللنتروني لبوابة القطاع المصرفي الجزائرؼ  1

 :05/01/2017 تاريخ االطالع، الموقع اإللنتروني لبنك البركة الجزائرؼ  2
 bank.com/ar/index.php?option=com_content&task=view&id=218&Itemid=28-http://albaraka 
، ص، 1995أوت  20بتاريخ  45والصادر في الجريدة الرسمية العدد مؤسسة مالية  اعتماديتضمن  1995ماؼ  07( المؤرخ في 95/01المقرر رقم ) 3

12. 
، ص، 1998أوت  26بتاريخ  63والصادر في الجريدة الرسمية العدد مؤسسة مالية  اعتماديتضمن  1998أوت  08( المؤرخ في 98/05المقرر رقم ) 4

24. 
، 2000/مارس/01بتاريخ  08والصادر في الجريدة الرسمية العدد مؤسسة مالية  اعتماديتضمن  2000فيفرؼ  21( المؤرخ في 2000/01المقرر رقم ) 5

 .19ص، 

http://www.algerianbanks.com/index.php/baraka-v2
http://albaraka-bank.com/ar/index.php?option=com_content&task=view&id=218&Itemid=28
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تتم اعتمتاد ىتذه  :(Sofinance)الشراة المالية لالستثمار، لممساىمة ولمتوظيا  )ساوفينوس(  . ث
مؤسستة  تياصتفبكشتركة ذات أستيم  2001جتانفي  09المؤرخ في  (01/01)قرر رقم مبموجب المالية المؤسسة 

 .1دج 5.000.000.000مالية برأسمال قدره 
تتم اعتمتاد ىتذه الشتركة  :(SALEM)الشراة الجزائرياة إليجاار التجييازات والمعادات "الساالم"   . ج

 إيجتتتارؼ  اعتمتتتادشتتتركة بصتتتفتيا  كشتتتركة ذات أستتتيم 1997جتتتوان  28فتتتي  المتتتؤرخ (97/03)قتتترر رقتتتم مبموجتتتب 
 25( المتؤرخ فتي 08/03بموجب المقرر رقتم ) الشركة االعتمادسحب تم ، و 2دج 200.000.000برأسمال قدره 

 .بطلب منيا 2008سبتمبر 
 (98/01)قتترر رقتتم مبموجتتب  ىتتذه الشتتركة عتمتتادا (: تتتم SRH)ي تموياال الرىنااالشااراة إعااادة  . ح

 .3دج 3.290.000.000مؤسسة مالية برأسمال قدره بصفتيا  كشركة مساىمة 1998فريل أ 06المؤرخ في 
جتتوان  30تمسستتت بتتتاريخ : (FINALEP)لب(ا)فايااااان الماليااة الجزائريااة األوروييااة لممساااىمة . خ

ي بنتتك التنميتتة متمثلتتين فتويعتتود رأستتماليا إلتى بنكتتين جزائتريين  ،اليتةممؤسستتة بصتفتيا  ذات أستتيم كشتركة 1991
لتتى بنكتتين أوربيتتين ىمتتا الوكالتتة الفرنستتية للتنميتتة)CPAوالقتترض الشتتعبي الجزائتترؼ) (BDLالمحليتتة) ( AFD(، وا 

 .2007في سنة من ىذه المؤسسة  االعتمادسحب لقد و (. BEI)لالستثماروالبنك األوربي 
 (02/02)قترر رقتم متتم اعتمتاد ىتذه الشتركة بموجتب (: ALC)الماالي  العريياة لإليجاار الشراة . د
برأستتتتتتتتتمال قتتتتتتتتتدره  إيجتتتتتتتتتارؼ  اعتمتتتتتتتتتادبصتتتتتتتتتفتيا شتتتتتتتتتركة كشتتتتتتتتتركة ذات أستتتتتتتتتيم  2002فيفتتتتتتتتترؼ  20المتتتتتتتتتؤرخ فتتتتتتتتتي 

 .دج 3.500.000.000إلى تقريبا حاليا  االجتماعيوتم رفع رأسمال  ،4دج758.000.000
قتترر رقتتم ماعتمتتاد ىتتذا المؤسستتة الماليتتة بموجتتب  تتتم :(Ceteleme Algérie) ساايتالم الجزائاار . ذ

مؤسستتتتتتتتة ماليتتتتتتتتة برأستتتتتتتتمال قتتتتتتتتدره  بصتتتتتتتتفتو كشتتتتتتتتركة ذات أستتتتتتتتيم 2006فيفتتتتتتتترؼ  22والمتتتتتتتتؤرخ فتتتتتتتتي  (06/01)
 لمجموعة البنك الوطني الباريسي " باريبا ". %100بنسبة األخير ىذا يعود ، 5دج 536.800.000

                                                           
، 2001/ جانفي 21بتاريخ  06والصادر في الجريدة الرسمية العدد مؤسسة مالية  اعتماديتضمن  2001جانفي  09( المؤرخ في 01/01المقرر رقم ) 1

 .16ص، 
أنتوبر  29بتاريخ  71والصادر في الجريدة الرسمية العدد إيجارؼ  اعتمادشركة  اعتماديتضمن  1997جوان  28( المؤرخ في 97/03المقرر رقم ) 2

 .46، ص، 1997
، ص، 1998ماؼ  03بتاريخ  27والصادر في الجريدة الرسمية العدد مؤسسة مالية  اعتماديتضمن  1998أفريل  06( المؤرخ في 98/01المقرر رقم ) 3

27. 
نوفمبر  03بتاريخ  72الجريدة الرسمية العدد والصادر في إيجارؼ  اعتمادشركة  اعتماديتضمن  2002فيفرؼ  20( المؤرخ في 02/02المقرر رقم ) 4

 .27، ص، 2002
، ص، 2006أفريل  09بتاريخ  22والصادر في الجريدة الرسمية العدد مؤسسة مالية  اعتماديتضمن  2006فيفرؼ  22( المؤرخ في 06/01المقرر رقم ) 5

25. 
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 (06/02)قرر رقتم مبموجب  الشركةتم اعتماد ىذا  :(MLA) المغاريية لإليجار المالي الجزائر . ر
برأستتتتتتتتتمال قتتتتتتتتتدره  إيجتتتتتتتتتارؼ  اعتمتتتتتتتتتادشتتتتتتتتتركة  ابصتتتتتتتتتفتي كشتتتتتتتتتركة ذات أستتتتتتتتتيم 2006 متتتتتتتتتارس 11والمتتتتتتتتتؤرخ فتتتتتتتتتي 

 لمجموعة أمان للتمجير تونس. %100يعود ىذا األخير بنسبة  ،1دج1.000.000.000
قتترر رقتتم مالمؤسستتة الماليتتة بموجتتب  هتتتم اعتمتتاد ىتتذ :(SNL) المااالي الشااراة الوطنيااة لمتااأجير . ز

مؤسستتتتتتتتة ماليتتتتتتتتة برأستتتتتتتتمال قتتتتتتتتدره  بصتتتتتتتتفتو كشتتتتتتتتركة ذات أستتتتتتتتيم 2006فيفتتتتتتتترؼ  22والمتتتتتتتتؤرخ فتتتتتتتتي  (06/01)
 (PME)بتنميتتتتتتتة قطتتتتتتتاع المؤسستتتتتتتات المتوستتتتتتتطة والصتتتتتتتييرة ىتتتتتتتذه المؤسستتتتتتتة تيتتتتتتتتم  ،2دج 3.500.000.000

  .(PMI)والصناعات المتوسطة والصييرة
والمتؤرخ  (12/02)قترر رقتم مالمؤسستة الماليتة بموجتب  هاعتماد ىتذتم  :(ILA)إيجار الجزائر  . س

ويعود ىذا ، 3دج 3.500.000.000مؤسسة مالية برأسمال قدره  بصفتو كشركة ذات أسيم 2012 ماؼ 31في 
 .%35بنسبة  )BES(-البرتيال–وبنك إيسبيريتو سانتو %65بنسبة  )BEA(األخير لبنك الجزائر الخارجي

قترر مالمؤسستة الماليتة بموجتب  هتتم اعتمتاد ىتذ: (El-Djazair Ijar-EDI)إيجاارالجزائار   . ش
مؤسستتتتتتتة ماليتتتتتتتة برأستتتتتتتمال قتتتتتتتدره  بصتتتتتتتفتو كشتتتتتتتركة ذات أستتتتتتتيم 2012 أوت 02والمتتتتتتتؤرخ فتتتتتتتي  (12/03)رقتتتتتتتم 

، القتترض %47بنستتبة  (BADR)ويعتتود ىتتذا األخيتتر لبنتتك الفالحتتة والتنميتتة الريفيتتة ، 4دج 3.500.000.000
 .%6بنسبة  لالستثمارو الشركة الجزائرية السودانية  %47بنسبة  )CPA( الشعبي الجزائرؼ 

 تتمثل في:  . المؤسسات المالية ذات االتجاه الجاص:2-2
 الصتتتندوق تحتتتت تستتتمية  1963متتتاؼ  7فتتتي  وتمسيستتت: لقتتتد تتتتم (FNI) إلساااتثمارل وطنيالااا الصاااندوج  -

 توتتتتم إعتتتادة تستتتمي 2009وفتتتي ستتتنة  .البنتتتك الجزائتتترؼ للتنميتتتةيتتتدعى  أصتتتبح 1972وفتتتي ستتتنة الجزائتتترؼ للتنميتتتة 
. 5دج 150.000.000.000( برأستمال قتدره BAD)البنك الجزائرؼ للتنميتة-(FNI)لالستثماربصندوق الوطني 

صتتتتندوق التتتتوطني ال وأصتتتتبحت ىتتتتذه المؤسستتتتة تتتتتدعى رابعتتتتةتتتتتم تيييتتتتر التستتتتمية للمتتتترة ال 2011. وفتتتتي ستتتتنة 5دج
 .6(FNI)لالستثمار

                                                           
أفريل  09بتاريخ  22والصادر في الجريدة الرسمية العدد إيجارؼ  اداعتمشركة  اعتماديتضمن  2006مارس  11( المؤرخ في 06/02المقرر رقم ) 1

 .26، ص، 2006
، ص، 2011مارس  20بتاريخ  17والصادر في الجريدة الرسمية العدد مؤسسة مالية  اعتماديتضمن  2011فيفرؼ  23( المؤرخ في 11/02المقرر رقم ) 2

53. 
، ص، 2012جويلية  25بتاريخ  43والصادر في الجريدة الرسمية العدد مؤسسة مالية  اعتمادن يتضم 2012ماؼ  31( المؤرخ في 12/02المقرر رقم ) 3

31. 
، ص، 2012أنتوبر  21بتاريخ  58والصادر في الجريدة الرسمية العدد مؤسسة مالية  اعتماديتضمن  2012أوت  02( المؤرخ في 12/03المقرر رقم ) 4

27. 
 .2009والمتضمن قانون المالية التنميلي لسنة  2009جويلية  22( المؤرخ في 09/01من األمر رقم ) 56و 55المادتان  5
 .2011والمتضمن قانون المالية التنميلي لسنة  2011جويلية  18( المؤرخ في 11/11من القانون رقم ) 37المادة  6
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والمتعلتق بفتتح  14/08/1991المؤرختة فتي  (91/10)م رقتم االنظتلقتد حتدد  .مااتب التمثيل )االرتبا (:3
حيتتث تخضتتع ىتتذه العمليتتة إلتتى تتترخيص متتن مجلتتس النقتتد  ،مكاتتتب التمثيتتل للبنتتوك والمؤسستتات الماليتتة األجنبيتتة

 .في تدعيم النشاطات المتواجدة للمؤسسة األم عملياوتنحصر  ،والقرض ال يتجاوز الثالث سنوات قابل للتجديد
البنتتتتتك التجتتتتتارؼ العربتتتتتي اإلنجليتتتتتزؼ  :فتتتتتيحاليتتتتتا تتمثتتتتتل مكاتتتتتتب  التمثيتتتتتل للبنتتتتتوك األجنبيتتتتتة فتتتتتي الجزائتتتتتر  

(BACB ؛)اتحتتاد ( البنتتوك العربيتتة والفرنستتيةUBAF( ؛ القتترض الصتتناعي التجتتارؼ)CIC ؛ القتترض الزراعتتي)
 Banco)ستتبادال ؛ بنكتتو (Fortis Bank)(؛ فتتورتيس بنتتك TIB(؛ البنتتك التتدولي التونستتي)CAIأندوستتيوز )

Sabaded). 
حتتالي بعتتد ستتحب االعتمتتاد متتن مجموعتتة البنتتوك الوفتتي األخيتتر يمكننتتا توضتتيح النظتتام المصتترفي الجزائتترؼ 

 الخاصة والمؤسسات المالية الجزائرية في الشكل التالي:
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   Source

: Abdelkrime NAAS, Le Système Bancaire (de la décolonisation à 

l’économie de marché), France: Maisonneuve et Larose, Année 2003, P, 284. 

 

                                                           
  2001بتصرف من الباحثة ألن الشكل الذؼ في المرجع يخص النظام المصرفي الجزائرؼ في سنة  . 

 2014(: النظام المصرفي الجزائري في نياية سنة IV-2) الشال رقم

 بنك الجزائر

الصندوق الوطني 
 للتوفير و االحتياط

CNEP 

 
القرض الشعبي 

 CPAالجزائري 

البىك الوطىي 

 BNAالجزائري 

البىك الخارجي 

 BEAالجزائري 

بىك الفالحت 

والتىميـــــــت 

 الريفيـــت

BADR 

بنك التنمية 

 BDLالمحليـــة 

 

الصندوق الوطني للتعاونية 
 الفالحية

CNMA 

 Citi  Bankصيتي بىك  

مؤصضت العربيت المصرفيت 

   ABCالجزائر 

 واتكضيش الجزائر

Natexis d’Algérie 

الشركت العامت الجزائر    

SGA 

البىك العربي س م ع 

 plc Arabالجزائر 

البىك الوطىي 

 BNPلباريش 

بىك الجزائرترصت   

Trust Bank 

 بىك اإلصكان الجزائر

Haousing Bank 

 AGBبىك الخليج  الجزائري 

 

 بىك البركت الجزائري
AL Baraka Bank 

Algeria 

الصىذوق الوطىي 

 FNIلالصتثمار 

BAD 

 شركت إعادة التمويل الرهه

SRH 

 صوفيىوس

Sofinance 

   الشركت العربيت     

 ALC لإليجار المالي 

 العمومية الخزينة

فروضبىك الجزائر 

FransaBank El-Djazair 

 CA-CIB الجزائر -االصتثمارمؤصضت القرض الزراعي و بىك 

ALGERIE   

-Al Salam Bank    الضالم الجزائر مصرف 

Algeria 
 H.S.B.C. ALGERIE  الجزائرإتش أس بي صي بىك  

 الجزائر  ت لإليجار الماليالمغاربي

MLA 

 

 صيتالم الجزائر

Ceteleme Algérie 

   المالي راجيالشركت الوطىيت لإل

SNL 

 

 إيجار الجزائر

ILA 

 الجزائر اإليجار

El-Djazair Ijar (EDI) 

 البنوك املختلطة البنوك اخلاصة األجنبية البنوك العمومية

 املؤسسات املالية
 اخلاصاإلجتاه ذات 

 

 املؤسسات املالية
 العامات اإلجتاه ذ
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 واقع الوساطة المالية في الجزائر في ظل تواجد البنوك األجنبية :ثانيالمطمب ال
تم االعتماد من أجل معرفة دور ومساىمة البنوك األجنبية في الوساطة المالية للنظام المصرفي الجزائرؼ 

لحل  نظرافقط والبنوك العمومية الودائع وتوزيع القروض بين البنوك األجنبية  تعبئةعلى دراسة مقارنة لنشا  
 باستثناء( وغيابيا تماما عن السوق المصرفية 2012-2004جميع البنوك الخاصة الوطنية خالل فترة الدراسة )

( اللذان تم حليما في سنتين BGMالبنك العام المتوسطي)و( CAB) بنكين أال وىما الشركة الجزائرية للبنك
 على التوالي. 2006و 2005

 الجزائريةالكثافة المصرفية الفرع األول: 
 البنوك شبكة إقامةشرو  والمتعلق ب 06/04/1997المؤرخ في  (97/02)م رقم اظنحدد ال لقد

مفتوح  مييئمحل  " يعتبر شباك كل مبنى أو النظامحسب ما جاء في ىذ ويقصد بالشباك والمؤسسات المالية، 
للجميور حيث يقوم فيو موظفو بنك أو مؤسسة المالية مستخدمة بعمليات مصرفية مسموح بيا مع الزبائن والتي 

، وتدرج ىذه الشبابيك ضمن صنفين أال ىما الشبابيك الدائمة والشبابيك غير 1"االعتماد الحصول علىتم بسببيا 
 "ىي أنيا ذلك الصنف من الشبابيك المفتوحة ماالنظ حسب ما جاء في ىذا دائمةالشبابيك تبر الدائمة وتعال

أما الشبابيك غير  ،2طيلة السنة المدنية وفقا لقواعد المينة"األسبوع على األقل في ( أيام 5لمدة خمسة )للجميور 
عن شرو  سيرىا، ال سيما  بانتظامأنيا ذلك الصنف من الشبابيك التي يتم إعالم الجميور فييا  ىي" دائمةال

تمام لقد تم تعديل  ،3فترات وأيام فتحيا بالنسبة لعمليات ظرفية ومحددة "  (02/05)م رقم االنظباألخير  اىذوا 
وأىم ما جاء فييا أن  ،البنوك والمؤسسات المالية شبكة إقامةشرو  والمتعلق ب 2002/ديسمبر/31المؤرخ في 

 إلى بنك الجزائر. البنوك والمؤسسات المالية مجبرة على إرسال أؼ طلب ترخيص بفتح الشباك
التالي جدول على  االعتمادالبنوك األجنبية مقارنة مع البنوك العمومية تم  انتشارمن أجل معرفة مدػ و 
 : (2013-2004خالل الفترة ) شبكة النظام المصرفي الجزائرؼ يوضح تطور الذؼ 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 شرو  إقامة شبكة البنوك والمؤسسات المالية. 06/04/1997( المؤرخ في 97/02( من النظام رقم )4المادة ) 1
 شرو  إقامة شبكة البنوك والمؤسسات المالية. 06/04/1997( المؤرخ في 97/02( من النظام رقم )5المادة ) 2
 شرو  إقامة شبكة البنوك والمؤسسات المالية. 06/04/1997( المؤرخ في 97/02) ( من النظام رقم5المادة ) 3
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  (2013 -2004جالل الفترة )(: تطور شباة النظام المصرفي الجزائري IV-2جدول رقم )ال
 العدد البيان السنوات

 30 البنوك والمؤسسات المالية 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 1 بنك الجزائر  49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

 6 البنوك العمومية 1125 1080 1092 1106 1120 1072 1077 1086 1087 1095
 1 البنك الوطني الجزائرؼ  172 174 176 184 189 197 199 202 202 209
 2 القرض الشعبي الجزائرؼ  126 129 132 133 136 137 139 140 140 140
 3 الخارجي الجزائرؼ  البنك  82 82 84 84 86 91 91 91 91 91

 4 بنك الفالحة و التنمية الريفية  326 291 291 291 290 290 290 293 293 293
 5 بنك التنمية المحلية  162 145 146 146 148 148 149 149 150 150

212 211 211 209 209 209 206 201 197 195 
الصندوق الوطني للتوفير 

 6  واالحتيا 

62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 
الصندوق الوطني للتعاضدية 

 7 الفالحية
 1 البنوك المجتمطة 11 11 16 17 20 20 21 25 25 27
 1 بنك البركة الجزائرؼ  11 11 16 17 20 20 21 25 25 27
 0 البنوك الجاصة الجزائرية 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0

 3 الشركة الجزائرية للبنك  6                  
 4 البنك العام المتوسطي  2 2                
 5  آركتتتتتتو بنك 1 1                
 13 البنوك الجاصة األجنبية 34 49 64 104 155 164 205 247 275 289

 1 ستتتيتي بنك  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
 2 المؤسسة المصرفية العربية  4 4 5 7 10 12 18 21 23 23
 3 ناتنسيس الجزائر  3 3 5 9 12 12 17 21 26 26
 4 الجزائر  الشركة العامة 8 12 23 42 53 54 63 76 83 84

 5 بنك الريان الجزائرؼ  5 7                
 6 البنك العربي س م ع الجزائر  1 2 2 2 4 5 5 5 5 8

 7 باريس باريبا لالبنك الوطني  5 10 17 30 46 49 55 66 70 70
 8 ترست بنك الجزائر 1 3 3 3 6 7 11 13 16 16
 9 الجزائر  بنك اإلسكان 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5

 10 البنك الخليج الجزائرؼ  1 1 1 1 13 13 21 29 33 42
 11 فرنسبنك الجزائر      1 1 1 1 2 2 3 3
 12  كليون الجزائر       1 1 1 1 1 1 1

 يتبع
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 13 السالم الجزائر مصرف          1 1 2 2 3 4
 14  الجزائرإتش أس بي سي            1 2 2 3 3

 9 المؤسسات المالية 4 4 7 8 8 69 70 81 86 86
 1 البنك الدولي الجزائرؼ  1                  

 2 سوفينوس  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 4 متتونتتى بنك 1                  

 5  يشركة إعادة تمويل الرىن 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 6 الشركة الجزائرية إليجار      1 1 1          

 7  العربية لإليجار الشركة   2 2 3 3 3 3 3 4 4
 8 سيتالم الجزائر     1 1 1 1 1 1 1 1
 9  المياربية لإليجار المالي     1 1 1 1 2 2 4 4

 10 إليجار الشركة الوطنية ل               11 11 11
 11 الجزائر اإليجار                 1 1
 12 إيجار الجزائر                   1 1

   المجموع 1232 1196 1228 1284 1352 1374 1422 1488 1522 1546
مع الييئات الرسمية والمتعددة األطراف ببنك  مديرية العالقاتمقدمة من  معطياتمن إعداد الباحثة بناءا على : المصدر

 الجزائر.
للنظام المصرفي سد لشبكة البنوك يتضح أن البنوك العمومية تمتلك حصة األمن خالل الجدول أعاله 

( 2013-2004( خالل الفترة )1095 -1125الجزائرؼ إذ تراوحت عدد الشبابيك ليذه األخيرة ما بين )
  (2013-2004خالل الفترة ) (35014 - 28768وبالتالي سجلت ىذه البنوك كثافة مصرفية تراوحت بين )

عدد  نمووتيرة مستمر بسبب تزايد عدد السكان من سنة إلى أخرػ وبقاء  ارتفاعأن ىذه النثافة في والمالحع 
وبالمقارنة ىذه النثافة بالمعيار الدولي تبقى بعيدة حيث ينص ىذا المعيار على أنو يجب  ضئيلة جدا الشبابيك

 ( شخص.10000أن يقابل شباك )وكالة( واحد عشرة آالف )
( 2013-2004( خالل الفترة )316 -45في حين تراوحت عدد الشبابيك للبنوك األجنبية ما بين )

-2004( خالل الفترة )121329 - 719200وبالتالي سجلت ىذه البنوك كثافة مصرفية تراوحت بين )
نمو عدد وتيرة  ارتفاع(، والمالحع أن ىذه النثافة في تحسن مستمر على عكس البنوك العمومية بسبب 2013
ليذه البنوك وبالمقارنة ىذه النثافة بالمعيار الدولي تبقى جد بعيدة، كما تبقى ضعيفة أيضا مقارنة  الشبابيك

 . العموميةبالنثافة المصرفية للبنوك 
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 (2012-2004)الودائع بين البنوك األجنبية والبنوك العمومية جالل الفترة  تعبئة: مقارنة نشا  الثانيالفرع 
ومن أجل معرفة تطور مسارىا الودائع المصدر األساسي التي تعتمد علييا البنوك في التمويل،  تعتبر

 ومصدرىا، لقد تم توضيح و تحليل مبالييا حسب القطاع و حسب األجل. 
 :(2012-2004خالل الفترة )و في ما يلي جدول يوضح نشا  تعبئة الودائع حسب األجل 
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 (2012-2004)الودائع حسب األجل من طرف البنوك جالل الفترة  تعبئةنشا   (: تطورIV-3جدول رقم )ال
 المبالغ بالمميار دج

 .(2012-2004) فترة الدراسة لسنوات الجزائرعلى التقارير السنوية لبنك  اعتمادامن إعداد الباحثة المصدر: 
 
 
 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 % املبلغ % املبلغ % املبلغ % املبلغ % املبلغ % املبلغ % املبلغ % املبلغ % املبلغ

 46,37 356,4 3 51,92 495,8 3 48,38 763,7 2 48,63 502,9 2 57,09 946,9 2 56,69 560,8 2 49,78 750,4 1 41,36 224,4 1 41,69 127,9 1 الودائع حتت الطلب
 39,01 823,3 2 45,98 095,8 3 43,11 462,5 2 43,56 241,9 2 52,41 705,1 2 52,46 369,7 2 45,43 597,5 1 37,43 108,3 1 37,70 019,9 1 البنوك العمومية
 7,37 533,1 5,94 400,0 5,27 301,2 5,07 261,0 4,68 241,8 4,23 191,1 4,35 152,9 3,92 116,1 3,99 108,0 البنوك األجنبية
 46,06 333,6 3 41,40 787,5 2 44,19 524,3 2 43,31 228,9 2 38,57 991,0 1 38,98 761,0 1 46,92 649,8 1 55,15 632,9 1 54,66 478,7 1 الودائع ألجل
 42,19 053,6 3 37,91 552,3 2 40,85 333,5 2 40,40 079,0 2 36,23 870,3 1 37,00 671,5 1 45,06 584,5 1 53,21 575,3 1 52,85 429,7 1 البنوك العمومية
 3,87 280,0 3,49 235,2 3,34 190,8 2,91 149,9 2,34 120,7 1,98 89,5 1,86 65,3 1,95 57,6 1,81 49,0 البنوك األجنبية

 7,57 548,0 6,68 449,7 7,42 424,1 8,06 414,6 4,34 223,9 4,33 195,5 3,31 116,3 3,49 103,3 3,65 98,8 ادي لالستالودائع السابقة 
 5,89 426,2 5,22 351,7 5,66 323,1 6,05 311,1 3,59 185,1 3,61 162,9 2,43 85,6 2,67 79,0 2,95 79,9 البنوك العمومية
 1,68 121,8 1,46 98,0 1,77 101,0 2,01 103,5 0,75 38,8 0,72 32,6 0,87 30,7 0,82 24,3 0,70 18,9 البنوك األجنبية
 100,00 238,0 7 100,00 733,0 6 100,00 712,1 5 100,00 146,4 5 100,00 161,8 5 100,00 517,3 4 100,00 516,5 3 100,00 960,6 2 100,00 705,4 2 إمجايل الودائع

 87,08 303,1 6 89,11 999,8 5 89,62 119,1 5 90,00 632,0 4 92,23 760,5 4 93,07 204,1 4 92,92 267,6 3 93,31 762,6 2 93,50 529,5 2 حصة البنوك العمومية
 12,92 934,9 10,89 733,2 10,38 593,0 10,00 514,4 7,77 401,3 6,93 313,2 7,08 248,9 6,69 198,0 6,50 175,9 بيةحصة البنوك األجن
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 :(2012-2004)الفترة خالل بنية إجمالي الودائع لجميع البنوك شكل يوضح أيضا وفيما يلي 
 (2012-2004)الفترة جالل بنية إجمالي الودائع لجميع البنوك  (:IV-3رقم ) الشال

 
 .(IV-3جدول رقم )على معطيات ال اعتماداالباحثة من إعداد  المصدر:

البنوك أن ودائع  (IV-3)الموضحة في الشكل رقم البيانية  األعمدةو  (IV-3)جدول رقم اليالحع من خالل 
( من إجمالي الودائع %93.50و %87.07العمومية تمثل حصة األسد، وىذا ما تمنده النسب التي تراوحت بين )

مليار  1647.5مليار دج، 1425.6مستمر حيث بليت القيم )  ارتفاعخالل سنوات الدراسة، كما أنيا أيضا في 
  مليار دج 2835.8مليار دج،  2712.0مليار دج،  287.0مليار دج،  1951.3مليار دج،  1726.5دج، 

  2007، 2006، 2005، 2004مليار دج( للسنوات ) 3716.1مليار دج،  3194.0مليار دج،  3194.0
 ( على الترتيب. 2012، 2011، 2010، 2009، 2008

مستمر من سنة إلى  ارتفاعأما ودائع البنوك األجنبية فإن مبالييا جد ضئيلة مقارنة بنظيرتيا لننيا في 
 (%14.25)إلى  (%7.09)بين  ما تراوحتكده نسب ىذه الودائع من إجمالي الودائع التي ؤ أخرػ، وىذا ما ت

إذ بليت  2012في ىذه نسبة في سنة  اطفيف اانخفاضسجل  وعلى التوالي إال أن 2011إلى  2004للسنوات 
إذ يمثل أعلى مبلا تصل إليو ودائع  (مليار دج 569.5)من إجمالي الودائع وىي ما تعادل المبلا  (13.29%)

 ىذه البنوك خالل سنوات الدراسة.
 (:2012-2004)الفترة خالل بنية الودائع تحت الطلب لجميع البنوك وفيما يلي شكل يوضح 

0,0

1 000,0

2 000,0

3 000,0

4 000,0

5 000,0

6 000,0

7 000,0

8 000,0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2 705,4 
2 960,6 

3 516,5 

4 517,3 

5 161,8 5 146,4 
5 712,1 

6 733,0 
7 238,0 

2 529,5 2 762,6 
3 267,6 

4 204,1 
4 760,5 4 632,0 

5 119,1 

5 999,8 
6 303,1 

175,9 198 248,9 313,2 401,3 514,4 593 733,2 934,9 

 إمجايل الودائع

 حصة البنوك العمومية

 حصة البنوك األجنبية
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  (2012-2004)الفترة جالل (: بنية الودائع تحت الطمب لجميع البنوك IV-4رقم ) الشال

 

 .(IV-3جدول رقم )على معطيات ال اعتماداالباحثة من إعداد  المصدر:
 :(2012-2004)الفترة خالل لجميع البنوك  ألجلبنية الودائع يوضح و في ما يلي أيضا شكل 

 (2012-2004)الفترة جالل  (: بنية الودائع ألجل لجميع البنوكIV-5رقم ) الشال

 
 .(IV-3رقم )جدول على معطيات ال اعتماداالباحثة من إعداد  المصدر:
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ودائع بين إجمالي  اكبير  اتوافقأن ىناك  (IV-5)رقم  و (IV-4)من خالل الشكلين السابقين رقم يالحع 
جمالي األجل  يالحع مستمر من سنة إلى أخرػ، إال أن  ارتفاعلجميع البنوك والمبالا في  ودائع تحت الطلبوا 

حيث بليت النسب من إجمالي  2005و 2004تفوق ودائع األجل عن نظيرتيا ودائع تحت الطلب في سنتي 
من  انطالقابالمقابل يعود التفوق إلى ودائع تحت الطلب  ،على التوالي (%55.15)و  (%54.66)الودائع إلى 

إذ  (%57.09و %46.37)ين ب إذ تراوحت نسبيا من إجمالي الودائع ما 2012إلى غاية سنة  2006سنة 
 . (%46.37)بت  2012أدنى نسبة في سنة سجلت  و (%57.09)بت  2008أعلى نسبة في سنة سجلت 
إضافة في ودائع البنوك العمومية بنوعييا من سنة إلى أخرػ  امستمر  اارتفاعأن ىناك أيضا المالحع  و

سواء إذ تراوحت نسب الودائع ألجل ليذه البنوك ييمنتيا على مستوػ الودائع ألجل والودائع تحت الطلب على حد ل
من إجمالي الودائع ألجل كما تراوحت نسب الودائع تحت  (%96.69و %91.56)بين  خالل سنوات الدراسة ما

من إجمالي الودائع تحت الطلب. أما من ناحية  (%92.54و %84.12)بين  الطلب خالل سنوات الدراسة ما
إلى حد كبير بين الودائع ألجل والودائع تحت الطلب إال أن التفوق في سنوات المبالا يالحع توافق نوعا ما 

على الترتيب من  (%42.19و %53.21، %52.85)يعود إلى الودائع ألجل بنسب  2012و 2005، 2004
على  (مليار دج 3053.6مليار دج و 1575.3مليار دج،  1429.7)إجمالي الودائع وىي ما تعادل المبالا 

بين  يعود إلى الودائع تحت الطلب بنسب تتراوح ما 2011إلى غاية  2006أن التفوق من سنة  كما ،التوالي
مليار  3095.8مليار دج و 1592.5)مبالييا تراوحت ما بين  من إجمالي الودائع و (%52.46و 43.11%)
 .(دج

مستمر أيضا من سنة إلى أخرػ إال أن مبالييا جد  ارتفاعأما فيما يخص ودائع البنوك األجنبية فيي في 
من إجمالي ودائع وىي  (%7.37)بت  2012ضئيلة إذ أعلى نسبة سجلت لودائع تحت الطلب ليذه البنوك في سنة 

، كما يالحع أيضا أن ودائعيا تحت الطلب خالل سنوات الدراسة تمثل تقريبا ضعف (مليار دج 533.1)ما تعادل 
من إجمالي الودائع  (%3.87و %1.81)بين  تراوحت نسب ىذه األخيرة خالل سنوات الدراسة ماودائعيا ألجل إذ 

 .(مليار دج 280.0مليار دج و 49.0)مبالييا تراوحت ما بين  و
سجلت أدنى النسب مقارنة  ارتفاعوأخيرا فإن الودائع بالعملة الصعبة المجمعة من قبل البنوك رغما أنيا في 

 2012من إجمالي الودائع، في حين أعلى مبلا سجل في سنة  (%8.6)لم تتجاوز أعلى نسبة  بالودائع األخرػ إذ
وكانت نسب ومبالا البنوك العمومية تمثل حصة األسد على مدػ فترة الدراسة إذ تراوحت  ،(مليار دج 548)بت 

 ما بينإجمالي الودائع بالعملة الصعبة في حين تراوحت المبالا  من (%83.32و %75.04)نسبيا ما بين 
بت  2006، وفي المقابل فإن أعلى نسبة للبنوك األجنبية سجلت في سنة (مليار دج 426.2مليار دج و 79.0)
 .(مليار دج 121.8)بت  2012من إجمالي الودائع بالعملة الصعبة بينما أعلى مبلا سجل في سنة  (% 26.40)

 :(2012-2004خالل الفترة )وفي ما يلي جدول يوضح نشا  تعبئة الودائع حسب القطاع 
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 (2012-2004)حسب القطاع من طرف البنوك جالل الفترة  الودائع تعبئة(: تطور نشا  IV-4جدول رقم )ال
 المبالغ بالمميار دج                                                                                                                                     

 .(2012-2004) فترة الدراسة لسنوات الجزائرلبنك على التقارير السنوية  اعتمادامن إعداد الباحثة المصدر: 

 

 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 % املبلغ % املبلغ % املبلغ % املبلغ % املبلغ % املبلغ % املبلغ % املبلغ % املبلغ  

 46,37 356,4 3 51,92 495,8 3 48,38 763,7 2 48,63 502,9 2 57,09 946,9 2 56,69 560,8 2 49,78 750,4 1 41,36 224,4 1 41,69 127,9 1 الودائع حتت الطلب
 54,18 818,6 1 64,18 243,7 2 60,81 680,7 1 57,01 426,8 1 69,78 056,4 2 71,53 831,7 1 66,49 163,9 1 63,21 773,9 61,83 697,4 القطاع العمومي

 67,32 224,2 1 46,34 039,7 1 54,19 910,7 63,33 903,6 35,05 720,8 30,75 563,3 38,01 442,4 41,52 321,3 39,27 273,9 اخلاص القطاع
 9,34 313,6 6,08 212,4 6,23 172,3 6,89 172,5 5,76 169,7 6,47 165,8 8,23 144,1 10,55 129,2 13,88 156,6 آخرون

 46,06 333,6 3 41,40 787,5 2 44,19 524,3 2 43,31 228,9 2 38,57 991,0 1 38,98 761,0 1 46,92 649,8 1 55,15 632,9 1 54,66 478,7 1 الودائع ألجل
 25,88 862,9 22,45 625,7 22,96 579,5 22,40 499,2 19,79 394,0 19,91 350,6 22,09 364,5 22,40 365,8 17,18 254,1 القطاع العمومي

 72,61 420,4 2 77,21 152,3 2 76,67 935,5 1 77,28 722,6 1 79,00 572,9 1 79,27 395,9 1 77,06 271,4 1 75,50 232,8 1 80,42 189,2 1 اخلاص القطاع
 1,51 50,3 0,34 9,5 0,37 9,3 0,32 7,1 1,21 24,1 0,82 14,5 0,84 13,9 2,10 34,3 2,39 35,4 آخرون

 7,57 548,0 6,68 449,7 7,42 424,1 8,06 414,6 4,34 223,9 4,33 195,5 3,31 116,3 3,49 103,3 3,65 98,8 ادي لالستالودائع السابقة 
 100,00 238,0 7 100,00 733,0 6 100,00 712,1 5 100,00 146,4 5 100,00 161,8 5 100,00 517,3 4 100,00 516,5 3 100,00 960,6 2 100,00 705,4 2 إمجايل الودائع

 37,05 681,5 2 42,62 869,4 2 39,57 260,2 2 37,42 926,0 1 47,47 450,4 2 48,31 182,3 2 43,46 528,4 1 38,50 139,7 1 35,17 951,5 القطاع العمومي إمجايل
 50,35 644,6 3 47,41 192,0 3 49,83 846,2 2 51,03 626,2 2 44,44 293,7 2 43,37 959,2 1 48,74 713,8 1 52,49 554,1 1 54,08 463,1 1 إمجايل القطاع اخلاص

 5,03 363,9 3,30 221,9 3,18 181,60 3,49 179,6 3,75 193,8 3,99 180,3 4,49 158,0 5,52 163,5 7,10 192,0 إمجايل آخرون
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مستمر من سنة إلى أخرػ، والمالحع أن ىناك  ارتفاعفي  ن ودائع البنوكأ (IV-4رقم )يتضح من الجدول 
قطاع العمومي بالرغم من االرتفاع المستمر لودائع مؤسسات قطاع ال ودائعودائع القطاع الخاص عن في  اتفوق

ودائع المتحصل علييا من القطاع الخاص أعلى نسب في أغلب سنوات الدراسة بت الالمحروقات إذ سجلت 
 2005، 2004( للسنوات )50.35%،47.41%، 49.83%، 51.03%، 48.74%، 52.49%، 54.08%)

قطاع  ودائعكانت نسب  2008و 2007سنتي  باستثناءلى التوالي ( ع2012، 2011، 2010، 2009، 2006
 على التوالي. (%47.47و %48.31)العمومي أعلى عن نظيرتيا إذ بليت 

 (2012-2004): مقارنة لنشا  توزيع القروض بين البنوك األجنبية والبنوك العمومية جالل الفترة لثالفرع الثا
سمح بإظيار ت( 2012-2004إن الدراسة المقارنة بين البنوك العمومية واألجنبية في التمويل البنكي للفترة )

الوطني، وكذا مدػ منافستيا للبنوك العمومية في التمويل، ليذا  االقتصادمدػ مساىمة البنوك األجنبية في التمويل 
 .البنوك العمومية واألجنبية لتمويل االقتصاد الوطنيسيتم االعتماد على دراسة مقارنة لتطور نشا  القروض بين 

من طرف جميتع البنتوك خالل  لالقتصادتطور نشا  القروض حسب األجل الممنوحة وفيما يلي جدول يوضح 
 :(2012-2004فترة )ال
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 (2012-2004من طرف جمياع البناوك جالل الفترة ) لالقتصاد(: تطور نشا  القروض حسب األجل الممنوحة IV-5جدول رقم )ال
 المبالغ بالمميار دج                                                                                                                                   

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 % املبلغ % املبلغ % املبلغ % املبلغ % املبلغ % املبلغ % املبلغ % املبلغ % املبلغ  

 31,77 1.2102 36,59 .1.2.0 40,13 .1.110 42,80 1.6.01 45,50 114501 46,56 1.6201 48,09 915,7 51,94 923,9 53,98 828,3 قروض قصية األجل
 22,72 973,9 26,84 999,6 32,00 045,4 1 36,99 141,3 1 39,24 025,8 1 40,95 902,5 43,03 819,3 47,98 853,5 50,81 779,7 البنوك العمومية

 9,05 387,7 9,76 363,4 8,13 265,6 5,81 179,2 6,26 163,6 5,61 123,6 5,06 96,4 3,96 70,4 3,17 48,6 البنوك اخلاصة األجنبية
 68,23 .65610 63,41 6.2103 59,87 151103 57,20 132102 54,50 116103 53,44 113302 51,91 988,4 48,06 855,0 46,02 706,1 قروض متوسطة وطويلة األجل

 63,99 742,2 2 58,91 194,4 2 54,81 790,4 1 50,91 570,7 1 48,25 261,2 1 47,59 048,8 1 47,64 907,2 44,63 794,0 42,09 645,9 البنوك العمومية
 4,24 181,8 4,49 167,3 5,06 165,3 6,29 193,9 6,25 163,5 5,84 128,8 4,26 81,2 3,43 61,0 3,92 60,2 البنوك اخلاصة األجنبية

 ..1 164102 ..1 36103. ..1 62203. ..1 4101.. ..1 621101 ..1 03..66 ..1 15.101 ..1 133405 ..1 11.101 إمجايل القروض
 86,71 716,1 3 85,75 194,0 3 86,81 835,8 2 87,91 712,0 2 87,49 287,0 2 88,55 951,3 1 90,67 726,5 1 92,61 647,5 1 92,91 425,6 1 حصة البنوك العمومية

 13,29 569,5 14,25 530,7 13,19 430,9 12,09 373,1 12,51 327,1 11,45 252,4 9,33 177,6 7,39 131,4 7,09 108,8 ةحصة البنوك اخلاصة األجنبي

  .(2012-2004فترة الدراسة) لسنوات الجزائرلبنك على التقارير السنوية  اعتمادامن إعداد الباحثة المصدر: 
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 (:2012-2004)الفترة خالل بنية إجمالي القروض لجميع البنوك يوضح و في ما يلي أيضا شكل 
 (2012-2004)الفترة جالل (: بنية إجمالي القروض لجميع البنوك IV-6رقم ) الشال

 
 .(IV-5جدول رقم )على معطيات ال اعتماداالباحثة من إعداد  المصدر:
الممنوحة من طرف البنوك  القروض أن (IV-6)و الشكل رقم  (IV-5)من خالل الجدول رقم المالحع 

( من %92.91 و% 85.75سنوات الدراسة، حيث تراوحت النسب بين )العمومية تمثل حصة األسد في جميع 
إجمالي القروض، كما أن مبالا ىذه القروض أيضا في ارتفاع مستمر من سنة إلى أخرػ، حيث قدرت مؤشرات 

( للسنوات %16.35، %12.63، %4.56، %18.58، %17.20، %13.02، %4.83، %15.53النمو بت )
 ( على التوالي. 2012، 2011، 2010، 2009، 2008، 2007، 2006، 2005)

  %7.09يالحع أن حصة البنوك األجنبية ضئيلة إال أنيا في ارتفاع مستمر حيث قدرت النسب بت )
( من إجمالي 14.29%،14.25%، 13.19%، 12.09%، 12.51%، 11.45%، 9.33%، 7.39%

 252.4مليار دج،  177.6مليار دج،  131.4مليار دج،  108.8المبالا )على التوالي عادل يالقروض وىي ما 
مليار دج(  569.5مليار دج، 530.7مليار دج ،  430.9مليار دج ،  373.1مليار دج،  327.1مليار دج، 
( على الترتيب، كما قدرت 2012، 2011، 2010، 2009، 2008، 2007، 2006، 2005، 2004للسنوات )

 %15.49، %14.06،%29.59، %42.11، %34.54، %21.32مؤشرات النمو للبنوك األجنبية بت )
( على 2012، 2011، 2010، 2009، 2008، 2007، 2006، 2005( للسنوات )7.31%، 23.16%
 التوالي.

  (:2012-2004)فترة الخالل لجميع البنوك األجل قصيرة البنية القروض فيما يلي شكل يوضح 
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 (2012-2004)الفترة  جالل البنوكلجميع األجل  قصيرةال(: بنية القروض IV-7رقم ) الشال

 .(IV-5جدول رقم )على معطيات ال اعتماداالباحثة من إعداد  المصدر:
فترة الخالل طويلة األجل لجميع البنوك المتوسطة و البنية القروض يوضح شكل  أيضا يليفيما ما  و

(2004-2012:) 
 (2012-2004)الفترة جالل  البنوكطويمة األجل لجميع المتوسطة و ال(: بنية القروض IV-8رقم ) الشال

 
 .(IV-5جدول رقم )على معطيات ال اعتماداالباحثة من إعداد  المصدر:
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جمالي القروض اليالحع توافق كبير بين إجمالي القروض المتوسطة و  قصيرة األجل لجميع الطويلة األجل وا 
قصيرة األجل من إجمالي القروض المستمر من سنة إلى أخرػ، إال أن نسب قروض  ارتفاعالبنوك و المبالا في 

وأدنى نسبة سجلت في  (%53.98)بت  2004أعلى نسبة في سنة سجلت تتيير بشكل تنازلي خالل فترة الدراسة إذ 
طويلة األجل بشكل تصاعدؼ إذ أدنى القروض المتوسطة و ال، في حين تتيير نسب (%31.77)بت  2012سنة 

 االتجاه، وىذا (%68.23)بت  2012ى نسبة سجلت في سنة وأعل (%46.02)بت  2004نسبة سجلت في سنة 
في  االستثمارات، يعود إلى " تمويل 2006طويلة األجل الذؼ ظير في سنة الالجديد لتطور القروض المتوسطة و 

  1قطاع الطاقة والمياه، ولنن أيضا في القروض الرىينة والقروض الموجية لتمويل السلع معمرة أخرػ لفائدة األسر"
 2012طويلة األجل في سنة الخاصة من طرف البنوك العمومية إذ بليت نسبة التمويل بالقروض المتوسطة و 

قصيرة األجل عن نظيرتيا المن إجمالي قروضيا، على عكس البنوك األجنبية يالحع تفوق القروض  (73.8%)
مستمر حتى  ارتفاعبقيت في و  (%54.28)إذ بليت  2006من سنة  انطالقامتوسطة األجل الطويلة و الالقروض 
مما يدل على تمويل االستيالل  وىذا من إجمالي القروض ليذه البنوك األجنبية 2012سنة  (%68.08)بليت 

قصيرة األجل للبنوك العمومية تمثل الوتجدر اإلشارة إلى أن إجمالي القروض  وخاصة فيما يتعلق بالتجارة الخارجية،
قصيرة األجل لجميع البنوك تنازليا من التييرت نسبو من إجمالي القروض حصة األسد خالل فترة الدراسة إذ 

و بالمقابل تمتلك البنوك العمومية أيضا حصة  ،2012في سنة  (%71.53)إلى  2004في سنة  (94.13%)
طويلة الاألسد في القروض طويلة ومتوسطة األجل خالل فترة الدراسة إذ تراوحت نسبيا من إجمالي القروض 

 (.%93.78 إلى %88.52متوسطة األجل لجميع البنوك بين )الو 
 من طرف جميتع البنتوك لالقتصادالممنوحة  وتطور نشا  القروض حسب القطاع  وفيما يلي جدول يوضح

  (:2012-2004)فترة الخالل 
 

 
 
 
 
 

                                                           

 . 121، ، ص2008، الجزائر: والنقدي لمجزائر االقتصاديالتطور  2007التقرير السنوي بنك الجزائر،  1 
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 (2012-2004من طرف جمياع البناوك جالل الفترة ) لالقتصاد(: تطور نشا  القروض حسب القطاع الممنوحة IV-6جدول رقم )ال
 المبالغ بالمميار دج

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 % املبلغ % املبلغ % املبلغ % املبلغ % املبلغ % املبلغ % املبلغ % املبلغ % املبلغ   
 47,62 6.1.03 46,78 .13160 44,74 112101 48,16 114105 45,99 16.606 44,89 989,3 44,56 848,4 49,61 882,5 56,03 859,7 قروض املوجهة للقطاع العمومي

 47,62 040,7 2 46,78 742,3 1 44,73 461,3 1 48,13 484,9 1 45,92 200,3 1 44,80 987,3 44,50 847,3 49,56 881,6 55,85 857,0 البنوك العمومية
 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,1 0,03 1,0 0,07 1,9 0,09 2,0 0,06 1,1 0,05 0,9 0,18 2,7 البنوك األجنبية

 52,38 661105 53,22 154601 55,26 .14.10 51,84 115506 54,01 111105 55,11 161101 55,44 1.1103 50,39 896,4 43,97 674,7 قروض املوجهة للقطاع اخلاص
 39,09 675,4 1 38,97 451,7 1 42,08 374,5 1 39,78 227,1 1 41,57 086,7 1 43,74 964,0 46,17 879,2 43,02 765,3 37,06 568,6 البنوك العمومية

 13,29 569,5 14,25 530,7 13,19 430,8 12,06 372,1 12,44 325,2 11,36 250,4 9,27 176,5 7,37 131,1 6,91 106,1 البنوك اخلاصة األجنبية
 ..1 164102 ..1 36103. ..1 62203. ..1 4101.. ..1 621101 ..1 03..66 ..1 15.101 ..1 133405 ..1 11.101 إمجايل القروض

 86,71 716,1 3 85,75 194,0 3 86,81 835,8 2 87,91 712,0 2 87,49 287,0 2 88,55 951,3 1 90,67 726,5 1 92,58 646,9 1 92,91 425,6 1 حصة البنوك العمومية
 13,29 569,5 14,25 530,7 13,19 430,9 12,09 373,1 12,51 327,1 11,45 252,4 9,33 177,6 7,42 132,0 7,09 108,8 حصة البنوك األجنبية

 .(2012-2004فترة الدراسة) لسنوات الجزائرلبنك على التقارير السنوية  اعتمادامن إعداد الباحثة المصدر: 
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   (:2012-2004)فترة خالل الجميع البنوك من القروض الموجية القطاع العمومي  في ما يلي شكل يوضح
(2012-2004)الفترة جالل  (: بنية القروض الموجية لمقطاع العمومي من جميع البنوكIV-9رقم )الشال 

 
 .(IV-6جدول رقم ) على اعتمادامن إعداد الباحثة المصدر: 

-2004)فترة خالل الجميع البنوك من  الموجية للقطاع الخاصالقروض شكل يوضح أيضا في ما يلي و 
2012:) 
 (2012-2004)الفترة  جالل (: بنية القروض الموجية لمقطاع الجاص من جميع البنوكIV-11رقم ) الشال

 

 .(IV-6جدول رقم ) على اعتمادامن إعداد الباحثة المصدر: 
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 أن البنوك (IV-10رقم )الشكل  و (IV-1)رقم الموضحة في الشكل من خالل األعمدة البيانية  يتضح
العمومية تحتنر تمويل القطاع العمومي حيث وصلت نسبة التمويل من إجمالي القروض الموجية للقطاع 

( لباقي السنوات %99.60ىذه النسبة أنثر من ) بينما بليت 2012و 2011في سنتي  (%100)العمومي إلى 
ما يدل على أن مساىمة البنوك األجنبية في تمويل القطاع العمومي تناد معدومة خالل سنوات  وىذا  الدراسة

الدراسة وتنحصر مساىمتيا في تمويل القطاع الخاص، إذ تراوحت نسب ىذه البنوك األجنبية من إجمالي 
يمنة خالل سنوات الدراسة وتعود الي (%26.77و %14.63)القروض الموجية القطاع الخاص ما بين 

إذ تراوحت نسب تمويليا في ىذا القطاع ما بين  أيضا والسيطرة في تمويل ىذا القطاع للبنوك العمومية
 .إجمالي القروض الموجية ليذا القطاع من (%85.37و 73.23%)
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الفصل الرابع: واقع واالتجاىات العصرية لمنظام المصرفي الجزائري في ظل تواجد
 البنوك األجنبية

192 

لمواجية  منظام المصرفي الجزائري للسمطة النقدية ا من اإلجراءات المتبعة المبحث الثاني:
 المعاصرة لمصناعة المصرفية التغيرات الحديثة و

في  السلطة النقدية في الجزائرنتيجة للعولمة المالية والتطورات السريعة في اقتصاديات العالم، رغبت 
النظام المصرفي  ندماجاساعد على تو  ،سمح برفع القيود والعراقيلالتي تتطبيق سياسة التحرير المالي والمصرفي 

 تفاقيةابالتجسيد الفعلي ليذا التحرر من خالل إبرام السلطة النقدية . وعلى ىذا األساس قامت الجزائرؼ عالميا
 ووعصرنة أنظمة اإلعالم  وكذا الحرص على موانبة التننولوجيا (،GATSتحرير تجارة الخدمات المالية )

وظيفة الرقابة واإلشراف وفق المعايير وكذا تطوير وعصرنة وسائل متطورة لالتصال والمعلومات،  ستعمالا
 الدولية.
المالئمة الجزائرية وذلك بتوفير البيئة  الصناعة المصرفيةتطوير ل السلطة النقديةن خالل ما سبق تيدف م
 أجنبية.   عمومية أم  ابنوكسواء كانت  ليةالسوق المحالعاملة في  للبنوك

 العولمة الماليةتحديات  التحرر المالي ولمواجية النظام المصرفي الجزائري اإلصالحات : األولالمطمب 
كان للعولمة الماليتة والتحترر المتالي وقعيتا وانعكاستاتيا علتى النظتام المصترفي الجزائترؼ، علتى غترار بتاقي 

 الجديد.الدول النامية، مما تطلب إصالحات جديرة لمواجية تحدياتيا، وموانبة المحيط االقتصادؼ العالمي 

 التحرر المالي  لمواكبة النظام المصرفي الجزائري جطوات إصالح  لفرع األول:ا
الجزائترؼ، حيتث  الجيتاز المصترفي وقعيتا علتى (GATS) لقد كان التفاقيتة تحريتر تجتارة الختدمات الماليتة

تحترر الموانبة بيدف  النظام المصرفي الجزائرؼ صالح إلخطوات بعدة إلى القيام  الجزائرية ة النقديةلجمت السلط
  يلي: ما خطواتىذه  من أىمو  ،المالي
لتطبيتتق متتا يستتمى األوربتتي  االتحتتادلقتتد قامتتت الستتلطات الجزائريتتة بتتإبرام عقتتد متتع  :تطبيااق سياسااة التوأمااة -

بسياسة التوأمة، وىي عملية تعني تولي بنك أجنبي تقديم مساعدة لبنك جزائرؼ بيترض عصترنتو وفقتا لمتا جتاءت 
 . 1تحرير الخدمات المصرفية اتفاقيةبو 

قتانون  وجتبفبم كرذكمتا ستبق الت: في القطاع المصارفي الجزائاري األجنبي المباشر  مارثاالستدجول  حرية -
فتتتي  مباشتتترة استتتتثمارىا إلتتتى الجزائتتتر أصتتتبحت ىنتتتاك حريتتتة التتتدخول البنتتتوك األجنبيتتتة 1990النقتتتد والقتتترض لستتتنة 

 لتمويتل والختارج الجزائتر بتين األجنبيتة األمتوال رؤوس تنقتل حريتةبأيضتا ستمح  كمتا ،القطتاع المصترفي الجزائترؼ 
 بالمستاىمة أو لوحتدىم ماليتة ومؤسسات بنوك تمسيسب المقيمين ليير حاسمبصفة عامة وال االقتصادية المشاريع

متتن ختتالل ذلتتك إلتتى تحستتين عمليتتة الوستتاطة الماليتتة متتن ختتالل زيتتادة يتتدف الستتلطات توكانتتت  .المقيمتتين متتع
  .البنوك العمومية أو البنوك الوطنية المملوكة للقطاع الخاص أو البنوك األجنبية سواء بين ،المنافسة

                                                           
قالمة، قالمة:  45ماؼ  8، جامعة الجزائري: واقع وآفاجالممتقى الوطني األول حول النظام المصرفي دمحم زيدان، " النظام المصرفي وتحديات العولمة "،  1

 .37، ص، 2001نوفمبر 
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وكذا رفع النفتاءة فتي القطتاع المتالي المحلتي وخاصتة القطتاع المصترفي التوطني متن ختالل زيتادة المنافستة 
  .من الخارج

أوت  26( المتؤرخ فتي 10/04األمتر رقتم ) ( متن06فتي المتادة رقتم )أن التعديل الذؼ جتاء لنن تجدر اإلشارة 
تمتام المتادة رقتم ) وبموجبتتتم  إذوالمتعلق بالنقد والقترض  2010سنة  ( المتعلتق 11/03( ل متر رقتم )83تعتديل وا 

ت أنتتتو ال يمكتتتن بالنقتتتد والقتتترض خاصتتتة فيمتتتا يتعلتتتق بمستتتاىمة البنتتتوك والمؤسستتتات الماليتتتة األجنبيتتتة حيتتتث تضتتتمن
فتتتي البنتتتوك والمؤسستتتات الماليتتتة التتتتي يحكميتتتا القتتتانون الجزائتتترؼ إال فتتتي إطتتتار  التتتترخيص للمستتتاىمات الخارجيتتتة

( 58، وىتذا تماشتيا متع أحكتام المتادة رقتم )1علتى أقتل متن رأستمال %51الشرانة تمثل المساىمة الوطنية المقيمتة 
  .  2009من القانون المالية التنميلي لسنة 

وىذا حسب ما  الجزائرؼ  المصرفي نظامبتحرير أسعار الفائدة للبنك الجزائر لقد قام  : تحرير أسعار الفائدة -
والمحدد للقواعد العامة المتعلقة بالشرو  البنكية  1994جوان  02المؤرخ في  (94/13)لنظام رقم في ا جاء

  والدائنةالمدينة ة دائحرية معدالت الف تحدد بكلأن البنوك والمؤسسات المالية  " :والمطبقة على العمليات البنكية
 غير أنو يمكن لبنك الجزائر أن يحدد ىامشا أقصى وكذا المعدالت ومستوػ العموالت على العمليات المصرفية.

 2009، وفي سنة 2"بالنسبة لعمليات القرض البنوك والمؤسسات الماليةمن قبل  احترامو يستوجب ليذه المعدالت
والمحدد للقواعد العامة المتعلقة  2009ماؼ  26المؤرخ في  (09/03)تم إلياء ىذا النظام وتعويضو بالنظام رقم 

أن البنوك والمؤسسات المالية "  فبمقتضى ىذا النظام فإن أيضا ،بالشرو  البنكية والمطبقة على العمليات البنكية
 ية،وكذا المعدالت ومستوػ العموالت على العمليات المصرف ،المدينة والدائنةة دائحرية معدالت الف تحدد بكل

، وال يمكن في أؼ حال من األحوال تتجاوز معدالت غير أنو يمكن لبنك الجزائر أن يحدد معدل الفائدة الزائد
وعليو  .3البنوك والمؤسسات المالية معدل الفائدة الزائد"طرف الفائدة الفعلية اإلجمالية على القروض الموزعة من 

 الفرصة أمامالتي قام بيا بنك الجزائر ألنو يتيح لنظام المصرفي لأىم إصالحات من  تحرير أسعار الفائدة يعتبر
لعرض أؼ وفق لوفقا لقوػ السوق  ة المدينة والدائنةعمل على تحديد أسعار فائدالبنوك والمؤسسات المالية لت

 . والطلب على النقود
( المتعلتق 11-03)( متن األمتر رقتم 72حستب المتادة رقتم ) لمبناوك: الجدمات المصارفيةو  العممياتتحرير  -

( متتن نفتتس 68إلتتى  66بينتتة فتتي المتواد )بالنقتد والقتترض أن البنتتوك مخولتة دون ستتواىا بالقيتتام بجميتتع العمليتات الم
 : 4األمر بصفة مينتيا العادية. وتتمثل أىم ىذه العمليات في

 تتضتتمن العمليتتات المصتترفية تلقتتي األمتتوال متتن الجميتتور وعمليتتات القتترض، وكتتذا وضتتع وستتائل التتدفع 
 تحت تصرف الزبائن إدارة ىذه الوسائل.

                                                           
 والمتعلق بالنقد والقرض.  2010أوت  26( المؤرخ في 10/04( من األمر رقم )06المادة ) 1
 البنكية والمطبقة على العمليات البنكية.والمحدد للقواعد العامة المتعلقة بالشرو   1994جوان  02( المؤرخ في 94/13لنظام رقم )من ا( 04المادة ) 2
 والمحدد للقواعد العامة المتعلقة بالشرو  البنكية والمطبقة على العمليات البنكية. 2009ماؼ  26( المؤرخ في 09/03لنظام رقم )من ا( 05المادة ) 3
 نقد والقرض.المتعلق بال 2003أوت  26المؤرخ في ( 03/11( من األمر رقم )68و 67، 66المواد رقم ) 4
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  األموال التي يتم تلقييا متن الييتر، ال ستيما فتي شتكل ودائتع، متع من الجميورالمتلقاة األموال تعتبر ،
 لحساب من تلقاىا، بشر  إعادتيا. استعمالياحق 

  يشكل عملية قرض كل عمل لقاء عوض يضع بموجبو شخص ما أو يعد بوضع أموال تحت تصرف
أو النفالتتتتة أو  االحتيتتتتاطيبتتتتالتوقيع كالضتتتتمان  التزامتتتتا بموجبتتتتو لصتتتتالح الشتتتتخص اآلختتتتر يمختتتتذختتتتر أو شتتتتخص آ
 الضمان. 
  تعتبر بمثابتة عمليتة قترض العمليتات اإليجتار المقرونتة بتالحق خيتار الشتراء، ال ستيما عمليتات القترض

     اإليجارؼ.  
 الرقابيتة التنظيميتة و شترافية ومتن حيتث القتدرة اال هتقويتة دور وعلى ضوء ذلتك يستتوجب علتى بنتك الجزائتر 

 للعمليات والخدمات المصرفية. 

 العولمة المالية لمواجية تحديات  نظام المصرفي الجزائري الحديثة لم االتجاىاتالفرع الثاني: 
لمواجيتتتة نظتتتام المصتتترفي الجزائتتترؼ الحديثتتتة لل تجاىتتتاتاالبالعديتتتد متتتن نظتتتام المصتتترفي الجزائتتترؼ لامتتتر لقتتتد 
 أىميا ما يلي: العولمة الماليةتحديات 
لقتتتد استتتلزم انفتتتاح الستتتوق المصتترفية الجزائريتتة مستتتايرة التنظيمتتات والتشتتتريعات  اتفاقياااة بااازل: تطبيااق. 1

 :وعلى ضوء ىذه االتفاقية تم إصدار األولى اتفاقية بازل العالمية للبنوك ومن أىميا
لتسيير البنوك والمؤسستات  االحترازيةللقواعد المحددة و  14/08/1991 المؤرخ في (91/09)رقم م انظال -

 المالية.
المحتددة للقواعتد  (91/09)م اوالمعدلتة والمكملتة للنظت 20/04/1995المؤرخة فتي  (95/04)رقم م االنظ -

 لتسيير البنوك والمؤسسات المالية. االحترازية
والمتعلقتتتة بتحديتتتد القواعتتتد الحتتتذرة لتستتتيير البنتتتوك  29/11/1994فتتتي  ةالمؤرختتت (74/94)التعليمتتتة رقتتتم  -

 والمؤسسات المالية. 
ىتتذه القواعتتد المتمثلتتة أساستتا فتتي النستتب  حتتتراماوفتتي ىتتذا اإلطتتار فرضتتت علتتى البنتتوك والمؤسستتات الماليتتة 

 التالية:
ي تيتدف وىي تتدعى نستبة كتوك أو نستبة المتالءة، كمتا أنيتا متعلقتة بتيطيتة الخطتر، والتت النسبة األولى: -

  : 1في 1999سنة  من ابتداءالنسبة ، تتمثل ىذه إلى تعزيز استقرار البنك
 األموال الخاصة الصافية                                                   

 %8 ≥تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  = )نسبة المالءة( نسبة كوك                     
 مجموع المخاطر المرجحة                                                    

                                                           
 والمتعلقة بتحديد القواعد الحذرة لتسيير البنوك والمؤسسات المالية. 29/11/1994( المؤرخة في 74/94لتعليمة رقم )امن  (3المادة ) 1
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األموال الخاصة الصافية من الرأسمال القاعدؼ و الرأسمال التنميلي على أن ال يزيد ىذا األخير  وتتنون 
       الرأسمال القاعدؼ. من %50عن نسبة 

  :1نسبتينتظم تخص توزيع الخطر، وىي  النسبة الثانية: -
  متن األمتوال  %25يجتب أال تتجتاوز  المختاطر المرجحتة اتجتاه كتل مستتفيد والتتيتخص

 .1995 من سنة ابتداء الصافية للبنكصة الخا
 المخاطر المرجحة لنفس المستفيد                                  

     %25 ≥ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت= تتتتتتتت 1س                  
 األموال الخاصة الصافية للبنك                                

 ( 10يجتب أال تتجتاوز ) والتتي المخاطر المرجحة اتجتاه مجموعتة متن المستتفيدين تخص
لمجموعة من كل مستفيد لوىذا عندما يتجاوز مبلا المخاطر المترتبة مع  ،عشرة مرات من األموال الخاصة للبنك

 من األموال الخاصة للبنك. %15المستفيدين نسبة 
 لمجموعة المستفيدين المخاطر المرجحة                          

 مرات 10 ≤تتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت= تتتتتتتتتتتت 2س                 
 األموال الخاصة الصافية للبنك                                                         

 ال تستمح نستبة توزيتع الخطتر بمعرفتتة مستتوػ االلتزامتات اتجتاه مستتتفيد أو مجموعتة متن المستتفيدين، والتتتي
 أقصى من أجل تجنب مركزية المخاطر مع نفس العميل أو مع نفس مجموعة العمالء. اتتجاوز حد
توضيح معدالت ترجيح مخاطر أصول الميزانيتة فتي البنتوك الجزائريتة حستب متا جتاء فتي المتادة رقتم  يمكن

والمتعلقتتة بتحديتتد القواعتتد الحتتذرة لتستتيير البنتتوك  29/11/1994المؤرختتة فتتي  (74/94)رقتتم  لتعليمتتةا متتن (11)
 والمؤسسات المالية في الجدول التالي: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ية.والمتعلقة بتحديد القواعد الحذرة لتسيير البنوك والمؤسسات المال 29/11/1994( المؤرخة في 74/94لتعليمة رقم )ا( من 2المادة ) 1
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 ترجيح مجاطر عناصر أصول الميزانية لمبنوك الجزائرية(: معدالت IV-7جدول رقم )ال

المؤرخة في  (74/94)لتعليمة رقم من ا (11)على المادة  اعتمادامن إعداد الباحثة المصدر: 
 المتعلقة بتحديد القواعد الحذرة لتسيير البنوك والمؤسسات المالية. و 29/11/1994

 معدل ترجيح جطر مجاطر عناصر أصول الميزانية
 %100 قروض لمزيائن

 محفظة األوراق المخصومة -
 القرض باإليجار -
 الحسابات المدينة -

100% 
100% 
100% 

 %100 قروض لمموظفين
 %100 سندات المساىمة
 %100 سندات التوظي 

 %100 الثابتة األصول
 %20 ديون عمى المؤسسات القرض المقيمة بالجارج

 حسابات جارية -
 توظيف -
ستتتندات المستتتاىمة والتوظيتتتف لمؤسستتتات القتتترض المقيمتتتة  -

 بالخارج

20% 
20% 
20% 

 %5 ديون عمى البنوك والمؤسسات المالية المقيمة بالجزائر
 حسابات جارية -
 توظيف -
المستتتاىمة والتوظيتتتف للبنتتتوك والمؤسستتتات الماليتتتة  ستتتندات -

 المقيمة بالجزائر

5% 
5% 
5% 

 %0 ديون عمى الدولة وما شابييا
 سندات الدولة -
 سندات أخرػ مشابية للسندات الدولة -
 ديون أخرػ على الدولة  -

0% 
0% 
0% 

 %0 ودائع لدى بنك الجزائر
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متتن  ايتمتت افإنيتت ،البنتتوك الجزائريتتةج الميزانيتتة فتتي ر ختتا لتزامتتاتاالأمتتا فيمتتا يختتص معتتدالت تتترجيح مختتاطر 
، كمتا إلتى أربعتة أصتناف االلتزامتاتتصتنيف ل إلى ما يقابليا متن خطتر القترض وفقتا االلتزاماتتحويل ىذه  خالل
  في الجدول التالي: موضح
 جارج الميزانية لمبنوك الجزائرية التزاماتترجيح مجاطر  (: معدالتIV-8جدول رقم )ال

معدل ترجيح  والمدين االلتزاماتطبيعة  صن  الجطر
 جطر المقابل

 %100 الزيائن جطر مرتفع 
 القبوالت - 

 والنفاالت المكونةفتح القروض المستندية غير القابلة لإللياء  -
 .للقروض الستبدال

  ضمانات القروض الموزعة -

 

 %50 المؤسسات القرض المقيمة بالجارج جطر متوسط
عتتتتتدا للتستتتتتديد الناتجتتتتتة عتتتتتن القتتتتتروض المستتتتتتندية ما التزامتتتتتات - 

 البضائع المرسلة بضمانات.
 والتزامتتاتكفتتاالت الصتتفقات العموميتتة. كفتتاالت حستتن التنفيتتذ  -

 الجمركية والضريبية. 
 والتزامالتسييالت غير المستعملة مثل السحب على المكشوف  -

 الذؼ فترتو المبدئية تفوق سنة واحدة. .التسليف

 

 %20 البنوك والمؤسسات المالية المقيمة بالجزائر جطر متواضع
الممنوحتة أو المؤكتتدة عنتدما تنتتون بضتتائع  القتروض المستتتندية - 

 مرسلة بضمانات.
 

 %0 الدولة وما شابييا، بنك الجزائر جطر ضعي 
 والتزامالتسييالت غير المستعملة مثل السحب على المكشوف  - 

التتتذؼ فترتتتتو المبدئيتتتة أقتتتل ستتتنة واحتتتدة و التتتذؼ متتتن الممكتتتن  .التستتتليف
 إلياءه بدون أؼ شر  وفي أؼ وقت وبدون سابق إندار.

 

المؤرخة في  (74/94)لتعليمة رقم ا ( من11)على المادة  اعتمادامن إعداد الباحثة المصدر: 
 الية والملحق التابع ليا.والمتعلقة بتحديد القواعد الحذرة لتسيير البنوك والمؤسسات الم 29/11/1994

قامتتت الجزائتتر بمستتاعي عديتتدة لخوصصتتة المؤسستتات العموميتتة وتقتتويم  جوصصااة البنااوك العموميااة: .2
إنشتتتاء  تتتتم ثتتتم ،والمتعلتتتق بالخوصصتتتة 1995أوت  26المتتتؤرخ فتتتي  (95/22)حيتتتث صتتتدر القتتتانون  ،االقتصتتتاد
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 (97/12)وبعتدىا المرستوم  ،1997فتي  ثتم لجنتة مراقبتة الخوصصتة ،1996ديسمبر 21مجلس الخوصصة في 
  .بيدف تفعيل سير عملية الخوصصة (95/22)لتنميل القانون  1997مارس  19المؤرخ في 

 صتندوق النقتد التدولي و اقتراحتاتضتمن شترو   خوصصتة البنتوك العموميتةوعلى ضوء ذلك تدخل عملية 
( وبنتتك CPAوىتتي القتترض الشتتعبي التتوطني ) ثالثتتة بنتتوك عموميتتة لخوصصتتتيا باختيتتاروىنتتا قامتتت الستتلطات 

 (.BNA( وبنك الوطني الجزائرؼ )BDLالتنمية المحلية )
متع مجموعتة  2001ستنة ( CPA)وفعال شرعت السلطات الجزائرية بخوصصتة القترض الشتعبي الجزائترؼ 

دمتة بتاءت ( وبعتد العديتد متن المفاوضتات المتقGroupe Société Générale) الشتركة العامتة الفرنستيةالبنكيتة 
 ىذه التجربة بالفشل.

لتتتم يتتتتم أنتتتو وعلتتتى التتترغم متتتن المحتتتاوالت العديتتتدة للستتتلطات الجزائريتتتة فتتتي خوصصتتتة البنتتتوك العموميتتتة إال 
ويعتتود ذلتتك لعتتدة أستتباب تعيتتق تنفيتتذىا أىميتتا إيجتتاد األستتاليب المناستتبة للبنتتك المتتراد  ،خوصصتتة أؼ بنتتك عمتتومي

 خوصصتو.
 انعكاستاتمتن  تبيتيض األمتوالتعتبتر ظتاىرة  تبيايض األماوال:جيود السمطات الجزائرياة فاي ماافحاة  .3

والجزائتتتر كبتتتاقي التتتدول األختتترػ فتتتي العتتتالم التتتتي تعتتتاني متتتن تفتتتاقم ىتتتذه العولمتتتة الماليتتتة علتتتى األنظمتتتة المصتتترفية 
 قامت بعدة جيود أىميا: يا في مكافحتوسعيا منيا   الظاىرة
متن  :بعض القوانين والتشريعات لتجريم ولموقاية من تبييض األماوال وتمويال اإلرىااب وماافحتياا إصدار -

 أىميا ما يلي:
 و من األموال ورؤوس بالصرف الخاصين والتنظيم التشريع مخالفة بقمع المتعلق( 96/22رقم ) األمر 

 من األموال رؤوس وحركة بالصرف الخاصين النقدؼ والتنظيم للتشريع مخالفة بمنو يعتبر ينصالخارج،  إلى
لى الخارج  األموال استرداد عدم التصريح؛ التزامات مراعاة الناذب؛ عدم : التصريح1يمتي ما كانت وسيلة بمؼ وا 

 الترخيصات على الحصول المطلوبة؛ عدم الشكليات أو علييا المنصوص اإلجراءات مراعاة الوطن؛ عدم إلى
 .بيذه الترخيصات المقترنة للشرو  االستجابة عدم أو المشترطة،
 ( المتعلق05/01القانون رقم ) من واليدف ،ومكافحتيما اإلرىاب وتمويل األموال تبييض من بالوقاية 

في مجال  الجزائر تربط التي التعاقدية وااللتزامات الدولية المقاييس مع الوطني التشريع مطابقة ذا القانون ى
 فريلأ في الفساد لمحاربة المتحدة األمم تفاقيةا على خاصة بعد توقيعيا اإلرىاب وتمويل األموال تبييض محاربة
2004. 

 ( 12/02األمر رقم )يتمم ويعدل ومكافحتيما اإلرىاب وتمويل األموال تبييض من بالوقاية المتعلق 
 .ومكافحتيما اإلرىاب وتمويل األموال تبييض من بالوقاية ( المتعلق01-05القانون رقم )

                                                           
لى من األموال بالصرف ورؤوس الخاصين والتنظيم التشريع مخالفة والمتعلق بقمع 1996جويلية  09( المؤرخ في 96/22رقم ) األمرمن ( 01المادة ) 1  وا 

 الخارج.
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 لمجريمة حد وضع في يامن محاولةالجارج  مع االتفاقياتعمى عدة  بتحفظالسمطات الجزائرية توقيع  -
 أساسا في:  تتمثل: األموالتبيض  عمميات صوصاجو  المنظمة
 والتي تم  فيينا في العقلية والمؤثرات بالمخدرات المشروعة غير التجارة لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية

 .1995توقيع علييا سنة 
 2000والتي تم توقيع علييا سنة  اإلرىاب تمويل لقمع المتحدة األمم تفاقيةا. 
 والتي تم توقيع علييا  الوطنية للحدود العابرة المنظمة الجريمة لمكافحة الدائمة المتحدة األمم اتفاقية

 .2002سنة 
 2004توقيع علييا سنة الوالتي تم  بفيينا الفساد لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية. 

 تمثلت أساسا في: :اإلرىاب وتمويل األموال السمطات الجزائرية عمى عدة آليات لماافحة تبييض اعتماد -
  (02/27) سقن التنفيزي الوشسىمإر يحذد  2002سنة  الوالي االستعالم هعالجة خليةإنشاء 

 .ههاهها وصالحياتها 2002 فشيلأ 07 في الوؤسخ

 االستراتيجيةتنفيذ ل الييئة وىي 2006ومكافحتو في سنة  الفساد من للوقاية الوطنية إنشاء الييئة 
 .الفساد مكافحة مجال في الوطنية

 تمثلت في: :لماافحة غسيل األموال الجزائر لييئات رقابية دولية انضمام -
 الجزائر ل انضمام( فرقة العمل لإلجراءات الماليةFATF)  2011سنة. 
 الجزائر ل انضمام( مجموعة إيجمونتEgmont Group)  14بتاريخ  لوحدات المعلومات الدولية 
 .2013 جوليية

 منظام المصرفي الجزائري ل الصناعة المصرفية لتطوير المعاصرة االتجاىات: واقع الثاني المطمب
جراءات لتطوير الصناعة المصرفية السلطة النقدية  اتخذتلقد  للنظام المصرفي الجزائرؼ عدة تدابير وا 

 تمثلت أىميا في:

 البنوك العمومية رسممةإعادة  و تطيير: الفرع األول
عمليات التطيير المالي وا عادة رسملة البنوك العمومية في القطاع المصرفي الجزائرؼ من أىم  تعتبر

  إجراءات التمىيل للبنوك العمومية التي قامت بيا السلطات الجزائرية.  
لقد قامت السلطات بعدة إجراءات التي تساعد : البنوك العموميةىيامة ميزانيات إعادة  و ذمة تطيير .1

  وىي:على تمىيل النظام المصرفي الجزائرؼ 
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 عملية التطيير المالي تمثلت :(2012-1990جالل الفترة ) البنوك العمومية ذمة. تطيير 1-1
في إعادة شراء الخزينة العمومية لمستحقات البنوك العمومية على  بنوك العموميةالمالية للأوتطيير الذمة 
 : 1بعدة الفترات يمكن توضيحيا ىذه العملية مرتولقد  العمومية وغيرىا،المؤسسات عمالءىا من 

تطيير لذمة المالية البنوك بوشر في أول عملية  :1990جالل العشرية  البنوك العمومية ذمة تطيير -
( 23على ثالث وعشرون ) البنوك العمومية، وذلك على أساس تقييم مستحقات التي تحوزىا 1991العمومية في 

الموقعة بين الخزينة  االتفاقيات. وطبقا لشرو  االستقالليةمؤسسة عمومية كبيرة كان يجب تطييرىا قبل منحيا 
التي أعيد شراءىا المبلا  االستحقاقات، بليت و االحتيا الوطني للتوفير  وق دصنال والبنوك العمومية المعنية و

 .1990بموجب السندات التي تم إصدارىا خالل العشرية جزائرؼ مليار دينار  612.298اإلجمالي قدره 
 إلعادة شراءعدة عمليات لقد تم في ىذه الفترة  :2000جالل العشرية  البنوك العمومية ذمة تطيير -

تمثلت  عن طريق إصدار أوراق ماليةلمستحقات البنوك العمومية على عمالءىا من المؤسسات العمومية وغيرىا 
الوواثلة سنذات و بفتشات تسذيذ هختلفة )سنة، سنتيي، وخوسة سنىات( (BTA) ةماثلمالخزينة الفي أذونات 

 2001في سنة  كانت األولىف العمومية،قبل الخزينة من بفترتي تسديد )سبعة وعشرة سنوات(  (OATخزينة )لل
عموما لقد قدر إجمالي عمليات إعادة  و ،(2007و 2005)تي بين سنفأما الثالثة  2002سنة والثانية في 

 مليار دينار جزائرؼ. 1113.7بت  (2010-2001الشراء ىذه خالل الفترة )
عمليات إعادة الشراء من طرف  نتمضت :(2012و 2011جالل سنتي ) البنوك العمومية ذمة تطيير -

البنوك العمومية على عمالءىا من مؤسسات عمومية والخاصة والفالحين وخاصة  الستحقاقاتالخزينة العمومية 
مليار  130.288( مليار دينار جزائرؼ موزع بمبالا قدرت بت )235.517باألمالك الفالحية، مبلا إجمالي قدره )

 ( على التوالي.2012و 2011ي )( لسنتمليار دينار 105.378، دينار
، تنفلت 1990من سنة  ابتداء :2. عمميات أجرى لمبنوك العمومية تكفمت بيا الجزينة العمومية1-2

بليت التسديدات بموجب ىذه العمليات المخصومة  ، والخزينة العمومية مباشرة بخسائر الصرف وفوارق الفائدة
( مليار دينار جزائرؼ  27.7مليار دينار جزائرؼ( خاصة بخسائر الصرف و) 168.0من صندوق التطيير )

خاصة بفوارق الفائدة. بعد غلق صندوق التطيير، قامت الخزينة العمومية بإعادة الشراء، عن طريق إصدار 
(، لخسائر الصرف وفوارق الفائدة المستحقة بخصوص آخر دينار جزائرؼ مليار  22.607)لا بسندات بم
 قتراضات الخارجية المعبئة لدعم ميزان المدفوعات.تسديدات اال

في سنة ألول مرة للبنوك العمومية  عملية إعادة رسملة تلقد تم: . إعادة رسممة البنوك العمومية2
أما المرة الثانية كانت في سنة  ،1990للبنوك مع نياية  وىذا بعد أن قام بنك الجزائر بتقييم المالي 1991
تبعا لقيام بنك ( 2001، 1997، 1995أخرػ في السنوات )مرة كما تمت عمليات إعادة الرسملة  ،1993

                                                           
 .167، 153 ،ص ص ،2013، لمتطور االقتصادي والنقدي الجزائر 2012التقرير السنوي بنك الجزائر،  1
 .167المرجع األخير، ص، بنك الجزائر،  2
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منيا سنة  االنتياءبعمليات التقييم والتدقيق لميزانيات البنوك العمومية والتي تم  بالتعاون مع بنك الدولي الجزائر
التي و  ،في ىذه البنوك رأس المالالمالءة إعادة الرسملة للوفاء بنسبة  احتياجاتوذلك من أجل تحديد  1994

 :  1حددت تدريجيا كما يلي
 ؛1995إبتداءا من نياية جوان  4%  -
 ؛1996ديسمبر  إبتداءا من نياية 5% -
 ؛1997إبتداءا من نياية ديسمبر  6% -
 ؛1998إبتداءا من نياية ديسمبر  7% -
 .1999إبتداءا من نياية ديسمبر  8% -

البنوك جاءت نقدا عن طريق حصص  رسملة للبنوك العموميةالإعادة  كما تجدر اإلشارة أن عمليات
لرأس المال المساىمة التي تم شراءىا بواسطة تسبيقات من طرف الخزينة العمومية، ولقد أضيفت ىذه المبالا 

  البنوك المعنية بإعادة ىيكليا المالي.

 المحاسبية و التنظيمية و االحترازيةتعزيز التدابير : الثانيالفرع 
الذؼ قام بيا بنك الجزائر من أجل الوصول إل  والمحاسبية والتنظيمية االحترازيةلقد تمثلت أىم التدابير 
 نظام صحي وفعال ما يلي: 

مالءة المالية للبنوك من أجل تحسين  :. رفع الحد األدنى لرأس مال البنوك العاممة في الجزائر1 
قام البنك الجزائر برفع الحد األدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر، والذؼ تم  الجزائرية،

دج للمؤسسات المالية بموجب  100.000.000دج للبنوك وبت  500.000.000بت  1990تحديده أوال في سنة 
ولقد تم رفع  .2المتعلق بحد األدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر( 90/01نظام رقم )

 :2008و سنة  2004الحد األدنى لرأس المال مرتين في سنة 
( 04/01تم رفع الحد األدنى لرأسمال للبنوك والمؤسسات المالية بموجب النظام رقم ) 2004في سنة  -

 . 3دج للمؤسسات المالية 500.000.000دج للبنوك و  2.500.000.000إلى  2004مارس  04المؤرخ في 
( 08/04تم رفع الحد األدنى لرأسمال للبنوك والمؤسسات المالية بموجب النظام رقم ) 2008في سنة  -

دج للمؤسسات  3.500.000.000دج للبنوك و  10.000.000.000إلى  2004ديسمبر  23المؤرخ في 
 .4المالية

                                                           
 والمتعلقة بتحديد القواعد الحذرة لتسيير البنوك والمؤسسات المالية. 1994/نوفمبر/29( المؤرخة في 74/94لتعليمة رقم )ا( من 03المادة ) 1
 والمتعلق بحد األدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر. 1990 جويلية 04( المؤرخ في 90/01) رقم ( من النظام01المادة ) 2
 والمتعلق بحد األدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر. 2004مارس  04( المؤرخ في 04/01) رقم ( من النظام02المادة ) 3
 والمتعلق بحد األدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر. 2008مارس  23( المؤرخ في 08/04( من النظام )02المادة ) 4
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بيية رفع اإلطار التنظيمي الوطني إلى مستوػ أحسن  :وفق المعايير الدولية اإلطار التنظيمي. تكيي  2
والترجمة في الواقع لتطورات اإلطار المؤسساتي  ،الممارسات والمقاييس الدولية إلشراف مصرفي فعلي وفعالمن 

المعدل  2010أوت  26المؤرخ في  (10/04)لإلشراف المصرفي المنبثق من التدابير الجديدة ل مر رقم 
واصل كل من مجلس النقد والقرض  المتعلق بالنقد والقرض، 2003أوت  26المؤرخ  (03/11)والمتمم ل مر 
خصت األعمال  و ،بو لو ممجيودات تنييف وتعزيز الييكل التنظيمي المع 2013خالل السنة  وبنك الجزائر

القواعد العامة المتعلقة بالشرو  المصرفية المطبقة على العمليات تعزيز  المدرجة في ىذا الصدد عصرنة و
 .من جية المصرفية
في أشيال تصميم نصوص  2013من جية أخرػ، انطلق بنك الجزائر في الثالثي الرابع من سنة  

تنظيمية تتالئم مع المتطلبات االحترازية المطبقة على المصارف والمؤسسات المالية بموجب المقاييس 
 III.1وبازل  IIنصوص علييا في لجنة بازل الم

أقام  استنادا إلى التوصيات المنبثقة عن تقرير بعثة التقييم المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي،
بنك الجزائر مجموعة عمل مكلفة بإعادة صياغة اإلطار االحترازؼ المعمول بو ترقبا لالنتقال المبرمج  خالل 

 سقننظام الفعال تن إصذاس  و .III وبعض قواعد بازل IIإلى تطبيق قواعد بازل  2014الثالثي الرابع من سنة 

حيث  ،بقة في البنوك والمؤسسات الماليةالمطوالمتضمن نسب المالءة  2014فيفرؼ  16المؤرخ في ( 14/01)
 موال الخاصة لوتحديد نسبة المالءة ( %9.5لبنوك إلى ) موال الخاصة القانونية للالمالءة تم رفع نسبة " 

 . 2"المخاطر العملياتية ض كل من مخاطر السوق وو إضافة إلى مخاطر القر كما تم (، %7القاعدية بت )
تمت مباشرتيا في ىذا الصدد على تعديل نسب األموال الخاصة وقاعدة توزيع  ترتنز األعمال التيوعليو 
أحسن مع  تطورات والتتطابق مع  من أجل وضع متطلبات نوعية جديدة في مجال األموال الخاصة، المخاطر،

كما تعلق األمر بكل من قواعد التصنيف وتنوين المؤونات وكذا التسجيل  الممارسات في ىذا المجال.
إلى مقاربة أفضل  في نياية المطاف، وتيدف ىذه العملية الواسعة، .تاسبي لمختلف فئات المستحقاالمح

لجنة بازل من أجل رقابة  29 للمبادغوفقا لمستوػ تطابق نظام اإلشراف في الجزائر مع المعايير المحددة 
 3مصرفية  فعالة.

  :تقرير محاسبي جديدالتدابير في وضع مخطط محاسبي بنكي جديد و  تمثلت أىم التدابير المحاسبية:. 3
 24( المؤرخ في 09/04بموجب النظام رقم )حدد بنك الجزائر  لقد :وضع مجطط محاسبي بناي جديد -

معايير و  المحاسبة الدولية معايير من اةمستوح للحسابات البنكية والقواعد المحاسبية امخطط 2009جويلية 
" إذ يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تسجل عملياتيا ، (IAS/IFRS) إلعداد التقارير الماليةالدولية 

                                                           
 .130، ص، 2014، لمتطور االقتصادي والنقدي الجزائر 2013التقرير السنوي بنك الجزائر،  1
 لمطبقة في البنوك والمؤسسات المالية.والمتضمن نسب المالءة ا 2014فيفرؼ  16( المؤرخ في 14/01نظام رقم )من ال( 03( و)02المادتين ) 2
 .132، ص، سابقمرجع ، لمتطور االقتصادي والنقدي الجزائر 2013التقرير السنوي بنك الجزائر،  3
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والمتضمن النظام  2007نوفمبر  25( المؤرخ في 07/11وفقا للمبادغ المحاسبية المحددة في القانون رقم )
 ل صول والتسجيل المحاسبي  ييم وكما أن قواعد التق .1المحاسبي المالي والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقو"

الذؼ تم إصداره في إطار  و ،2008جويلية  26األعباء والنواتج تم تحديدىا بموجب قرار متخذ في  الخصوم و
رقم  والمتضمن تطبيق أحكام القانون  2008جويلية  26( المؤرخ في 08/156المرسوم التنفيذؼ رقم )

 :2للمحاسبة الماليةوأىم ما جاء بو اإلطار التصورؼ  ،(07/11)
  والمبادغ المحاسبية التي  كاالتفاقياتالمفاىيم التي تشكل أساس إعداد وعرض النشوف المالية يعرف

 المالية؛يتعين التقيد بيا والخصوصيات النوعية للمعلومة 
 يشكل مرجعا لوضع معايير جديدة؛ 
 األحداث غير المنصوص علييا في التنظيم  يسيل تفسير المعايير المحاسبية وفيم العمليات أو

 المحاسبي. 
 : 3إلى اإلطار التصورؼ للمحاسبة المالية كما ييدف

 تحضير النشوف المالية؛و  تطوير المعايير 
  للمستعملين؛ لمعلومة المتضمنة في النشوف المالية المعدة وفق المعايير المحاسبيةاتفسير  
  المالية مع المعايير.النشوف إبداء الرأؼ حول مدػ مطابقة 

قواعد  الجزائر بنك أصدر الجديد يبنكال المحاسبيمخطط ال لتطبيقعا تب تقرير محاسبي جديد:وضع  -
-03)رقم  تعليمة طريق عناالحترازية  المعلومات احتياجات يتضمن جديد دورؼ  محاسبي تقرير إلعداد جديدة
 :4تمثلت أساسا في و ،المالية الدوريةالمتضمنة الوثائق  و  2011سبتمبر  20المؤرخة في  (11

 خارج الميزانية؛ والتزاماتوملحقاتيا، والتي تشمل األصول والخصوم  الوضعية المحاسبية لنل ثالثي 
  التناليف واإليرادات المرتبطة بالنشا . الذؼ يوضح لنل سداسي جدول حسابات النتائج 

رقم كما قد تم تحديد شرو  إعداد ونشر الوثائق المالية للبنوك والمؤسسات المالية بموجب النظام 
، ونشرىا لبنوك والمؤسسات الماليةلإعداد النشوف المالية  المتضمنو  2009 أنتوبر 18( المؤرخ في 09/05)

حسابات النتائج؛ جدول تدفقات الخزينة؛ : ميزانية وخارج الميزانية؛ 5وتتنون ىذه النشوف المالية القابلة للنشر في
 الملحق.   جدول تيير األموال الخاصة و

                                                           
والمتضمن المخطط الحسابات البنكية والقواعد المحاسبية المطبقة في البنوك  2009 جويلية 24( المؤرخ في 09/04( من النظام رقم )03المادة ) 1

 والمؤسسات المالية.
النظام  ( المتضمن07/11تطبيق أحكام القانون رقم )والمتضمن  2008جويلية  26( المؤرخ في 08/156( من المرسوم التنفيذؼ رقم )02المادة ) 2

 . 11، ص 2008ماؼ  28( بتاريخ 27ة الرسمية العدد )المحاسبي المالي والصادر في الجريد
( المتضمن النظام 07/11تطبيق أحكام القانون رقم )والمتضمن  2008جويلية  26( المؤرخ في 08/156( من المرسوم التنفيذؼ رقم )03المادة ) 3

 .11، ص 2008ماؼ  28( بتاريخ 27المحاسبي المالي والصادر في الجريدة الرسمية العدد )
 والمتضمنة الوثائق المالية الدورية للبنوك والمؤسسات المالية. 2011سبتمبر  20( المؤرخة في 03/11( من التعليمة رقم )02المادة ) 4
 والمتضمن إعداد النشوف المالية للبنوك والمؤسسات المالية ونشرىا. 2009أنتوبر  18( المؤرخ في 09/05( من النظام رقم )02المادة ) 5
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 المصرفيةاليياكل  والتحتية  ى: تطوير البنلثالفرع الثا
 المصرفيةالييانل  إلى تطوير البنى التحتية و 2004منذ سنة الجزائرية النقدية لقد سعت السلطات 

تنظيم وتسيير ، باإلضافة إلى أنظمة اإلعالم واالتصال المصرفي خاصة فيما يتعلق بمنظمة الدفع و يالنظام
    .مركزيات المعلومات

لترقية إلى إنشاء بيئة عمل جذابة من أجل ايحتاج النظام المصرفي الجزائرؼ  :. عصرنة أنظمة الدفع1
الدفع على أنظمة بدأت الجزائر مشروع لتطوير وتحديث ليذا  ،وتنون قادرة على االنفتاح على المنافسة الدولية

شراك األسرة ، إذ قام بنك الجزائر بالتعاون مع 2004في سنة  أساس من المبادغ والمعايير الدولية وزارة المالية وا 
من خالل تطوير المعايير والمقاييس وتحديث البنية التحتية ، وذلك المصرفية بتطوير وتحديث أنظمة الدفع

اإللنترونية المرتبطة بذلك،  االتصاالتفي مجال  البنية التحتية تدعيم فية في مجال أنظمة الدفع والمصر 
 :1في ما يلي الدفعأنظمة تحديث وتتمثل األىداف الرئيسية ل

والسوق المالي خصوصا  وضع البنى التحتية التي تسمح بفعالية أنبر في معالجة العمليات بين البنوك -
 ؛ للمبالا النبيرةنظام الدفع تطور 
  لمستقبل نظام المقاصة والتحويالت للمبالا الصييرة؛ معاييرتطوير المقاييس وال -
 تحديث نظام اإلعالم اآللي لبنك الجزائر؛  -
البريد  ،تعزيز البنى التحتية لالتصال بين بنك الجزائر ومقر االجتماعي للبنوك والمؤسسات المالية -

 .والخزينة العمومية ،والمواصالت
 يعرف(: ARTS -)آرتسالكبيرة والدفع المستعجل لممبالغ  ةالفوري ةاإلجمالي تسوية. نظام ال1-1 

، والمسمى بنظام الذؼ وضعو بنك الجزائر، والدفع المستعجل للمبالا النبيرة الفورية اإلجماليةلتسوية انظام ال
ألوامر الدفع عن طريق التحويالت على أنو" نظام للتسوية بين البنوك  (ARTS-الجزائر للتسوية الفورية )آرتس

ىذا نص و  .2الدفع المستعجل التي يقوم بيا المشاركون في ىذا النظام" المصرفية أو البريدية للمبالا النبيرة أو
 يفوق أو  عادليعن طريق تحويل لنل مبلا الدفع  وامرأ و يجب معالجةعلى أن( 21النظام في المادة رقم )

 المستعجلة التي تقل عن ىذا الحد دفعال أوامر، كما يعالج أيضا آرتس بواسطة نظامينار جزائرؼ د مليون ال
 . 2006ولقد دخل نظام اآلرتس في اإلنتاج أؼ التشييل في فيفرؼ . األدنى والتي تصدر عن المشاركين

 : 3ومن أىم العمليات التي يقوم بيا ىذا النظام ما يلي

                                                           
1
 Banque d’Algérie, Rapport Annuel 2004 Evolution Economique et Monétaires en Algérie, Algérie: 2005, p, 93. 

 نظام التسوية اإلجمالية الفورية للمبالا النبيرة والدفع المستعجل. والمتضمن 2005أنتوبر  13( المؤرخ في 05/04( من النظام رقم )02المادة ) 2
3
 Banque Extérieure d’Algérie, « Amélioration des Processus de l’Organisation et la Gouvernance de l’Entreprise », 

Revue d’Information Apogée, (N° 3/ Avril: 2006), p, 1. 
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 المبالا النبيرة أو المستعجلة( لحسابيم الخاص أو لحساب العمالء؛ ) شاركينت بين الميالحو تال -
 التيطية بالدينار للتحويالت الدولية؛ -
 تسويات لعمليات السوق النقدية؛  -
 عمليات األمانة اليومية؛  -
 التسوية النيائية ألرصدة األنظمة الخارجية. -

 السلطة النقدية شرعتلقد  (:ATCI -)آتكي الكثيفة. نظام المقاصة اإللكترونية لممدفوعات 1-2
بوضع مشروع إلنجاز نظام مقاصة إلنترونية خاص بموامر الدفع الخاصة بالجميور العريض،  2004سنة 
قام بنك  2004في أوت و ، (ATCI) آتني - بين البنوك اآلليةمقاصة الجزائر لل ىذا النظام بنظام يعرف

، والذؼ تتمثل (CPI) ة بين البنوكمسبقيدعى مركز المقاصة ال تابع لو الجزائر بمساىمة البنوك بإنشاء فرع
. (ATCI) آتني -بين البنوك  اآلليةمقاصة الجزائر للنظام ميامو األساسية في السير على تطبيق وتسيير 

 واالقتطاعاتللصكوك والسندات والتحويالت نظام ما بين البنوك للمقاصة اإللنترونية  ويعتبر نظام اآلتني "
، كما ال يقبل ىذا النظام إال التحويالت التي تقل قيمتيا البطاقة المصرفية باستعمالاألتوماتيكية السحب والدفع 

 النثيفةنظام المقاصة اإللنترونية للمدفوعات لاألساسية تتمثل الوظائف . 1اإلسمية عن مليون دينار الجزائرؼ"
 :2فيما يلي

 تسيير المبادالت بين البنوك بوسائل الدفع غير المادية؛ -
تسيير المقاصة المتعددة األطراف، والذؼ يتجسد بحساب األرصدة المتعددة األطراف لنل أداة من أداوت  -

 ، النمبيالة، البطاقة البنكية...(؛ الدفع )شيك، األوراق مالية، الحوالت
 لتسويتيا؛  آرتس تسويةأرصدة المقاصة المحسوبة في نظام ال تدفق -
وتجميعيا نحو البنوك المسحوبة علييا؛ الحفاظ على أرشيف  (Scannés)تحصيل الشيكات المشخصة  -

 للمعطيات اإللنترونية.
متنامل للمعلومات يساعد اإلدارة في التخطيط إن استخدام نظام  :االتصال و أنظمة اإلعالمعصرنة . 2

االستراتيجي للبنك ويستخدم كذلك كمداة تزيد من دقة وسرعة العمليات المنفذة، وتحسين صورة البنك في نظر 
 العمالء بتقديم خدمات أفضل وأسرع، باإلضافة إلى دورىا في دعم رقابة اإلدارة على عمليات البنك وسياستو.

ليرض تحديث  ،سلطات والبنوك الجزائرية في تطوير ونقل التننولوجيا الحديثة إليياسعت ال من أجل ذلك
بيية تحسين طرق التنظيم والقيادة في البنوك. كما تعتبر نوعية  االتصال و اإلعالم اآلليبخاصة  أنظمتيا

 األنظمة في أؼ بلد مؤشرا جيدا لمستوػ لتشييل االقتصاد.
 أمثلتيا:من تستخدم البنوك الجزائرية كييرىا من البنوك األخرػ أنظمة إعالم مختلفة 

                                                           
 صة بالجميور العريض. والمتعلق بمقاصة الصكوك وأدوات الدفع الخا 2005ديسمبر  15( المؤرخ في 05/06( من النظام رقم )02المادة ) 1

2
 Banque d’Algérie, Rapport Annuel 2004 Evolution Economique et Monétaires en Algérie, Op.cit. p, 97. 
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 Delta Banqueدلتا بنك ) نظام معلوماتي يسمى بنظام (BNA) ستخدم البنك الوطني الجزائرؼ ا -

V4) تاسعةالنسخة ال ، وبعدىا استخدام1999نظام في سنة يذا الالعمل ب أوقد بد (Delta Banque V9).  
 العمل أوقد بد ،(Sybu) يسمى بنظام معلوماتي نظام( BADR) الفالحة والتنمية الريفية ستخدم بنكا -
 .1993نظام في سنة ال بيذا

( Delta Banque V4)أيضا النظام المعلوماتي دلتا بنك  (BEA) البنك الخارجي الجزائرؼ  استخدم -
  .2005سنة في ( Delta Banque V8النسخة الثامنة ) دلتا بنك باستخدامقبل الشروع 

 . (UNIX)يسمى بنظام نظام معلوماتي  (BDL) بنك التنمية المحلية ستخدما -
( Delta Banque V7)بنك أيضا النظام المعلوماتي دلتا  (CPA) القرض الشعبي الجزائرؼ ستخدم ا -

 .لنن بنسختو السابعة
 التي والثيرات نقائص عدة ىناك إال اإلعالم ةنظمأ من مختلفة أنواع تستخدما الجزائرية البنوك أن رغم

 البنوك في للقروض والتحصيل االئتمان مخاطر وتسيير بالقروض فيما يتعلق خاصةالقروض  سياسة تعيق
 .شيور إلى أحيانا تمتد التي ،القروض ملفات معالجة يستيرقيا التي والمدة المؤىالت نقص سيما وال الجزائرية،

 نظام معلوماتي موحد يعرف استخداممؤخرا في العمومية منيا البنوك الجزائرية  شرعتوعلى ىذا األساس 
ىو حل مصرفي عالمي صممو أورانل للبنوك فيو يسعى لتحقيق ( Oracle Flexcube Core Banking) بت

 :1ما يلي
 ؛ التنافسية القدرة زيادة و القديمة األنظمة استبدال -
 التنظيمي؛ االمتثال تسييل -
  ؛العميل قيمةو ت المعلوما تدفق تحسين -
 ؛ (SOA)للخدمة موجية خلق بنية -

 : فيتتمثل  تسيير مرازيات المعمومات: . تنظيم و3
( 90/10رقم ) قانون  من (160)ية المخاطر بموجب المادة تمسيس مركز تم : . مرازية المجاطر3-1

من األمر رقم  (98)، كما تم تعزيز إطارىا القانوني من خالل المادة 1990لسنة النقد القرض ب المتعلق
من القروض  نالمستفيدي. تنلف ىذه المركزية " بجمع أسماء 2003( المتعلق بالنقد والقرض في سنة 11/03)

ضمانات المعطاة لنل قرض من جميع البنوك وطبيعة وسقف القروض الممنوحة والمبالا المسحوبة وال
أو أؼ مؤسسة  المؤسسات الماليةو بنوك المن مؤسسات القرض حيث فرض على كل  .2المؤسسات المالية "و 

( 92/01وبموجب نظام رقم ) ،تقديم كل المعلومات الضرورية لياإلى ىذه المركزية و  االنضمام قرض أخرػ 

                                                           
1
 Oracle Financial Services : http://www.oracle.com/us/industries/financial-services/046059.pdf , la Date de la 

consultation:05/01/2017. 
أفريل  18بتاريخ  47والمتعلق بالنقد والقرض والصادر في الجريدة الرسمية العدد  1990أفريل  14( المؤرخ في 90/10القانون رقم )( من 160المادة ) 2

1990. 

http://www.oracle.com/us/industries/financial-services/046059.pdf
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المتضمن تنظيم مركزية األخطار وعمليا تم تحديد مبادغ التنظيم والعمل ليذه  1992ماس  22 المؤرخ في
المقاولين الفرديين واألفراد( وذلك قام بنك الجزائر بإدماج تصريحات قروض األسر ) 2010وفي سنة . المركزية

والمتعلق بالنقد والقرض.  2010أوت  26المؤرخ في ( 10/04( المعدلة باألمر رقم )98بموجب المادة رقم )
المتضمن مركزية المخاطر  2012فيفرؼ  20المؤرخ في  (12/01) تم إصدار نظام رقم 2012في سنة وفعال 

 :1تم تقسيم مركزية المخاطر إلى قسمين من خاللوالمؤسسات ومخاطر األسر وعمليا. و 
بالقروض الممنوحة ل شخاص  المعطيات المتعلقةالتي تسجل فييا : المؤسسات مرازية المجاطر -

 الطبيعيين الذين يمارسون نشاطا مينيا بدون أجر؛المعنويين و 
   .التي تسجل فييا المعطيات المتعلقة بالقروض الممنوحة ل فراداألسر:  مرازية المجاطر  -

من  1992في سنة  للمبالا غير مدفوعةتم تمسيس مركزية : لممبالغ غير مدفوعةمرازية . 3-2
تنظيم مركزية للمبالا المتضمن  1992مارس  22المؤرخ في  (92/02)م رقم ابموجب نظطرف بنك الجزائر 

كل من  " يجب على كل الوسطاء الماليين والمتمثلين فيمن طرف بنك الجزائر، حيث غير مدفوعة وعمليا. 
الخزينة العمومية، المصالح المالية للبريد والمواصالت، وكل المؤسسات األخرػ التي  ،المؤسسات المالية البنوك

 :3. وتتمثل ميام ىذه الييئة فيما يلي2"إلى ىذه المركزية  االنضمامتضع بحوزة الزبائن وسائل الدفع وتسييرىا 
 ؛ وما قد يترتب علييا من متابعات، " مركزية لعوارض الدفع" تنظيم وتسيير بطاقية  -
يترتب علييا من قد وما  ،قائمة عوارض الدفعب معنية دورياسلطة أخرػ  وكلالوسطاء الماليين  تبليا -

 .متابعات
جياز مكافحة إصدار  1992سنة  : تمسسرصيدجياز ماافحة إصدار الشياات بدون . 3-3

الوقاية والمكافحة والمتضمن  1992مارس  22المؤرخ في  (92/03)رقم  النظامالشيكات بدون مؤونة بموجب 
المرتبطة بعوارض  التركيز على نظام مركزية المعلوماتبميمة " وذلك للقيام  ،رصيدإصدار الشيكات بدون  ضد

ييدف إلى  .4"دفع الشيكات لعدم كفاية الرصيد والقيام بتبليا ىذه المعلومات إلى الوسطاء الماليين المعنيين
وضع آليات للرقابة بيية حسن استعمال و  يتخلليا عنصر اليشمعامالت التي تطيير النظام المصرفي من ال

 واالستفادة من مزايا التعامل بيا. أال وىي الشيكإحدػ أىم وسائل الدفع 
بموجب  1996في سنة لدػ بنك الجزائر الميزانيات تم إنشاء مركزية . مرازية الميزانيات: 3-4
ويتمثل ىدفيا  والمتضمن تنظيم مركزية الميزانيات وسيرىا، 1996 جويلية 03( المؤرخ في 96/07النظام رقم )

طرق موحدة للتحليل  استعمالفي مراقبة توزيع القروض التي تمنحيا البنوك والمؤسسات المالية، وقصد تعميم 
المالي الخاص بالمؤسسات في النظام المصرفي. كما تتمثل ميمة ىذه مركزية في " جمع المعلومات المحاسبية 

                                                           
1

 الوتضوي هشكزية الوخاطش الوؤسسات وهخاطش األسش وعولها 2012فيفشي  20( الوؤسخ في 12/01نظام سقن )( هي ال01الوادة ) 
 المتضمن تنظيم مركزية للمبالا غير مدفوعة وعمليا. 1992مارس  22( المؤرخ في 92/02نظام رقم )ال( من 02( و)01المادتان ) 2
 المتضمن تنظيم مركزية للمبالا غير مدفوعة وعمليا. 1992مارس  22( المؤرخ في 92/02نظام رقم )ال( من 03المادة ) 3
 والمتضمن الوقاية والمكافحة ضد إصدار الشيكات بدون رصيد. 1992مارس  22( المؤرخ في 92/03نظام رقم )ال( من 03المادة ) 4
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المالية ومعالجتيا ونشرىا، المتعلقة بالمؤسسات التي تحصلت على قرض مالي من البنوك والمؤسسات المالية و 
    .1لتصريح المركزية لبنك الجزائر"اإليجارؼ التي تخضع  االعتمادوشركات 

 اإلشراف و عصرنة وظيفة الرقابة: الفرع الرابع
أال وىما الرقابة على أساس المستندات والرقابة بعين  يتضن جياز الرقابة في الجزائر نوعين من الرقابة

 : 2المكان، ومن خالليما يتم تقييم البنوك والمؤسسات المالية من حيث
 موثوقية حساباتيا؛ -
 نوعية تسييرىا للمخاطر؛ -
 نوعية تصريحاتيا الدورية المرسلة إلى بنك الجزائر أو إلى ىيئة الرقابة؛ -
والتنظيمات، ال سيما تلك المتعلقة بالصرف وبجياز مكافحة ضد تبيض األموال وتمويل تطبيق القوانين  -

 اإلرىاب؛
 بة الداخلية وكذا اإلجراءات المتخذة لضمان أمن أنظمة الدفع.  انوعية الرق -

ويسعى بنك الجزائر في مجال تنظيم، والرقابة واإلشراف على النشا  المصرفي لتحقيق اليدف األول 
 ؤسسية. مفي تجنيب الصناعة المصرفية كل المخاطر النبيرة، بما في ذلك المخاطر ال والمتمثل
 الرقابة على أساس المستندات، التي تمارس بشكل دائم جياز سيري . الرقابة عمى أساس المستندات:1

للتدابير  احتراميا على متابعة تطور الوضعية المالية للبنوك والمؤسسات المالية الخاضعة من خالل مدػ
  .القانونية والتنظيمية المطبقة علييا

والمكافحة  زية وتقارير الرقابة الداخليةراتتعلق ىذه الرقابة بمعالجة وتحليل المعلومات المحاسبية واالحت
تستند ىذه الرقابة على  .الحسابات ضد تبييض األموال المرسلة من طرف الخاضعين وكذا تقارير محافظي

إلدالء بمالحظاتيا واستنتاجاتيا اتجاه  والمعلومات المرسلة من طرف المصارف والمؤسسات الماليةالتقارير 
لنظام على المستوػ اإلجمالي لزؼ جزئي( و را)تحليل احتوتمارس ىذه الرقابة على المستوػ الفردؼ   وضعيتاىم

 (.زؼ كليراالمصرفي في مجملو )تحليل احت
 الجزئية خاصة حول تحقيق األشيال التي االحترازيةتتمحور الرقابة الجزئية:  االحترازيةالرقابة  .1-1
 :3تيدف إلى

 ؛و االحترازيةاآلجال التنظيمية إلرسال التقارير المحاسبية  احترامالتمند من  -
 ىذه األخيرة؛ ض تقييم موثوقيةر بين وداخل التقارير، لي المعلومات، بالقيام بالرقابة ما اتساقالتمند من  -

                                                           
 ضمن تنظيم مركزية الميزانيات وسيرىا.والمت 1996جويلية  03( المؤرخ في 96/07( من النظام رقم )02المادة ) 1
 .135، 134ص.  ،ص .سابقمرجع ، لمتطور االقتصادي والنقدي الجزائر 3201التقرير السنوي بنك الجزائر،  2
 .142، 141ص.  ،ص .2012الجزائر: ، لمتطور االقتصادي والنقدي الجزائر 2011التقرير السنوي بنك الجزائر،  3



 الفصل الرابع: واقع واالتجاىات العصرية لمنظام المصرفي الجزائري في ظل تواجد
 البنوك األجنبية

209 

وتفسير التطورات المسجلة وتبليا سلطة اإلشراف  المرسلة واالحترازيةالمعطيات المحاسبية  دراسة -
 بالنتائج ىذه األشيال؛

المؤسسات الخاضعة صاحبة المخالفات، ليرض التطابق مع التدابير  استجواب والمخالفات،  انتشاف -
رسال بيان الحاالت المخالفاتالقانونية   إلى اللجنة المصرفية؛ والتنظيمية المعمول بيا، وا 

  دراسة تحفظات محافظي الحسابات في تقرير التصديق، وكذا في تقرير الوسيط. -
النلية من طرف ىيئة العامة على النظام  االحترازيةتمارس الرقابة  الكمية: االحترازيةالرقابة   .1-2

 :1حول تحقيق األشيال والمتمثلة أساسا فيىذه الرقابة تتمحور المصرفي، إذ 
  على مستوػ كل النظام االحترازية المؤسساتية، المحاسبية و تجميع معطيات للبنوك والمؤسسات المالية -

  ؛حساب المؤشرات المتوسطة للمجموعات المتجانسة وللنظام
 ؛المعطيات المجمعة في التحاليل المقارنة ليرض توجيو بيان التوجيات العامة استعمال -
عبر أشيال محاناة سيناريوىات الصالبة  الختبارفي تمارين ثالثية  المعطيات المجمعة استعمال -

   الصالبة على المتييرات المالية. 
تيدف إلى تحديد نقا  الضعف والمخاطر الخاصة على المستندات األخير يمكن القول أن الرقابة في و 
الُملـخصة، بتخطيط وتوجيو عمل الرقابة وتسمح للجنة المصرفية، التي تستلم التقارير  ومؤسسة مالية بنكبكل 
 .المكان بيية حصر أفضل ألىداف ىذا النوع من الرقابة بعين

سواء تعلق األمر بميمات آنية أو دورية أو حسب قطاع نشا  أو ذات طابع . الرقابة بعين الماان: 2
المصرفية.  المتمثلة في اللجنةف راالرقابة بعين المكان طبقا للبرنامج المسطر من طرف سلطة اإلش تتم  عام

كذا بموجب المتابعة المستمرة و  ئرزاتسمح ىذه الرقابة بالتمند من موثوقية المعلومات المرسلة إلى بنك الج
التي ال يمكن تقييميا عن طريق الرقابة على أساس  بفحص جوانب النشا  وتسيير المؤسسات الخاضعة للرقابة

 .المستندات
في إطار التطبيق التدريجي  2011المديرية العامة للمفتشية العامة في سنة لشروع وتميزت ىذه الرقابة با
المخاطر على مجمل المصارف والمؤسسات المالية في  ف المصرفي والمركز علىراللمنيج الجديد المتعلق باإلش

ومستوػ  الذؼ ينتج عنو تنقيط المؤسسة المعنية، سيحدد وتيرة (SNBأال وىو نظام التنقيط المصرفي )الساحة، 
 .المتابعة المرتبطة بالمخاطر المتعرض ليا من طرف كل مؤسسة

 : دور بنك الجزائر في تحقيق أىداف السياسة النقدية في ظل تواجد البنوك األجنبيةلثالثاالمطمب 
النقدؼ وذلك من خالل  االستقرارلقد قام بنك الجزائر بتطبيق العديد من اإلجراءات من أجل المحافظة على 

 المالئمة لتحقيق ىذا اليدف. تنفيذ أدوات السياسة النقدية المباشرة وغير مباشرة

                                                           
1

 .142الوشجع األخيش، ص،  
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 (2012-2004الفرع األول: مسار السياسة النقدية لبنك الجزائر جالل الفترة )
 طر القانونية والتنظيمية باإلضافة إلى أىداف وأدوات السياسة النقدية في الجزائر كاآلتي:  ت األلقد تطور 

لقد قامت السلطة النقدية بعدة  التنظيمي لمسياسة النقدية في الجزائر: . تطور اإلطار القانوني و1
 . 2004سنة بعد  وفترة الدراسة أؼ قبل  2004سنة قبل  طار القانوني والتنظيمي للسياسة النقديةلإلإصالحات 
  وتتمثل في: :2004 سنة التنظيمي لمسياسة النقدية في الجزائر قبل .اإلطار القانوني و1-1

تم : 1990التنظيمي لمسياسة النقدية في الجزائر في سنة  إصالح اإلطار القانوني و أ. تحديد و
تحديد اإلطار القانوني لعمليات بنك الجزائر بواسطة القانون ، 1990إصالح قانون النقد والقرض سنة  تحديد وب

كما أدخل إصالح عميق إلطار  المتعلق بالنقد والقرض، ممثال تطورا تاريخيا ميما في ىذا المجال، 1990أفريل
 .1990ووسائل السياسة النقدية خالل سنوات 

يتعلق  خاصة فيمامجلس النقد والقرض صالحيات كسلطة نقدية يمارسيا، ضمن إطار ىذا القانون  يخول
بمسس وشرو  عمليات البنك المركزؼ سواء خارج السوق النقدية وداخليا وأىم ما جاء فيما يخص ىذه العمليات 

 ما يلي:
يعيد الخصم أو يمخذ تحت نظام يمكن البنك المركزؼ إن الجصم وقبول السندات تحت نظام األمانة:  -

 المؤسسات المالية: األمانة من البنوك أو
   سندات مضمونة من قبل الجزائر أو من قبل الخارج تمثل عمليات تجارية ويجب أن ال تتعدػ مدة

 .1الضمان ستة أشير
 لمدة ستة أشير على األنثر مستندات تحويل تمثل قروضا موسمية أو قروض تمويل قصيرة األجل  

تعدػ مجموع ميلة المساعدة التي يسددىا البنك المركزؼ إثنى عشر ييمكن تجديد ىذه العمليات على أال و 
 .2شيرا

 ة لتشكيل قروض متوسطة األجل لمدة ستة أشير على األنثر، ويمكن تجديد ىذه العمليات مسندات منش
 .3على أال تتعدػ ثالث سنوات

 :4وتتمثل في :تكفميا أو العمميات عمى سندات عمومية تصدرىا الدولة -
 خصم سندات للبنوك والمؤسسات المالية ال تتعدػ الفترة المتبقية حتى استحقاقيا ثالثة أشير؛ 
  إعطاء قروض على ثالثين يوما وخصم لمدة محددة تعاقديا وقبول تحت نظام األمانة من البنوك

 المؤسسات المالية سندات ال يبقى الستحقاقيا أنثر من ثالثة أشير.
 منح قروض مضمونة لياية مبلا يحدده المجلس ولمدة ال يمكن أن تتعدػ السنة. 

                                                           
 والمتعلق بالنقد والقرض. 1990 أفريل 14 ( المؤرخ في90/10( من قانون النقد والقرض رقم )69المادة ) 1
 والمتعلق بالنقد والقرض. 1990 أفريل 14 ( المؤرخ في90/10( من قانون النقد والقرض رقم )70المادة ) 2
 والمتعلق بالنقد والقرض. 1990 أفريل 14 ( المؤرخ في90/10( من قانون النقد والقرض رقم )71المادة ) 3
 والمتعلق بالنقد والقرض. 1990 أفريل 14 ( المؤرخ في90/10( من قانون النقد والقرض رقم )72) المادة 4
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( 10-90( من قانون النقد والقرض )74) رقم ( و73)رقم حسب ما جاء في المادتينمنح قروض أجرى:  -
أنو يمكن لبنك المركزؼ أن يمنح قروض للبنوك والمؤسسات المالية ال تتعدػ مدتيا سنة واحدة بمؼ حال من 

يمكن أيضا للبنك  و ،ألحوال لقاء عمالت وسبائك ذىب وعمالت أجنبية وفقا للشرو  التي يحددىا المجلسا
المركزؼ أن يمنح قروضا بالحساب الجارؼ للبنوك والمؤسسات المالية لمدة سنة على األنثر بحيث يجب أن 
تنون ىذه القروض مضمونة بسندات صادرة عن خزينة الجزائر أو بذىب أو بسندات قابلة للخصم بموجب 

 (. 69) رقمالمادة 
( أنو يمكن 10-90( من قانون النقد والقرض )76) رقم ةنصت المادالعمميات ضمن السوج النقدية:  -

للبنك المركزؼ ضمن الحدود ووفق الشرو  التي يحددىا المجلس، أن يتدخل في سوق النقد وأن يشترؼ ويبيع 
لمنح  على الخصوص سندات عامة تستحق في أقل من ستة أشير وسندات خاصة يمكن قبوليا للخصم أو

لصالح الجماعات المصدرة  األحوال، أن تتم ىذه العمليات لصالح الخزينة أو قروض وال يجوز في أؼ حال من
 للسندات.

( أنو يحق للبنك المركزؼ 10-90من قانون النقد والقرض ) (93) رقم نصت المادةاإللزامي:  االحتياطي -
على مجموع أن يفرض على البنوك أن تودع لديو في حساب مجمد ينتج فوائد أوال ينتجيا، احتياطيا يحسب 

على بعض أنواع ىذه التوظيفات وذلك  أو على بعض أنواع ىذه الودائع أو على مجموع توظيفاتيا أو  ودائعيا
كما ال يمكن أن يتعدػ االحتياطي اإللزامي ثمانية وعشرين بالمئة  .بالعمالت األجنبية بالعملة الوطنية أو

 .%( من المبالا المعتمدة كمساس الحتسابو28)
صالح اإلطار القانوني والتنظيمي لمسياسة النقدية في الجزائر في سنة  لقد : 2003ب. تعزيز وا 

المتعلق  2003 أوت 26( المؤرخ 03/11بواسطة األمر ) 1990اإلطار القانوني للسياسة النقدية لسنة أليي 
القانون رقم  في ةدية المحتوا النقبجزء كبير باألحكام المتعلقة بالسياسة  االحتفاظفي حين تم  بالنقد والقرض،

دارة السياسة النقدية. المتعلق بالنقد والقرض  (90/10)  مع تعزيز قواعد حسن السير في مجال صياغة وا 
اإلطار القانوني الجديد قد أعطى مرونة أنبر للسلطة النقدية أؼ لمجلس النقد والقرض في مجال إن 

 :1التالية صالحياتمجلس النقد والقرض ب تطوير الوسائل النقدية المالئمة، بالفعل يخـول
ىذه العمليات الخصم والسندات تحت  السيما في يخص حديد مقاييس وشرو  عمليات البنك المركزؼ ت -

 ؛نظام األمانة ورىن السندات العامة والخاصة والعمليات الخاصة بالمعادن الثمينة والعمالت
 ؛تقييميا ومتابعتيا وإدارتيا و اإلشراف علييا تحديد السياسة النقدية و  -
القرضية، على أساس  يحـدد المجلس األىداف النقدية خصوصا في مجال تطور المجاميع النقدية و -

 ؛التنبؤات النقدية المعدة من قبل بنك الجزائر
 .في السوق النقديةالوقاية قواعد ، وضع يحـدد استخدام األدوات النقدية -

                                                           
 والمتعلق بالنقد والقرض. 2003أوت  26( المؤرخ 03/11األمر )( من 62المادة ) 1
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 ويتمثل أساسا في: :2004النقدية في الجزائر بعد سنة التنظيمي لمسياسة  .اإلطار القانوني و1-2
صالح اإلطار القانوني و إـن : 2009التنظيمي لمسياسة النقدية في الجزائر في سنة  أ. تعزيز وا 

لسيولة في السوق النقدية واألداء الجيد افعالية الوسائل غير المباشرة للسياسة النقدية في امتصاص فائض 
إلى تعزيز اإلطار  2009 الفعالية، قد أدت بمجلس النقد والقرض وبنك الجزائر في سنةللتضخم المرتبط بيذه 

التنظيمي المتضمن وسائل إدارة السياسة النقدية لموانبة التطورات على المستوػ العالمي في مجال السياسة 
  26( المؤرخ في09/02النقدية عقب األزمة المالية الدولية. وعليو، أصدر مجلس النقد والقرض النظام رقم )

جراءاتيا و  2009ماؼ  إذ يحـدد ىذا النظام بشكل خاص ما يلي:  .المتعلق بعمليات السياسة النقدية ووسائليا وا 
: يمكن أن تنون ىذه المقابالت حسب ما األطراف المقابمة لعمميات السياسة النقدية لبنك الجزائر -

 :1من ىذا النظام في األطراف 2نصت علية المادة 
  إجبارية؛ احتياطاتالتي تخضع إلى تنوين 
 التي ال يشوب حالتيا المالية أؼ تحفع من طرف اللجنة المصرفية؛ 
  التسوية اإلجمالية الفورية للمبالا النبيرة والدفع المستعجل " أرتس" أو  ليست مقصاة من نظامالتي

 نظام تسليم السندات؛
 يات السياسة النقدية.التي تنون تحت طائلة اإلقصاء من اللجوء إلى عمل 

 كما نصت ىذه المادة على العقوبات التي يمكن أن تتعـرض ليا ىذه األطراف في حالة عدم احترام التزاماتيا.
وىي األوراق المؤىلة التي يقبليا بنك الجزائر كضمان األوراج المقبولة في عمميات السياسة النقدية:  -

أو النيائية وىي األوراق العمومية والخاصة المقبولة في إعادة الخصم ليذه العمليات الخاصة بالتنازالت المؤقتة 
 وفي التسبيقات. وتتمثل ىذه األوراق في:

  األوراق العمومية القابلة للتفاوض في السوق المصدرة أو المضمونة من طرف الدولة وىي: أذونات
الخزينة، واألوراق العمومية المضمونة من طرف الخزينة قصيرة األجل، أذونات الخزينة المماثلة، سندات المماثلة 

 ؛2الدولة
  األوراق الخاصة القابلة للتفاوض في السوق وىي: سندات قصيرة األجل القابلة للتفاوض في السوق

 ؛3النقدية، والسندات التي ليا مبلا أساسي ثابت غير مشرو  وقسيمة غير ثابتة
 قروض ممنوحة وىي: األوراق التي تمثل العمليات األوراق غير القابلة للتفاوض في السوق ممثلة ل

التجارية على الجزائر أو الخارج، أوراق التمويل المنشمة تمثيال لقروض الخزينة أو القروض الموسمية، وأوراق 
 . 4تمويل القروض متوسطة األجل الممنوحة للشركات غير المالية والمسعرة إيجابيا من طرف بنك الجزائر

                                                           
جراءاتيا. المتعلق بعمليات السياسة النقدية وو  2009 ماؼ 26 ( المؤرخ في09/02رقم ) لنظاممن ا( 02المادة ) 1  وسائليا وا 
جراءاتيا. المتعلق بعمليات السياسة النقدية و 2009 ماؼ 26 ( المؤرخ في02-09لنظام رقم )من ا( 06المادة ) 2  وسائليا وا 
جراءاتيا. ة النقدية والمتعلق بعمليات السياس 2009 ماؼ 26 ( المؤرخ في02-09لنظام رقم )من ا( 07المادة ) 3  وسائليا وا 
 المرجع األخير. 4
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 طريقة تقييم ىذه األوراق. ( من ىذا النظام9) رقم ( و8) رقم نكما وضحت المادتا
: شيدت أدوات السياسة النقدية تعزيز في إرسائيا التنظيمي وبشكل خاص، أدوات السياسة النقدية -

العمليات التي يمكن أن يقوم بيا بنك الجزائر في السوق النقدية والمتمثلة أساسا في: عمليات السوق المفتوحة 
السيولة على بياض(؛ والتسييالت الدائمة  استرجاعت التنازل المؤقت، عمليات المسماة النيائية، )عمليا

 )تسييالت القروض اليامشية، تسييالت الودائع الميلة للفائدة(.
: تتمثل في إعالنات المناقصة )المناقصات الدورية المدعوة إجراءات تدجل بنك الجزائر في السوج النقدية -

 العادية، المناقصات السريعة(؛ العمليات الثنائية.المناقصات 
التي تتم حصريا عبر نظام الدفع الفورؼ إجراءات حراة األموال الجاصة بعمميات السياسة النقدية:  -

  2006.للمبالا النبيرة والمدفوعات المستعجلة والذؼ ىو قيد التشييل منذ فيفرؼ 
المتضمن تشكيلة كاملة من إجراءات تدخل بنك الجزائر في السوق ، 2009مع ىذا النظام الجديد الصادر في 

 .النقدية وخارج السوق النقدية
: 2010التنظيمي لمسياسة النقدية في الجزائر في سنة  ب. إعادة صياغة اإلطار القانوني و

المتمم ( 10/04( من األمر )2خالل ما نصت عليو المادة رقم )من يعتبر إصالح اإلطار السياسة النقدية 
إذ تم إتمام  .تعزيز اإلطار العملياتي للسياسة النقدية( المتعلق بالنقد والقرض ىام جدا ل03/11والمعدل ل مر )

وذلك من خالل إعطاء أحكاما تشريعية  ( المتعلق بالنقد والقرض03/11( من ل مر )35وتعديل المادة رقم )
األسعار كيدف صريح للسياسة النقدية، باإلضافة التمند من سالمة  الستقرارقانونيا  تعتبر إرساءاجديدة التي 

 النظام المصرفي وصالبتو.
كان االستقرار الداخلي  2010قبل إعادة صياغة اإلطار القانوني والتنظيمي للسياسة النقدية في سنة 
المتمم والمعدل ل مر ( 10/04والخارجي للعملة الوطنية يشكل اليدف األساسي للسياسة النقدية. وطبقا ألمر )

( المتعلق بالنقد والقرض" أصبح ىدف التضخم محددا مقارنة باليدف النقدؼ النمي المسمى باليدف 03/11)
التضخم. يتطلب ىدف التضخم الوسائل المالئمة لتعمق  استيدافالوسيط، الذؼ يجب أن يساىم في تجسيد 

. وعلى ىذا األساس قام بنك 1ذىا من طرف بنك الجزائر"اإلطار التحليلي في دعم صياغة السياسة النقدية وتنفي
الجزائر بإعداد نموذج بالتنبؤ على المدػ القصير بالتضخم، إذ يرتنز ىذا النموذج على نظرية السالسل الزمنية 

السلسلة الشيرية  االعتبار)نموذج أحادؼ المتيير للسلسلة الزمنية(. وذلك بمخذ بعين  (ARIMA)من نوع أريما 
من أجل التنبؤ الشيرؼ لتطوراتو على أفاق سنة واحدة. كما قام بنك الجزائر  االستيالكرات أسعار عند لمؤش

بإعداد أيضا نموذج ثاني متعلق بتحديد مستوػ التوازن لسعر الصرف الفعلي الحقيقي المستعمل لمحاناة ىدف 
 سعر الصرف الفعلي اإلسمي.

                                                           
 .158 ،، ص2011، الجزائر: جويلية والنقدي لمجزائر االقتصادي متطورل 2010تقرير السنوي بنك الجزائر،  1
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تم تييير وتعديل في األىداف السياسة النقدية النيائية حسب  لقد. أىداف السياسة النقدية في الجزائر: 2
 تطور الحاصل في اإلطار القانوني والتنظيمي للسياسة النقدية في الجزائر:

في مجال النقد  ( فإنو تتمثل ميمة البنك المركزؼ 90/10قانون النقد والقرض )حسب  :1990في سنة  -
منتظم لالقتصاد الوطني والحفاظ علييا بإنماء جميع الطاقات  توفير أفضل الشرو  لنمو" والقرض والصرف في

وليذا اليرض، يكلف بتنظيم الحركة النقدية  .اإلنتاجية الوطنية مع السير على االستقرار الداخلي والخارجي للنقد
خارج ويوجو ويراقب، بجميع الوسائل المالئمة، توزيع القرض ويسير على حسن إدارة التعيدات المالية تجاه ال

 .1" سوق الصرف واستقرار
( فإنو تتمثل ميمة بنك الجزائر في ميادين النقد 03/11) رقم حسب األمر النقد والقرض :2003في سنة  -

توفير أفضل الشرو  والحفاظ علييا لنمو السريع لالقتصاد الوطني مع السير على " والقرض والصرف في 
اليرض، يكلف بتنظيم الحركة النقدية ويوجو ويراقب، بجميع الوسائل  وليذا .االستقرار الداخلي والخارجي للنقد

  .2".المالئمة، توزيع القرض ويسير على حسن تسيير التعيدات المالية تجاه الخارج وضبط سوق الصرف
الحرص على " ( تتمثل ميمة بنك الجزائر في 10/04)رقم حسب األمر النقد والقرض  :2010في سنة  -

ىدفا من أىداف السياسة وفي توفير أفضل الشرو  في ميادين النقد والقرض والصرف  باعتبارهاألسعار  استقرار
وليذا اليرض، يكلف  .والحفاظ علييا لنمو السريع لالقتصاد الوطني مع السير على االستقرار النقدؼ والمالي

القرض وتنظيم السيولة ويسير على حسن  بتنظيم الحركة النقدية ويوجو ويراقب، بجميع الوسائل المالئمة، توزيع
 .3"تسيير التعيدات المالية تجاه الخارج وضبط سوق الصرف والتمند من سالمة النظام المصرفي وصالبتو

السياسة النقدية أن أىداف بوالمتعلقة  2003و 1990يتضح من خالل األطر القانونية والتنظيمية لسنتي 
إذ ركزت على النمو المنتظم والسريع لالقتصاد الوطني وذلك من خالل السير السياسة النقدية النيائية لم تتيير 

على االستقرار الداخلي والخارجي للعملة الوطنية. وكنتيجة إلعادة صياغة اإلطار القانوني والتنظيمي للسياسة 
األسعار كيدف صريح للسياسة النقدية  استقرارتم تييير ىدف السياسة النقدية إذ أصبح  2010النقدية في سنة 

باإلضافة  .مع المحافظة على النمو السريع لالقتصاد الوطني من خالل السير على االستقرار النقدؼ والمالي
 التمند من سالمة النظام المصرفي وصالبتو.

لنقدية تمثلت أدوات السياسة النقدية داخل وخارج السوق ا. أدوات السياسة النقدية في الجزائر: 3
 : 4الجزائرية في أربعة أدوات رئيسية وىي

 عمليات إعادة الخصم والقرض؛ -
 اإلجبارية؛ لالحتياطاتالحد األدنى  -

                                                           
 والمتعلق بالنقد والقرض. 1990 أفريل 14 ( المؤرخ في90/10قانون رقم )ال( من 55المادة ) 1
 والمتعلق النقد والقرض  2003أوت  26 في المؤرخ( 03/11( من األمر رقم )35المادة ) 2
 والمتعلق بالنقد والقرض. 2010أوت  26( المؤرخ في 10/04األمر رقم )من ( 02المادة ) 3
جراءاتيا.وسا والمتعلق بعمليات السياسة النقدية و 2009 ماؼ 26 ( المؤرخ في09/02( من النظام رقم )10المادة ) 4  ئليا وا 
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 عمليات السوق المفتوحة؛ -
 التسييالت الدائمة. -

 داخل السوق النقدية وخارجيا كما يلي: استخدامياويمكن تقسيم ىذه األدوات حسب 
تمثلت في عمليات إعادة الخصم والقرض )أخذ أدوات السياسة النقدية جارج السوج النقدية الجزائرية:  -

  (.ومنح األمانات، تسبيقات
اإللزامي؛  لالحتياطيتمثلت في الحد األدنى أدوات السياسة النقدية داجل السوج النقدية الجزائرية:  -

 ئمة.  عمليات سياسة السوق المفتوحة؛ التسييالت الدا
المتعلق بعمليات  2009 ماؼ 26 ( المؤرخ في09/02( للنظام رقم )12وحسب ما جاء في المادة رقم )

جراءاتيا أن مجلس النقد والقرض يقرر كل سنة آليات النقدية التي تستعمل فعال في  السياسة النقدية ووسائليا وا 
 عمليات السياسة النقدية. 

لقد خصت ىذه األداة بنظام خاص أال وىو النظام رقم القرض:  . عمميات إعادة الجصم و3-1
والمتعلق بعمليات إعادة الخصم والقروض الممنوحة للبنوك  2000 فيفرؼ  13( المؤرخ بت 2000/01)

إذ يحدد ىذا النظام المعايير والشرو  المتعلقة بعمليات إعادة الخصم السندات العمومية  ،والمؤسسات المالية
 القرض: القروض للبنوك والمؤسسات المالية. وتتمثل عمليات إعادة الخصم و والخاصة وبعمليات منح

يمكن للبنك الجزائر أن يقوم بإعادة خصم السندات الممثلة لعمليات تجارية وكذا سندات التمويل والسندات  -
 . 1التي تمثل قروضا متوسطة األجل لصالح البنوك والمؤسسات المالية

المضمونة من الدولة.  أن يقوم بإعادة خصم السندات العمومية الصادرة أو يمكن للبنك الجزائر أيضا -
 : 2وتتمثل في
 سندات الخزينة القصيرة األجل التي تقل أو التي تساوؼ مدتيا السنة الواحدة؛ 
 ( سنوات؛5( وخمس )2سندات الخزينة المتوسطة األجل التي تتراوح بين سنتين ) 
 ( سنوات.5سندات الخزينة الطويلة األجل التي تفوق خمس ) 

    يمكن للبنك الجزائر فضال عن ذلك، أن يمنح البنوك والمؤسسات المالية سلفيات على السندات الصادرة  -
على السندات الخاصة المقبولة إلعادة الخصم. كما يمكنو منح قروض الحساب  المضمونة من قبل الدولة أو أو

 .3لمرىونة بموجب السندات من نفس الصنفالجارؼ ا
 تتمثل ىذه السندات في:أ. سندات جاصة قابمة إلعادة الجصم: 

 سندات الممثلة لعمليات تجارية على الجزائر أو على الخارج؛  ال -

                                                           
 والمتعلق بعمليات إعادة الخصم والقروض الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالية. 2000فيفرؼ  13( المؤرخ في 2000/01( النظام رقم )02المادة ) 1
 نوك والمؤسسات المالية.والمتعلق بعمليات إعادة الخصم والقروض الممنوحة للب 2000فيفرؼ  13( المؤرخ في 2000/01( النظام رقم )03المادة ) 2
 والمتعلق بعمليات إعادة الخصم والقروض الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالية. 2000فيفرؼ  13( المؤرخ في 2000/01( النظام رقم )05المادة ) 3
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 سندات التمويل المنشمة لتمثيل قروض الخزينة أو القروض الموسمية؛ -
 سندات التمويل المنشمة لتمثيل قروض المتوسطة األجل.  -

فيما  ( من القيمة األسمية وىذا حسب نوعيتيا.%50يحدد الحد األقصى إلعادة الخصم ىذه السندات بت )
 خالل فترة الدراسة: يلي جدول يوضح تطور معدل إعادة الخصم

 ( 2012 – 2004: تطور معدل إعادة الجصم لمفترة ) (IV-9)جدول رقم 
 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 السنة
 %4 %4 %4 %4 %4 %4 %4 %4 %4 إعادة الجصم معدل

المتعلقة و  2004مارس  04المؤرخة في ( 04/01تعليمة رقم )العلى  اعتمادامن إعداد الباحثة  المصدر:
 بتحديد معدل إعادة الخصم.
على طول فترة الدراسة بنسبة  امعدل إعادة الخصم بقي مستقر يتضح أن  (IV-9)رقم من خالل الجدول 

( للسنوات التالية:  %4.5، %5.5، %6.5، %7.5إذ حدد بت )  ا، إال أنو قبل ىذه الفترة كان مرتفع4%
 ( على الترتيب. 2003 -2002 -2001 -2000)

البنوك ض السيولة لدػ إلى ظيور فائ خالل فترة الدراسة معدل إعادة الخصمفي  االستقرارويرجع ىذا 
النبير في فائض السيولة لدػ البنوك خالل فترة  رتفاعاال الستمراركنتيجة  وألول مرة، و 2002من سنة  بتداءاا

غيرىا  نتج عن ذلك عزوف البنوك على إعادة تمويليا لدػ بنك الجزائر من خالل أداة إعادة الخصم و  الدراسة
سنة  ارتفع(، بينما %3.5إذ حدد بت ) 2016إلى غاية سنة  االستقرارىذا  واستمر ،من أدوات إعادة التمويل

 (.%3.75إلى ) 2017
   يمكن لبنك الجزائر أن يقوم بعمليات الخصم السندات الصادرة ب. سندات عمومية قابمة الجصم: 

 : 1المضمونة من قبل الدولة وىي أو
 خصم السندات القابلة للخصم مصرفيا؛ -
 ( أشير وفقا الستحقاق متفق عليو.3من استحقاقيا ثالثة ) المتبقيةالسندات التي تفوق المدة  خصم -

تقديم  بناءا علىيمكن لبنك الجزائر  الجاصة: ج. العمميات األجرى الجاصة بالسندات العمومية و
 : 2المضمونة من قبل الدولة أن يمنح البنوك والمؤسسات المالية السندات الصادرة أو

( أشير 3ثالثة ) استحقاقياتخص السندات التي تفوق المدة المتبقية من  ( يوما:30سمفات لمدة ثالثين ) -
( من القيمة اإلسمية للسندات %90( سنوات، كما يجب أال يتجاوز مقدار السلفة )3وتقل أو تساوؼ ثالث )

 المرىونة.

                                                           
 منوحة للبنوك والمؤسسات المالية.والمتعلق بعمليات إعادة الخصم والقروض الم 2000فيفرؼ  13( المؤرخ في 2000/01لنظام رقم )من ا( 13المادة ) 1
المتعلق بعمليات إعادة الخصم والقروض الممنوحة للبنوك  2000فبراير  13( المؤرخ في 2000/01( من النظام رقم )19( و)18( و)17( و)16المواد ) 2

 والمؤسسات المالية.
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( سنوات لفترة 3ثالث ) استحقاقياية من تخص السندات التي تقل أو تساوؼ المدة المتبق سمفات مرىونة: -
 ( من القيمة اإلسمية للسندات المرىونة.%70ال تتجاوز سنة واحدة، كما يجب أال يتجاوز مقدار السلفة )

تمنح ىذه القروض لمدة أقصاىا سنة واحدة وتنون مضمونة برىون خاصة  قروض حساب الجاري: -
 ( من مبلا الرىن.%70قرض حدا أقصى نسبتو )بسندات الخزينة، كما يجب أال يتجاوز مبلا ال

اإللزامي  االحتياطيلقد تم تحديد شرو  العامة لتنوين اإللزامي:  لالحتياطي. الحد األدنى 3-2
والمتعلق بتحديد شرو  تنوين الحد األدنى  2004 ماس 04( المؤرخ في04/02بمقتضى النظام رقم )

إذ يتشكل ىذا األخير من األرصدة الدائنة للحسابات الجارية للبنوك المفتوحة في سجالت   اإللزامي لالحتياطي
( من ىذا النظام فإنو ال يمكن أن 5، وحسب المادة رقم )االحتياطيبنك الجزائر المسجلة خالل فترة تنوين 

 االحتياطينوين (. و" تعد فترة ت%0( ويمكن أن تساوؼ الصفر )%15اإللزامي ) االحتياطيتتجاوز نسبة 
اإللزامي بشير واحد، وتبدأ من اليوم الخامس عشر التقويمي من كل شير وتنتيي في اليوم الرابع عشر من 

 . 1الشير التالي "
 باإلضافة إلى ما سبق وضح ىذا النظام أيضا العديد من النقا  أىميا:

 اإللزامي؛ لالحتياطيالمؤسسات الخاضعة تنوين  -
 اإللزامي؛ لالحتياطيوعاء تنوين  -
 التي من الممكن أن تعطى علييا مكافمة؛  االحتياطيتحديد موجودات  -
 اإللزامي. االحتياطيشرو  لتنوين  احترامالعقوبات المفروضة على البنوك والمتعلقة بعدم  -

عند  لالحتياطيوفي األخير يجب على البنوك أن ترسل لبنك الجزائر تصريحا يبرز العناصر الخاضعة 
 نياية الشير األخير.

 اإللزامي خالل فترة الدراسة: االحتياطيفيما يلي جدول يوضح تطور معدل 
 (2012 -2004اإللزامي لمفترة ) االحتياطي(: تطور معدل IV-10جدول رقم )ال

 االحتياطاتعلى تعليمات الصادرة من بنك الجزائر والمتعلقة بنظام  اعتمادامن إعداد الباحثة المصدر: 
 (.2012 – 2004اإللزامية خالل فترة الدراسة )

أدػ  2002من بداية سنة  اعتبارا( وذلك 2012 – 2004إن ظيور فائض السيولة قبل فترة الدراسة )
والمحدد وفقا  2001( في سنة %4اإللزامي من طرف السلطة النقدية من ) االحتياطيىذا إلى رفع معدل 

                                                           
 اإللزامي. لالحتياطيالمتعلق بتحديد شرو  تنوين الحد االدنى  2004مارس  04( المؤرخ في 04/02لنظام رقم )من ا( 08المادة ) 1

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 السنة
 11 9 9 8 8 6.5 6.5 6.5 6.5 % اإللزامي االحتياطيمعدل 
 0.50 0.50 0.50 0.50 0.75 1 1 1 1.75 % اإللزامي االحتياطيماافأة 
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( في %6.25مي إلى )اإللزا االحتياطيالمتعلقة بنظام و  2001فيفرؼ  11المؤرخة في  (01/01لتعليمة رقم )ل
المتعلقة 2002ديسمبر  11المؤرخة في ( 02/06( طبقا للتعليمة رقم )%2.5بمكافمة بت ) و    2002سنة 
 اإللزامي. االحتياطيبنظام 
رفع  (IV-10)رقم السيولة خالل فترة الدراسة يالحع من الجدول في ىذا الفائض  الستمراركنتيجة  و
( 04/02( وفقا للتعليمة رقم )%1.75بمكافمة ) و 2004( في سنة %6.5اإللزامي إلى ) االحتياطيمعدل 

خالل السنوات  ابقي ىذا المعدل ثابت اإللزامي، و االحتياطيالمتعلقة بنظام و  2004مارس  05المؤرخة في 
بت  بمعدل يقدر 2008( إلى أن تم رفعو في سنة %1( لنن بمكافمة أقل تقدر بت )2005-2006-2007)
المتعلقة بنظام و  2007ديسمبر 24والمؤرخة في ( 07/13( وفقا للتعليمة رقم )%1.75( وبمكافمة )8%)

( إذ بقيت ىذه األخيرة %0.50لنن بمكافمة أقل تقدر بت ) 2009اإللزامي، وبقي على حالو في سنة  االحتياطي
للمعدل خالل سنوات  فاعينتار (، في حين سجل 2012-2011-2010على حاليا خالل سنوات المتبقية أؼ )

( إذ يعتبر ىذا %11إذ قدر بت ) 2012( والثاني في سنة %9بمعدل يقدر بت ) 2010، فاألول في سنة األخيرة
المتعلقة و  2012أفريل  29المؤرخة في ( 12/01خير أعلى نسبة سجلت والتي حددت وفق للتعليمة رقم )األ

 اإللزامي. االحتياطيبنظام 
( والذؼ بقي ثابتا إلى %12إذ حدد بت ) 2013أيضا في سنة  ارتفعوتجدر اإلشارة إلى أن ىذا المعدل 

على التوالي في سنة  امعتبر  اثاني اانخفاض(، كما سجل %8حدد بت ) اانخفاضحيث سجل  2016غاية سنة 
 2017جويلية  31ة في المؤرخ( 17/04( وفقا للتعليمة رقم )%4والذؼ حدد من السلطة النقدية بت )  2017

ولم  2015إلى تقلص فائض السيولة منذ سنة  االنخفاضويعود سبب ىذا  ،اإللزامي االحتياطيالمتعلقة بنظام و 
النظام المصرفي، ولم يصبح المجمع " صافي الموجودات الخارجية "  اتجاهتعد الخزينة العمومية دائنا صافيا 

 المصدر األساسي للتوسع النقدؼ. 2014منذ سنة 
ن عمليات السوق المفتوحة تجرؼ بمبادرة من بنك الجزائر إ. عمميات سياسة السوج المفتوحة: 3-3

( أيام )عمليات أسبوعية 7ن سبعة )داخل السوق النقدية، إذ يمكن ليذه العمليات أن تنون ذات فترات نضج م
( شيرا )عمليات ذات فترات نضج أطول(. تنقسم عمليات السوق المفتوحة إلى ثالث 12عادية( إلى إثنى عشر )

 فئات وىي: 
 : 1ىي العمليات التي من خالليا يقوم بنك الجزائر بتعمميات التنازل المؤقت:  . أ

 انة؛بمخذ أو وضع األوراق المقبولة على سبيل األم -
 بمنح قروض مضمونة بواسطة التنازل عن األوراق الخاصة )مستحقات خاصة مقبولة(.  -

 ويستعمل التنازل المؤقت ل وراق في حاالت عمليات السياسة النقدية اآلتية:

                                                           
جراءاتيا. والمتعلق بعمليات السياسة النقدية و 2009 ماؼ 26 ( المؤرخ في02-09( من النظام رقم )15المادة  ) 1  وسائليا وا 
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ن عمليات إعادة التمويل الرئيسية تلعب دورا ىاما إدارة معدل الفائدة " إ عمميات إعادة التمويل الرئيسية: -
أسبوعي وفقا لرزنامة  استحقاقوكذا تسيير السيولة البنكية. وتعد ىذه العمليات جالبة للسيولة ذات تنرار وتاريخ 

  .1"محددة مسبقا
جميع البنوك التي تستجيب  تقام ىذه العمليات عن طريق اإلعالنات بالمناقصة العادية وتنون موجية إلى

  .لمعايير القبول المحددة
ن عمليات إعادة التمويل طويلة األجل، والتي تمتد إلى " إ عمميات إعادة التمويل ذات األجل الطويل: -

. 2". تيدف إلى إعطاء تنملة إلعادة تمويلبانتظام( شيرا تعد عمليات جالبة للسيولة تجرؼ 12غاية إثنى عشرة )
يمكن أن تنون عن  ، كماعمليات عن طريق اإلعالنات بالمناقصة العادية ذات المعدل المتييروتقام ىذه ال

طريق المناقصات ذات المعدل الثابت. يمكن لجميع البنوك التي تستجيب لمعايير القبول أن تشارك في ىذه 
 العمليات.

تيدف إلى تسيير وضعية السيولة في السوق وكذا  عمليات الضبط الدقيق نإ" عمميات الضبط الدقيق:  -
    السيولةفي ويمكنيا أن تنون عمليات المساىمة  ،التحكم في معدالت الفائدة وذلك للتقليل من التقلبات الفجائية

تخصص المشاركة في ، و . يعتبر كل من تنرار وفترة النضج الخاصة بيذه العمليات غير موحد3"سحبيا أو
  لعدد محدود من البنوك المختارة ليذا اليرض من طرف بنك الجزائر. الدقيقالضبط عمليات 

عمليات التنازل المؤقت الييكلية تعتبر بمثابة عمليات مساىمة بالسيولة ذات  نإ" العمميات الييامية:  -
تتم عن طريق اإلعالنات عن المناقصة  .4" تنرار منتظم وغير منتظم حيث تنون مدة التنازل غير موحدة

 يمكن لجميع البنوك المؤىلة المشاركة فييا.و         العادية
ىي عمليات التي يقوم من خالليا بنك الجزائر بشراء أو ببيع " العمميات المسماة النيائية:   . ب

يمكن ليرض الضبط الدقيق.  . وال تتم ىذه العمليات إال ألىداف ىيكلية و/ أوفي السوق  لسندات المقبولةلنيائي 
يعتبر كما  ،5ليذه العمليات أن تمخذ شكل مساىمة بالسيولة )شراء "نيائي"( أو سحب للسيولة )بيع "نيائي"(

، تنرار ىذه العمليات غير موحد. تقام ىذه العمليات عن طريق اإلعالنات عن المناقصة أو وفق إجراءات ثنائية
 تنازل موحد كما يمكن أن يكون غير موحد.ال استحقاقاتيمكن أن يكون تاريخ  و

( المتضمن تنظيم 91/08بالرجوع إلى النظام رقم )السيولة عمى بياض:  استرجاععمميات  . ج
السوق النقدية الذؼ أند على أنو من الممكن أن يحتفع بنك الجزائر بعمليات أخرػ من شمنيا أن يتدخل بيا في 
السوق النقدية وذلك بالنظر ألىدافو النقدية، فعلى ىذا األساس وكنتيجة لظيور فائض السيولة منذ بداية سنة 
                                                           

جراءاتيا. النقدية ووالمتعلق بعمليات السياسة  2009 ماؼ 26 ( المؤرخ في09/02( من النظام رقم )20المادة  ) 1  وسائليا وا 
جراءاتيا. والمتعلق بعمليات السياسة النقدية و 2009 ماؼ 26 ( المؤرخ في09/02( من النظام رقم )21المادة  ) 2  وسائليا وا 
جراءاتيا والمتعلق بعمليات السياسة النقدية و 2009 ماؼ 26 ( المؤرخ في09/02( من النظام رقم )22المادة  ) 3  .وسائليا وا 
جراءاتيا. والمتعلق بعمليات السياسة النقدية و 2009 ماؼ 26 ( المؤرخ في09/02( من النظام رقم )23المادة  ) 4  وسائليا وا 
جراءاتيا. والمتعلق بعمليات السياسة النقدية و 2009 ماؼ 26 ( المؤرخ في09/02( من النظام رقم )24المادة  ) 5  وسائليا وا 
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ببنك الجزائر بإدخال أداة جديدة في السوق النقدية من أجل  توالذؼ تحول إلى ظاىرة ىيكلية أد  2002
 السيولة على بياض وتم ذلك من خالل إصدار تعليمات متتالية وىي:  استرجاعىذا الفائض أال وىي  امتصاص

التعليمة رقم  وجببم 2002لقد أدخلت ىذه األداة في سنة ( سبعة أيام: 7السيولة لمدة ) استرجاعأداة  -
 السيولة في السوق النقدية.     باسترجاعالمتعلقة  2002أفريل  11 المؤرخة في( 02/02)

 . 2005لقد أدخلت ىذه األداة في شير أوت سنة  ( ثالثة أشير:3السيولة لمدة ) استرجاعأداة  -
التعليمة  وجببم ، و2013في سنة لقد أدخلت ىذه األداة  ( ستة أشير:6السيولة لمدة ) استرجاعأداة  -
 السيولة في السوق النقدية. باسترجاعالمتعلقة  2013 جانفي 11 ( المؤرخة في13/01) رقم

يمكن أن تقوم "  كما يلي: ضبط الدقيق للسيولة البنكيةإطار ال في السيولة استرجاععمليات توضح و 
عن طريق إعالنات عن المناقصة لدػ بنك الجزائر في شكل  البنوك بدعوة من بنك الجزائر بتوظيف سيوالت

 استحقاقاتالسيولة ىذه وفق تواريخ  استرجاعالسيولة على بياض. تتم عمليات  باسترجاعودائع. يتعلق األمر 
 . 1ثابتة ولننيا ليست موحدة. ال يقدم أؼ ضمان مقابل األموال المودعة" 

". يتم سداد 360دائع على أساس مبدأ "عدد األيام الحقيقي / الفائدة المسددة على ىذه الو  احتسابيتم 
. يعتبر تنرار ىذه العمليات غير موحد. وتتم ىذه العمليات عن استحقاقياالوديعة لطرف المقابل عند تاريخ 

باإلجراءات الثنائية، عن طريق الدعوة إلى  االستثنائية االستعانةطريق إعالنات عن المناقصة، إال في حالة 
 ديم العطاءات. وتخص المشاركة في ىذه العمليات كل البنوك المؤىلة لذلك.تق

سحبيا منيا، وتمخذ  تخص التسييالت الدائمة تموين البنوك بالسيولة أوالتسييالت الدائمة: . 3-4
 ىذه التسييالت شكلين ىما: تسييالت القرض اليامشي وتسييالت الودائع الميلة للفائدة.

ىي عملية يمكن من خالليا لبنك ما الحصول على سيولة من بنك القرض اليامشي:  تسييالت . أ
( ساعة بمعدل محدد مسبقا مقابل تقديم أوراق مقبولة. تتم مساىمات بالسيولة في إطار تسييلة 24الجزائر لمدة )

لمؤىلة على سبيل القرض اليامشي بمخذ األوراق العمومية المؤىلة والقابلة للتفاوض و/أو األوراق الخاصة ا
 . 2ساعة 24األمانة لمدة 

 يجوز ألؼ بنك يستوفي معايير القبول المحددة أن يقوم بالمشاركة تسييالت القرض اليامشي بناءا على
( دقيقة قبل إغالق نظام 30طلبو لدػ بنك الجزائر، في أؼ وقت خالل أيام العمل، في أجل أقصاه ثالثون )

ال توجد أؼ حد للمبالا التي ، كما على سبيل الضمان الممخوذةاألوراق النافية . و بشر  تقديم (رتس)آ تسويةال
ويسدد القرض الممنوح في يوم العمل الموالي، ، يمكن الحصول علييا في إطار تسييالت القرض اليامشي

 .االقتضاء، وكذلك نظام تسليم السندات عند (رتس)آ تسويةنظام ال إفتاحبمجرد 

                                                           
جراءاتيا. 2009 ماؼ 26 ( المؤرخ في09/02( من النظام رقم )25المادة  ) 1  والمتعلق بعمليات السياسة النقدية ووسائليا وا 
جراءاتيا.  2009 ماؼ 26 ( المؤرخ في09/02( من النظام رقم )27المادة  ) 2  المتعلق بعمليات السياسة النقدية ووسائليا وا 



 الفصل الرابع: واقع واالتجاىات العصرية لمنظام المصرفي الجزائري في ظل تواجد
 البنوك األجنبية

221 

ىي " عملية إيداع و  ،2005لقد أدخلت ىذه األداة في سنة الودائع المغمة لمفائدة:  تسييالت  . ب
الدخول إلى تسييلة الودائع الميلة للفائدة في كل يوم  لبنوك المؤىلةلنك الجزائر. يمكن ساعة لدػ ب 24لمدة 

( دقيقة قبل إغالق 30في أجل أقصاه ثالثون ) .  وتتم ىذه التسييلة1عمل بناء على طلبيا لدػ بنك الجزائر"
. كما ال توجد (رتستسوية )آنظام ال، وتستحق ىذه الودائع في يوم العمل التالي عند افتتاح (رتستسوية )آنظام ال

أؼ حد للمبالا التي يمكن لطرف المقابل أن يودعيا، لنن ال يوجد أؼ ضمان يقدم بالمقابل مقارنة بتسييلة 
 .القرض اليامشي

تسييلة الودائع الميلة للفائدة تطبق علييما نسبة من  وتجدر اإلشارة أن كل من تسييلة القرض اليامشي و
 الفائدة إذ تحدد بتعليمة من طرف بنك الجزائر. 

 فيما يلي جدول يوضح تطور معدالت عمليات بنك الجزائر خالل فترة الدراسة:
 (2012 – 2004عمميات بنك الجزائر لمفترة ) (: تطور معدالتIV-11جدول رقم )ال
معدل المستيدف  السنة

لنظام األمانات لا 
 ساعة 24

 نداءات العروض
تسييالت  السيولة استرجاع

 الودائع
المعدل المستيدف 
 لمدة ثالثة أشير لمدة سبعة أيام لمناقصات القروض

2004 4.50 0.75 - - 4.50 
2005 4.50 1.25 1.90 0.30 4.25 
2006 4.50 1.25 2.00 0.30 - 
2007 - 1.75 2.50 0.75 - 
2008 - 1.25 2.00 0.75 - 
2009 - 0.75 1.25 0.30 - 
2010 - 0.75 1.25 0.30 - 
2011 - 0.75 1.25 0.30 - 
2012 - 0.75 1.25 0.30 - 
 . 17، ص، 2008ديسمبر الجزائر: (، 5، رقم )النشرة اإلحصائية الثالثيةبنك الجزائر،  - المصدر:
 .17، ص، 2013مارس الجزائر: (، 21، رقم )النشرة اإلحصائية الثالثيةبنك الجزائر،  -      

على كل من مناقصات  االستيناءفائض السيولة تم  الستمراركنتيجة  و (IV-11)رقم من خالل جدول 
من أدوات  باعتبارىماعلى الترتيب، ذلك  2007و  2006ساعة في سنتي  24القروض ونظام األمانات لت 

بالتالي فيي تسمح بضخ السيولة ولنونيا عديمة النشا ، من أجل ىذا قام بنك الجزائر في سنة  و ،إعادة تمويل

                                                           
جراءاتيا. المتعلق بعمليات السياسة النقدية و 2009 ماؼ 26 ( المؤرخ في09/02)( من النظام رقم 27المادة  ) 1    وسائليا وا 
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السيولة وتمثلت ىذه  بامتصاصبمدوات جديدة تسمح بتعزيز أدوات السياسة النقدية غير المباشرة  2005
أن أيضا  يتضح (IV-11)رقم فمن خالل جدول  ،السيولة وتسييالت الودائع استرجاعاألدوات في  أدوات 

السيولة لمدة ثالثة أشير وتسييالت  استرجاعالسيولة لمدة سبعة أيام،  استرجاعأعلى معدل لنل من عمليات: 
( على التوالي. والسبب في ذلك يعود إلى 0.75و  2.50، 1.75والذؼ بلا ) 2007الودائع سجل في سنة 

الرسمية للصرف. في حين يوضح  االحتياطاتترانم  استمرارالتوسع النقدؼ أؼ فائض السيولة بسبب  استمرار
السيولة لمدة ثالثة أشير في  واسترجاعالسيولة لمدة سبعة أيام  استرجاعفي نسبتي  انخفاضالجدول أن ىناك 

أيضا نسبة تسييالت الودائع ويعود ىذا  انخفضتكما  2009في سنة  االنخفاضىذا  استمر و، 2008سنة 
إلى كون في ىذه السنة سجل تآنل واضح في الفائض الييكلي للسيولة بسبب األزمة المالية العالمية،  االنخفاض

السيولة لمدة سبعة أيام،  استرجاع( لتعمليات التالية: 0.30، 1.25، 0.75إذ أصبحت ىذه النسب كما يلي: )
، 2012بقيت ىذه النسب ثابتة إلى غاية  و ،السيولة لمدة ثالثة أشير وتسييالت الودائع على الترتيب استرجاع

 التضخم الداخلي. استمرار وتباطؤ وتيرة التوسع النقدؼ بألن ىذه السنوات األخيرة تميزت 
من أجل دراسة الوضعية النقدية في : 2012-2004ل الوضعية النقدية جالل الفترة تحمي . تطور و4

 ( تم عرض وتحليل تطور النتلة النقدية ومقابالتيا:2012 – 2004الجزائر خالل فترة الدراسة )
فيما يلي عرض لمكونات النتلة النقدية وتطورىا خالل فترة ماوناتيا:  . تطور الكتمة النقدية و4-1

 ة كما ىي موضحة في الجدول التالي:الدراس
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 (2012 – 2004(: تطور الكتمة النقدية وماوناتيا لمفترة )IV-12جدول رقم )
 المبالغ با: بالمميار دج                                                                                                                          

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 السنة
 7681.8 7141.7 5756.4 4944.2 4969.9 4233.6 3177.8 2437.5 2165.6 النقود

 2952.3 2571.5 2098.6 1829.4 1540.0 1284.5 1081.4 921.0 874.3 . التداول النقدؼ خارج البنوك 1
 3380.5 3536.2 2922.3 2541.9 2965.1 2570.4 1760.6 1240.5 1133.0 . الودائع تحت الطلب في البنوك2
 1349.0 1034.0 735.5 572.9 459.8 378.7 335.8 276.0 158.3 . الودائع الخزينة والصكوك البريدية3

 3331.5 2787.5 2524.3 2228.9 1991.0 1761.0 1649.8 1632.9 1478.7 شبو النقود
 M2 3644.3 4070.4 4827.6 5994.6 6955.9 7173.1 8280.7 9929.2 11013.3النقود وشبو النقود 

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 التغير السنوي بالنسبة المئوية
 7.6 24.1 16.4 0.4- 17.3 33.2 30.4 12.6 31.8 %التغير السنوي النقود 

 19.5 10.4 13.3 11.9 13.1 6.7 1.0 10.4 10.7-  %التغير السنوي شبو النقود 
 M2 %  10.5 11.7 18.6 24.2 16.0 3.0 15.4 19.9 10.9التغير السنوي 
 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 النقديةأىم المؤشرات 
 59.3 53.8 56.7 64.4 63.3 72.0 69.1 68.4 69.5 (M2  /PIBمعدل السيولة )

 PIB 35.2 32.2 37.3 45.5 45.2 49.6 48.0 49.2 48.5النقود / 
 PIB   14.2 12.2 12.7 13.8 14.0 18.4 17.5 17.7 18.6 /  التداول جارج البنوك

 M2 59.4 59.9 65.8 70.6 71.4 68.9 69.5 71.9 69.8النقود / 
 M2 24.0 22.6 22.4 21.4 22.1 25.5 25.3 25.9 26.8/  التداول جارج البنوك

 3.0 3.2 3.2 3.2 3.6 3.5 3.6 3.5 3.1 مضاع  النقدي
 .179 ،، ص2013، والنقدي لمجزائر االقتصاديمتطور ل 2012رير السنوي التقو  183 ،، ص2009، والنقدي لمجزائر االقتصاديمتطور ل 2008لسنوي التقرير ا ،بنك الجزائر المصدر:
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أن النتلة النقدية في الجزائر تتنون من عنصرين أساسيين أال  يتضح (IV-12)رقم من خالل الجدول 
 وىما النقود وأشباه النقود: 

المتاحة النقدية بمفيوميا الضيق، فيي عبارة على  (M1)تمثل النقود النتلة النقدية النقود:  . أ
 تشمل ثالثة عناصر أساسية وىي: والمتواجدة على مستوػ النظام المصرفي الجزائرؼ والخزينة العمومية، 

وتتمثل في التداول النقدؼ  (Monnaies Fiduciaires) االئتمانيةوىي تعرف بالنقود النقود القانونية:  -
خارج البنوك وىي تشمل كل من األوراق النقدية المتداولة الصادرة من بنك الجزائر والنقود المساعدة المتداولة، 

وتتيير النقود القانونية في الجزائر بشكل تصاعدؼ من سنة إلى أخرػ،  ،في الجزائر انتشاراوىي النقود األنثر 
 مليار دج( خالل فترة الدراسة.  3380.5 -مليار دج 1133.0) إذ المبالا تتراوح ما بين

 Monnaies)تعتبر الودائع تحت الطلب نقودا كتابية الودائع تحت الطمب لدى البنوك:  -

Scripturales)  و ،وىي الحسابات الجارية للقطاع العام وللقطاع الخاص وكذلك حسابات الشيك لدػ البنوك 
يتضح أن الودائع تحت الطلب لدػ البنوك تمثل حصة األسد من إجمالي ( IV-12)رقم من خالل الجدول 

مليار دج( وكانت ىذه  3380.5 -مليار دج1133.0النقود خالل فترة الدراسة إذ تراوحت المبالا ما بين )
مقارنة بسنة  2009طفيف في سنة  انخفاضالودائع ترتفع من سنة إلى أخرػ بشكل تصاعدؼ، إال أنو سجل 

 بسبب األزمة المالية العالمية.   2008
وحسابات الشيك لدػ الخزينة  حسابات الجاريةالوىي لدى الصاوك البريدية:  الودائع لدى الجزينة و -

ومن العمومية و لدػ الصكوك البريدية، وتعتبر الودائع لدػ الخزينة ولدػ الصكوك البريدية أيضا نقودا كتابية. 
خالل المعطيات المقدمة في الجدول أعاله يتضح أن مبالا الودائع لدػ الخزينة ولدػ الصكوك البريدية تتيير 
بشكل تصاعدؼ أيضا من سنة إلى أخرػ إال أنيا سجلت أدنى أرقام مقارنة بالتداول النقدؼ خارج البنوك 

مليار دج(  1349.0 -مليار دج 158.3) وبالودائع تحت الطلب لدػ البنوك، إذ تراوحت ىذه المبالا ما بين
 خالل فترة الدراسة.

إذ تراوحت ىذه الحصة ما بين  (M2)حصة األسد من النتلة النقدية  (M1)وفي األخير تمثل النقود 
طفيف  انخفاضكانت النقود ترتفع من سنة إلى أخرػ بشكل تصاعدؼ، إال أنو سجل  و ،(71.9% -59.4%)

(. وقد تراوحت مبالا النقود ما %0.4بسبب األزمة المالية العالمية يقدر بت ) 2008مقارنة بسنة  2009في سنة 
 (PIB)مليار دج(، كما تراوحت نسبة النقود إلى الناتج المحلي اإلجمالي  7681.8 -مليار دج 2165.6بين )

، في 2009وأعلى نسبة سجلت في  2005( حيث أدنى نسبة سجلت في سنة %49.6 - %32.2ما بين )
 (.%71.9 - %59.4( تراوحت ما بين )M1 / M2درجة تطور للقطاع المصرفي الجزائرؼ )حين نسبة 

:  تتمثل في الودائع األجل المودوعة من طرف العمالء لدػ البنوك وتشمل أساسا: شبو النقود  . ب
 ، سندات الصندوق وغيرىا. محدد، ودائع بإشعار، الودائع الدفترية استحقاقودائع ذات أجل 
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مستمر إذ  ارتفاعأن مبالا شبو النقود خالل فترة الدراسة في ( IV-12)رقم المالحع من خالل جدول  و
مليار دج( وبمعدالت نمو تراوحت ما بين  3331.5 -مليار دج 1478.7تراوحت ىذه المبالا ما بين )

مبلا شبو النقود ليذه  النخفاضوىو سالب نتيجة  2004سجل أقل معدل في سنة  إذ ،(% 19.5 - 10.7%)
 (. %19.5بت ) 2012، في حين أعلى معدل سجل في سنة 2003السنة عن سنة 

في الجزائر من مجموع أدوات الدفع المحازة التي يحوزىا  (M2)وفي األخير " تتشكل النتلة النقدية 
الوطني( في شكل أرصدة نقدية، وودائع تحت  االقتصاداألعوان غير الماليين )مؤسسات المحروقات وباقي 

، ومن خالل الجدول 1الطلب وشبو النقود. ويعد ىذا في الجزائر المجمع المرجعي في مجال السياسة النقدية "
التوسع النقدؼ  استمرارمستمر من سنة إلى أخرػ مما يدل على  ارتفاعأن ىيكل النتلة النقدية في أعاله يتبين 

نتيجة تمثير التوسع الييكلي في الموجودات الخارجية الصافية أساسا، وتراوحت  2002الذؼ ظير منذ سنة 
مليار دج(، في حين  11013.3 -مليار دج 3644.3( خالل فترة الدراسة ما بين )M2مبالا النتلة النقدية )

( حيث تراوحت ىذه %50( والتي تفوق )PIBمرتفعة من الناتج المحلي اإلجمالي ) اشكلت النتلة النقدية نسب
كانت وتيرة التوسع  و ،االقتصاد( والتي تعبر على نسب السيولة في %72.0-%53.8المعدالت ما بين )

 2001بعد مرحلة اليبو  المسجلة بين سنتي  2007إلى غاية سنة  2004النقدؼ ذو ميل تصاعدؼ بداية 
بمعلى نسبة وتمثل نقطة الذروة لوتيرة التوسع النقدؼ خالل فترة الدراسة والتي  2007، كما تميزت سنة 2004و

( مما يدل على نمو قوؼ للنتلة النقدية والذؼ تم التخفيف من حدتو بفعل التسديدات المسبقة %24.2بليت إلى )
وتيرة التوسع النقدؼ لتصل نسبتو إلى  انخفضت 2008وفي سنة  ،2006و 2005ي في سنتي للدين الخارج

في سنة أيضا ىذه النسبة  انخفضتىذا يعلن عمليا عن ميل تنازلي جديد في ىذا المجال، كما  و ،(16.0%)
مية. في حين ( تحت أثر األزمة المالية العال%3.0وسجلت أدنى نسبة خالل فترة الدراسة والتي بليت ) 2009

(، وتعتبر عملية التنقيد للموجودات %15.4بالعودة إلى التوسع النقدؼ من جديد بوتيرة ) 2010تميزت سنة 
التوسع النقدؼ وبنسبة أنبر من  باستئناف 2011الخارجية الصافية المحدد األساسي ليذا التوسع. وتميزت سنة 

بذروة في التضخم رغم تباطؤ وتيرة التوسع  2012(، في حين تميزت سنة %19.9تمثلت في ) 2010سنة 
 .      2009سنة  باستثناءلسنوات السبع األخيرة  ارتفاعا( ما يوافق وتيرة أقل %10.9النقدؼ والتي سجلت )

فيما يلي عرض لمقابالت النتلة النقدية وتطورىا خالل فترة . تطور مقابالت الكتمة النقدية: 4-2
 الجدول التالي:الدراسة كما ىي موضحة في 

 
 

                                                           

 .164 ،، صمرجع سابق، والنقدي لمجزائر االقتصاديالتطور  2010السنوي  تقريرالبنك الجزائر،  1 
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  المبالغ با: بالمميار دج                                                 (2012 – 2004(: تطور مقابالت الكتمة النقدية لمفترة )IV-13جدول رقم )
 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 السنة  

 14939.9 13922.4 11996.5 10885.7 10246.9 7415.5 5515.0 4179.7 3119.2 الموجودات الجارجية صافي
 14932.7 13880.6 12005.6 10865.9 10227.5 7382.9 5526.3 4151.5 3109.1 . البنك المركزؼ 1
 7.2 41.8 9.1- 19.8 19.4 32.6 11.3- 28.2 10.1 . البنوك التجارية2

 3926.6- 3993.2- 3715.8- 3712.6- 3291.0- 1420.9- 687.5- 109.2- 525.2 الموجودات الداجمية صافي
 955.0 319.9 124.8- 402.4- 1011.8- 12.1 601.3 840.6 1514.4 القروض الداخلية

 3343.4- 3406.6- 3392.9- 3488.9- 3627.3- 2193.1- 1304.1- 933.2- 20.6- .صافي قروض إلى الدولة1  
 4298.4 3726.5 3268.1 3086.5 2615.5 2205.2 1905.4 1779.8 1535.0 االقتصاد.القروض 2  

 24.4- 17.3- 14.5- 14.8- 16.3- 28.9- 33.5- 54.6- 49.0- أموال اإلقراض الخاصة بالدولة
 3.8- 5.2- 6.2- 8.2- 11.4- 14.7- 19.4- 20.6- 49.6- خارجية متوسطة وطويلة األجل التزامات

 4853.4- 4290.6- 3570.3- 3287.2- 2251.5- 1389.1- 1235.9- 880.6- 890.6- صافي بنود األخرػ 
 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 التغير السنوي بالنسبة المئوية
 7.3 16.1 10.2 6.2 38.2 34.5 31.9 34.0 33.2 صافي الموجودات الجارجية

 1.7- 7.5 0.1 12.8 131.6 106.7 529.6 120.8- 45.1- الموجودات الداجمية صافي
 198.5 356.2- 69.0- 60.2- 8462.0- 98.0- 29.0- 44.1- 16.0- القروض الداخلية

 1.9- 0.4 2.8- 3.8- 65.4 68.2 39.7 4430.1 104.9- .صافي قروض إلى الدولة1  
 15.3 14.0 5.9 18.0 18.6 15.7 7.1 15.9 11.2 االقتصاد.القروض 2  

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 أىم المؤشرات النقدية
 PIB 25.0 23.5 22.4 23.7 23.8 31.0 27.3 25.7 27.1/ لالقتصادقروض 
 .179 ،، ص2013، والنقدي لمجزائر االقتصاديمتطور ل 2012تقرير السنوي ال و 183 ،، ص2009، والنقدي لمجزائر االقتصاديتطور لم 2008ر السنوي تقريالبنك الجزائر،  المصدر:
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من خالل جدول أعاله يتضح أن مقابالت النتلة النقدية في الجزائر تتنون من عنصرين أساسيين أال 
 وىما صافي الموجودات الخارجية وصافي الموجودات الداخلية:

يتمثل صافي الموجودات الخارجية في رصيد بين إجمالي الموجودات الجارجية:  صافي . أ
جمالي  الخارجية لبنك الجزائر والبنوك التجارية  التزاماتالموجودات الخارجية لبنك الجزائر والبنوك التجارية وا 

الموجودات الخارجية لبنك الجزائر في اليالب من الذىب، العمالت الصعبة وحقوق  القصيرة األجل. وتتنون 
مستمر من  ارتفاعومن خالل الجدول أعاله يتضح أن المبالا صافي الموجودات الخارجية في  ،السحب الخاصة

وحسب  مليار دج( 14939.9 –مليار دج  3119.2سنة إلى أخرػ خالل فترة الدراسة والتي تراوحت ما بين )
معدالت النمو لصافي الموجودات الخارجية يتضح أنيا سجلت نموا قويا خاصة في بداية سنوات الدراسة أؼ 

إذ تراوحت المعدالت ليذه السنوات ما بين  (2008و 2007، 2006، 2005، 2004) خالل السنوات التالية
لمعدالت النمو  االرتفاعبب ىذا ذروة تاريخية ويعود س 2008( ومثلت وتيرة التوسع لسنة 38.2% –% 31.9)

الرسمية للصرف  الحتياطاتإلى النتائج الجيدة المسجلة على مستوػ ميزان المدفوعات إذ بفعل تشكل الترانمات 
لدػ بنك الجزائر الناتجة عن إيرادات صادرات المحروقات السبب الرئيسي لتوسع الموجودات الخارجية الصافية. 

إذ سجلت  2009من سنة  انطالقاالنمو خالل السنوات األخيرة من الدراسة  في وتيرة انخفاضفي حين سجل 
في توسع الموجودات  استئناف( تحت أثر الصدمة الخارجية إال أن سرعان ما سجل % 6.2فييا أدنى نسبة بت )

تنقيد  باستعادة 2011(، في حين تميزت سنة %10.2بمعدل نمو قدر بت ) 2010الخارجية الصافية في سنة 
لموجودات الخارجية دورىا بشكل قوؼ في عملية إنشاء النقدؼ إذ قدر معدل نمو الموجودات الخارجية الصافية ا

( % 7.3في ىذا المعدل حيث بلا ىذا األخير ) انخفاضفسجل  2012(، أما فيما يخص سنة %16.1بت )
رجية في الوضعية النقدية يبقى ىذا النمو يعزز الدور الحاسم لصافي الموجودات الخا االنخفاضورغم ىذا 
 اإلجمالية. 

يمثل صافي الموجودات الداخلية في القروض الموجية للدولة  صافي الموجودات الداجمية: . ب
 (2012 – 2002) األخيرة سنوات عشر إلحدػ النمو معدل متوسط وصل و، والقروض الموجية للخزينة

 بما إجماال، (%16.1) إلى( العمومية الخزينة طرف من الناجعة غير المستحقات شراء إعادة خارج) للقروض
 نياية في (%52.3) الخاص للقطاع القروض حصة بليت بحيث الخاص، القطاع بموجب (%20.1) فيو

 القطاع لنون  و ، 2002نياية في (%43.5) مقابل لبنوكا قبل من الموزعة القروض إجمالي من 2012
 بل 2008 قبل ما بوتيرة القروض ارتفاع تواصل العالمية، المالية األزمة بآثار تضرري لم ؼ الجزائر  المصرفي
 الموجية القروض نمو معدل متوسط فاق أخرػ  جية من ىذا من جية، و 2009سنة  من بتداءاا أنبر وبمعدل
 إلى نسبة الخاص القطاع قروض استقرت، و المحروقات خارجاد لالقتصقي الحقي النمو معدل بوضوح لالقتصاد
 يؤكد ما ىذا .األخيرة الخارجية الصدمة وبعد أثناء (%23) حوالي إلى المحروقات خارج الداخلي الناتج إجمالي
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 المالية باألزمة تمثرت التي ونامية ناشئة دول بعدةة مقارن الخاص للقطاع القروض لتوسع المتواصل الطابع
 .ةالعالمي واالقتصادية

 الفرع الثاني: واقع السوج النقدية الجزائرية في ظل تواجد البنوك األجنبية
كانت السوق النقدية في الجزائر قبل االصالح المصرفي محدودة  :النقدية الجزائري السوج . تنظيم 1

وكان البنك  ،وكان تمويل االقتصاد يتم بصفة مباشرة دون العودة إلى ىذه السوق  ،التبادالت بين البنوك الجزائرية
 ،فكان بمثابة القاعدة الخلفية ليا من حيث اإلمداد بالنقود ،الخزينة العمومية احتياجاتالمركزؼ يستجيب لنل 

  نقدية.السوق الوىذا النمط من التمويل لم يكن يعتمد على سياسة نقدية مرتنزة على 
 1991 أوت 14 المؤرخ (91/08) رقمالنظام  بموجب المقدم 1990لسنة  التنظيمي اإلطاربصدور و 
 شرو  دتم تحدي النقدية سوق ال تنظيم بتطبيق ةالمتعلق (33/91) رقم ةوالتعليم تنظيم السوق النقديةبوالمتعلق 
جراءاتو الجزائر بنك تدخل وأساليب النقدية، سوق في الالمعاملة وكيفيات  المشاركة  .النقدية سوق  في وا 

أؼ مؤسسة أخرػ  النقدية ىي البنوك والمؤسسات المالية، و ق فالمؤسسات التي يمكن أن تشارك في السو 
 توسيعو خالل من عدد المتدخلين في السوق النقدية ازداد ىكذا و ،1يرخص ليا صراحة مجلس النقد والقرض

، ( الذؼ يضم جميع البنوك الجزائرية )العمومية38)المتدخلين  عددأصبح ، إذ اآلخرين المشتركين ليشمل
كما يمكن للبنك المركزؼ أن  ،والمختلطة( وجميع المؤسسات المالية والمؤسسات األخرػ غير البنكيةاألجنبية 

أما  ،( أشير وسندات خاصة مقبولة لقروضو06عن ) استحقاقيايخ ر يقوم بشراء وبيع سندات عامة يقل تا
 الخزينة العمومية يمكن ليا أن تتدخل عن طريق التوظيف وفي عرض سندات الخزينة للبيع بالمزايدة.

  :2تتم التبادالت السيولة بين المتدخلين المقبولين في السوق النقدية عن طريق ما يمتي
 الشراء أو البيع البات للسندات العامة والخاصة أو ألؼ دعم آخر يقبلو األطراف؛ -
 سندات عامة وخاصة أو ألؼ دعم آخر يقبلو األطراف؛ ساعة ألجل أو إلشعار( 24قروض أو رىن )  -
 قروض و توظيفات مدعومة بالضمانات؛ -
 .(Swaps) مقابل العمالت األجنبيةالوطنية عملية تبادل العملة  -

و ، 2002 سنة بداية في السيولة فائض ظيور مع السيولة المصرفية: . السوج النقدية الجزائرية و2
وذلك بسبب فاض  الجزائر بنك لدػ التمويل إعادة إلى المالية والمؤسسات بنوكال تلجم لم  2001نياية منذ

 أدوات وضعب  2002أفريل شير من ابتداءا الجزائر بنك ضطراالسيولة المتزايد في السوق النقدية، بل 
عات السيولة استرجاتمثلت ىذه األدوات أساسا في  و .النقدية السوق  مستوػ  على السيولة فائض متصاصال
التسييلة الدائمة )الودائع لدػ بنك الجزائر على بياض( خالل فترة باإلضافة إلى  (لسبعة أيام، لثالثة أشير)

 الصدمة سنة ،2009 سنة ذلك في بمابفائض السيولة الييكلي، ( التي تميزت 2012-2004الدراسة )
                                                           

 النقدية.والمتعلق بتنظيم السوق  1991أوت  14في  ( المؤرخ91/08( من النظام رقم )03المادة ) 1
 والمتعلق بتنظيم السوق النقدية. 1991أوت  14في ( المؤرخ 91/08( من النظام رقم )06المادة ) 2
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 على السيولة فائض باستمرار تميزت والتي لعالميةا االقتصادية األزمةن ع والناجمة النبير الحجم ذات الخارجية
 .وتيرتيا انخفاضعلى الرغم من  النقدية السوق  مستوػ 
 تب المصرفية السيولة توسع ستئنافا و(، %14.01بنسبة ) 2009 سنة في المسجل التقلص بعدو 

 ىذا في متواضعا تقدما 2012 سنة سجلت ،على التوالي 2011و 2010سنة  في( %11.59) تبو  (4.18%)
 تحت فقط، دينار مليار 31 تب المصرفية السيولة ازدادت  بالفعل ،20111 نياية مع مقارنة( %1.1) المجال
 القوؼ  بالتوسع يتميز ظرف في واألسر المؤسسات ودائع وارتفاع الخارجية الموجودات ترانم لعودة المزدوج التمثير
 . الميزانية نفقات في

من الزمن   عشرية من أنثر منذ النقدية السوق  في السيولة بفائض المتميز الظرف أن إلى اإلشارة تجدر
 في التحكم وكذا المستقلة العوامل لسلوك الجيد الرصد ضرورة يتطلب يزال ال ، 2012سنة في ىيكليا بقي والذؼ
 ،2012 لسنة لنسبةباف ،المصرفية للسيولة دقيق تسيير أجل من ضرورية تعتبر والتي بالسيولة التنبؤ تقنيات
 2:التالية السنوية التييرات األىمية، درجة حسب المصرفية، للسيولة المستقلة العوامل سلوك تحليل يظير
 ميزان فائض عن ناتج دينار، مليار 1052.42ت ب الجزائر لبنك الصافية الخارجية الموجودات ارتفاع -

   ؛2009 لسنة الخارجية الصدمة بعد المصرفية السيولة ميذيا المدفوعات،
 وصندوق  الجارؼ  الحساب) العمومية الخزينة ودائع بموجب دينار مليار 252,05 بواقع ايجابي تيير -
 للسيولة؛ تعقيما يمثل وىو الجزائر، بنك لدػ (اإليرادات ضبط
 السيولة القتطاع آخرا مستقال عامال يمثل ىو و دينار، مليار 386,73 بمبلا الورقي النقد تداول ارتفاع -
 .المصرفي النظام من

 أقل السيولة القتطاع المستقلة العوامل مجموع كون  عن الناجم و المصرفية، للسيولة الييكلي الفائض أمام
 الجزائر بنك ـاتخذ الصرف؛ احتياطيات تقييم أثر خارج السيولة زيادة في المساىمة المستقلة العوامل مجموع من
 السوق  في السيولة لفائض التضخمي األثر تخفيض أجل من النقدية السياسة ضمن إجراءات 2012  في

 .النقدية
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .164 ،، صمرجع سابق، والنقدي لمجزائر االقتصاديمتطور ل 2013تقرير السنوي بنك الجزائر،  1
 .191 ،، صسابق مرجع، والنقدي لمجزائر االقتصاديمتطور ل 2012تقرير السنوي بنك الجزائر،  2
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 جالصة الفصل
بعد ما كان النظام المصرفي في الجزائر يخدم مصلحة االقتصاد الموجو الذؼ يرتنز على سياسة التمويل 

للنظام المصرفي الجزائرؼ انطالقا بوضع أول  ةبدأت أولى بوادر الالمركزي ،المركزؼ منذ االستقاللللتخطيط 
كما تزامنت ىذه البوادر مع األزمة المالية التي تعرضت ليا  ،1986قانون لنظام البنوك والقرض في سنة 

ة الجزائرية نتيجة لعوامل خارجية الجزائر خالل ىذه السنة، والتي أدت بدورىا إلى أزمة مالية للبنوك العمومي
جراءات تحرير االقتصاد الوطني التي  ، 1998إلى غاية  1988سنة  انطلقت ابتداءا منأىميا أزمة البترول وا 

، ومن أجل انتقال النظام المصرفي الجزائرؼ إلى 1988حيث تم تعديل قانون نظام البنوك والقرض في سنة 
الحرة بين البنوك العمومية وكذا البنوك الخاصة سواء كانت وطنية أو أجنبية اقتصاد السوق القائم على المنافسة 
ومن ىنا انطلق االستثمار األجنبي  ،1990قانون النقد والقرض في سنة  في ظل قوانين العرض والطلب. جاء

خاصة وتمخر استثمار البنوك ال ،للبنوك حيث تم إنشاء أول بنك خاص مختلط أال وىو بنك البركة الجزائرؼ 
االقتصادية، السياسية، واالجتماعية التي كانت تعيشيا  ،األجنبية والوطنية نتيجة للظروف الصعبة األمنية

 (.1998-1990الجزائر خالل الفترة )
نجد أن االنطالقة الفعلية لالستثمار المباشر لعدة بنوك خاصة سواء كانت وطنية أو أجنبية، كانت  وعليو

فالس أنبر بنكين خاصين وطنيين أال وىما خليفة بنك1998مع نياية سنة  والبنك  ،. لنن األزمة المالية وا 
ه البنوك والرأسمال االجتماعي ليا، التجارؼ والصناعي للجزائر نتيجة لعوامل داخلية تمسيسية متعلقة بمسيرؼ ىذ

 (03/11)أثبتت ثيرات وضعف قانون النقد والقرض فيما يخص المراقبة وتسيير البنوك، لذا تم تعويضو باألمر 
المتعلق بقانون النقد والقرض ليكون أنثر صرامة، من أجل المحافظة على أموال الدولة والمودعين، وكذا تعزيز 

 .وبالقوانين الصارمة والحاسمة للحفاظ على مصداقيت النظام المصرفي الجزائرؼ 
، بنوك عمومية (06مقابل ) 2012( بنكا مع نياية سنة 13)عدد البنوك األجنبية إلى  ارتفاعمن وبالرغم 

 .  أو على مستوػ نشا  القروضالودائع  نشا  إال أن احتنار البنوك العمومية مازال قائما، سواء على مستوػ 
ا على النظام المصرفي الجزائرؼ، على غرار ما وانعكاساتيمللعولمة المالية والتحرر المالي وقعيكان كما 

 موانبة المحيط االقتصادؼ العالمي الجديد باقي الدول النامية، مما تطلب إصالحات جديرة لمواجية تحدياتيا، و
جراءات لتطوير الصناعة المصرف اتخذت إذ ، من جية ية للنظام المصرفي الجزائرؼ السلطة النقدية عدة تدابير وا 

النقدؼ وذلك من خالل تنفيذ  االستقراربتطبيق العديد من اإلجراءات من أجل المحافظة على و من جية أخرػ 
 غير مباشرة المالئمة لتحقيق ىذا اليدف. أدوات السياسة النقدية المباشرة و



 

  

 
أثر دخول البنوك األجنبية عمى أداء النظام  لخامس:الفصل ا

 -القطاعي  -الوطني  :مستوى الالمصرفي الجزائري عمى 
 الصناعة المصرفية
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 تمييد 
تكييف اإلطار التنظيمي وفق و  والتنظيمية االحترازيةقام بنك الجزائر بعدة إجراءات أىميا تعزيز التدابير 

اإلجراءات تطبيق مثل ىذه  يامن خالل ستيدفا التي و ،عصرنة وظيفة الرقابة واإلشرافكذا المعايير الدولية و 
لدخول البنوك األجنبية لمقطاع المصرفي توفير البيئة المصرفية المالئمة  ، والمصرفية تطوير ىيكل السوق  إلى

 . تعزيز قدرتيا عمى المنافسة محميًا وخارجياً  و أدائيامن تحسين العمومية لتمكين البنوك  الجزائري و
فىىي القطىىاع المصىىرفي  األجنبىىي االسىىتثمارر يثتىى  مىىنالتحقىىق  تىىم مىىن خىىالل ىىىذا الفصىىلضىىوء ذلىىك، وعمىىى 
خاصىىة عمىىى مسىىتوا الصىىناعة المصىىرفية  مسىىتوياتو و  بىىاختالف عمىىى أداء النظىىام المصىىرفي الجزائىىري الجزائىىري 

 باالعتمىادالدراسىة  باسىتخدام نمىوذجذلىك  و ،الجزائريىةالبنىوك العاممىة فىي السىوق  ربحيىةمحىددات أجىل دراسىة  من
الىىذي يسىىىاعد فىىي التعىىىرف عمىىىى  ، ولمصىىىناعة المصىىىرفية (SCP) األداء -السىىموك -الييكىىل السىىىوق  عمىىى نمىىىوذج

ودورىىىا فىىي التىى ثير عمىىى أداء البنىىوك العاممىىة فييىىا مىىن خىىالل ربىى   جزائىىرىيكىىل السىىوق المصىىرفية السىىائدة فىىي ال
 بحية ليا بمتغيرات تعكس خصائص ىيكل السوق والبنك معًا.الر معدالت 
بالتىىالي معرفىىة  و ،تقيىىيم األداء عمىىى مسىتوا كىىل بنىىك فىىي السىىوق الجزائريىىة تىىمالدراسىىة نمىىوذج  مىن خىىالل و

عمىى  -جزء ال يتجزأ من ىيكل السىوق المصىرفية الجزائريىة  باعتبارىا -المتواجدة في الجزائر البنوك األجنبية أثر
  .النظام المصرفي الجزائري أداء 

 مباحث والمتمثمة في: دراسة ىذا األثر من خالل ثالث تناول و وفي ىذا الصدد، تم
 األجنبي المباشر في القطاع المصرفي الجزائري  االستثمارالمبحث األول: دراسة محددات 

القطاعي في المستوى  مستوى الوطني والعمى الجزائري تقييم أداء النظام المصرفي المبحث الثاني: 
 ظل تواجد البنوك األجنبية

                  الجزائريةالثالث: أثر دخول البنوك األجنبية عمى أداء الصناعة المصرفية  المبحث
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 األجنبي المباشر في القطاع المصرفي الجزائري  االستثمارالمبحث األول: دراسة محددات 
دراسة تحميمية  باستخداماألجنبي المباشر في القطاع المصرفي الجزائري  االستثمارمحددات  لقد تم دراسة

 .االنتقالية لالقتصادياتاألجنبي المباشر في القطاع المصرفي  االستثمارب ذلعوامل ج

 مقطاع المصرفي الجزائري األجنبي المباشر ل االستثمارب ذج المطمب األول: عوامل
فرص السوق في  الجزائري في: األجنبي المباشر في القطاع المصرفي االستثمارب ذعوامل ج تمثمت

؛ والثقافية بين الجزائر والبمد األجنبي االقتصاديةالعالقات ؛ والسياسي في الجزائر االقتصادي االستقرار؛ الجزائر
 . البنوك األجنبية اتجاهموقف الجزائر ؛ مالمح القطاع المصرفي الجزائري 

 الفرع األول: فرص السوق في الجزائر
لفرضية فرصة السوق يتوقع أن يكون االستثمار األجنبي المباشر ذا الصمة بشكل إيجابي  اختبارفي 

(؛ نصيب الفرد من الناتج المحمي POPبثالث متغيرات لفرص السوق المحمية الجزائرية وىي: السكان)
 (. SG(؛ وحصة الناتج المحمي اإلجمالي لمخدمات )PERCAPاإلجمالي)
 فرص السوق المحمية الجزائرية (: متغيراتV-1جدول رقم )ال

 2007 2006 2005 2004 الوحدة السنوات
POP 34 096 000 33 481 000 32 906 000 32 364 000 نسمة 

PERCAP  310,4 274 924,2 253 805,6 229 998,7 189 الدينار الجزائري 
SG 206,00 933 1 124,90 698 1 930,10 518 1 182,10 303 1 الماليين دج 

 2012 2011 2010 2009 2008 السنوات
POP 000 591 34 000 268 35 000 978 35 000 717 36 000 495 37 

PERCAP 319 265,2 282 636,5 333 302,7 395 451,9 422 536,9 
  SG 2 147 234,8 2 381 509,0 2 629 877,00 2 890 564,30 3 205 587,50 

 :اعتمادامن إعداد الباحثة المصدر: 
الديوان   :الجزائر ،(2011-1962) إحـصـائـيـة حــوصمـة ،مديرية المنشورات والنشر والتوثيق والطبع -

 .2013جوان  ،الوطني لإلحصائيات
الديوان الوطني   :الجزائر،  -2013-ديموغرافيا الجزائر، مديرية المنشورات والنشر والتوثيق والطبع -

 .2014 ،لإلحصائيات
الجزائر في تطور مستمر من سنة إلى أخرا خالل  (POP) السكانمن الجدول أعاله يالحظ أن عدد 

إلى  2012 في سنة وارتفعنسمة  32 364 000وصل عدد سكان الجزائر إلى  2004، ففي سنة فترة الدراسة
من سنة  الناتج المحمي اإلجمالي في حين نجد معدل نمو؛ %16نسمة أي بمعدل نمو بى  37 495 000
سيكون لو أثر أكبر من عدد السكان  الناتج المحمي اإلجماليوىذا يدل عمى أن  %158بمغ  2012إلى  2004
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نصيب الفرد من الناتج المحمي . لقد سجل نصيب الفرد من الناتج المحمي اإلجماليمعدل نمو  ارتفاععمى 
مستمر خالل فترة الدراسة  ارتفاعوبقي في  دج 998,7 189المبمغ  2004في سنة  (PERCAPاإلجمالي)

. أما 2004مقارنة بسنة  %122دج أي بمعدل نمو يقدر بى  536,9 422المبمغ  2012إلى أن سجل في سنة 
مستمر خالل فترة الدراسة إذ  ارتفاعفيي أيضا في  (SGحصة الناتج المحمي اإلجمالي لمخدمات )فيما يخص 

( أما نسبيا المؤية من 587,50 205 3إلى  182,10 303 1تراوحت المبالغ بالمميون دينار جزائري ما بين )
  .(%21.93إلى  %19.44فيي تقريبا ثابتة إذ تراوحت ما بين ) الناتج المحمي اإلجمالي

 الجزائرالسياسي في  و االقتصادي االستقرارالفرع الثاني: 
 معدلن ىما: يوالسياسي سيعتمد في ىذه الدراسة عمى متغير  االقتصادي االستقرار ألىمية اختبارفي 

 (.PS) السياسي االستقرارالمتغير الثاني ىو مؤشر أن (، في حين INFLالتضخم في الجزائر)
 السياسي في الجزائر و االقتصادي(: متغيرات االستقرار V-2جدول رقم )ال

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 السنوات
INFL% 3,96 1,38 2,31 3,67 4,86 5,73 3,91 4,52 8,89 

PS -1,372 -0,929 -1,120 -1,125 -1,093 -1,215 -1,262 -1,365 -1,341 
  :عمى اعتمادا من إعداد الباحثةالمصدر: 

  الموقع اإللكتروني لمبنك الدولي: -

https://data.albankaldawli.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=DZ، الطالعاتاريخ :
20/08/2016.  

- Balance sheet of Algeria bank, Data Base Bankscope, Web Site Address: 
https://bankscope.bvdinfo.com, Date of consultation: 15/5/2014 

 (% 8.89إلى  %1.38بين ) ماتراوحت أن معدالت التضخم  يالحظ (V-2رقم )جدول المن خالل 
 استقراروىي نسبة تدل عمى وجود  2005في سنة  (%1.38)بى خالل فترة الدراسة إذ سجمت أقل نسبة 

لمسنوات  ةنفس الحال ، والمباشر لمبنوك األجنبية االستثمارب ذمشجعة لج ، كما أنيا أيضافي الجزائر اقتصادي
خالل (، في حين تراوحت النسبة % 3.96ىذه النسبة )( والتي لم تتجاوز 2010، 2007، 2006 ،2004)

بالتالي  و ،ىي نسب مرتفعة نسبيا( و %5.73إلى  %4.52ما بين ) (2011، 2009، 2008السنوات التالية )
ب ذمشجعة لجغير ىي ( و %8.89بى ) 2012سجمت أعمى نسبة في سنة  كما. تعتبر محفزة لمبنوك األجنبية ال

 .المباشر لمبنوك األجنبية االستثمار
 االستقرار قيم مؤشرأن  (V-2رقم )جدول المن خالل  لوحظالسياسي  االستقرارأما فيما يخص مؤشر 

مشجعة  ( وىي قيم غير0.929 -إلى  1.372 -كميا سالبة خالل فترة الدراسة، كما تراوحت بين ) السياسي
 المباشر لمبنوك األجنبية. االستثمارب ذلج

https://data.albankaldawli.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=DZ
https://data.albankaldawli.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=DZ
https://bankscope.bvdinfo.com/
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 البمد األجنبي الثقافية بين الجزائر و و االقتصاديةالعالقات الفرع الثالث: 
متغيران ىما: النسبة بين الواردات  استخداموالثقافية سيتم  االقتصاديةألىمية العالقات  اختبارفي 

وعاصمة  الجزائر(؛ المسافة الجغرافية بين عاصمة COMMG)لمجزائر والصادرات والناتج المحمي اإلجمالي 
 .(DIST)البمد األجنبي
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 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 المتغير/السنوات البمد

 فرنسا
COMMG 9,37% 8,86% 7,65% 6,49% 7,53% 7,78% 6,18% 6,87% 6,21% 
DIST/338,23 1 338,23 1 338,23 1 338,23 1 338,23 1 338,23 1 338,23 1 338,23 1 338,23 1 كمم 

 السعودية
COMMG 0,08% 0,06% 0,09% 0,10% 0,11% 0,14% 0,23% 0,24% 0,24% 
DIST/351,65 4 351,65 4 351,65 4 351,65 4 351,65 4 351,65 4 351,65 4 351,65 4 351,65 4 كمم 

 الو.الم.األمريكية
COMMG 9,66% 11,74% 13,95% 15,12% 11,58% 9,16% 10,05% 8,71% 6,23% 
DIST/782,40 6 782,40 6 782,40 6 782,40 6 782,40 6 782,40 6 782,40 6 782,40 6 782,40 6 كمم 

 قبرص
COMMG 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
DIST/724,72 2 724,72 2 724,72 2 724,72 2 724,72 2 724,72 2 724,72 2 724,72 2 724,72 2 كمم 

 األردن
COMMG 0,09% 0,07% 0,07% 0,08% 0,08% 0,09% 0,10% 0,08% 0,08% 
DIST/052,69 3 052,69 3 052,69 3 052,69 3 052,69 3 052,69 3 052,69 3 052,69 3 052,69 3 كمم 

 البحرين
COMMG 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
DIST/609,23 4 609,23 4 609,23 4 609,23 4 609,23 4 609,23 4 609,23 4 609,23 4 609,23 4 كمم 

 الكويت
COMMG 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
DIST/232,22 4 232,22 4 232,22 4 232,22 4 232,22 4 232,22 4 232,22 4 232,22 4 232,22 4 كمم 

 قطر
COMMG 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
DIST/741,49 4 741,49 4 741,49 4 741,49 4 741,49 4 741,49 4 741,49 4 741,49 4 741,49 4 كمم 

 البمد األجنبي الثقافية بين الجزائر و و االقتصادية(: متغيرات العالقات V-3جدول رقم )ال

 يتبع
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 : اعتمادامن إعداد الباحثة مصدر: 
 .2013جوان  ،الديوان الوطني لإلحصائيات  :الجزائر ،(2011-1962) إحـصـائـيـة حــوصمـة ،المنشورات والنشر والتوثيق والطبعمديرية  -
 :بين الدوللمسافة الجغرافية لحساب االموقع اإللكتروني حساب المسافة الجغرافية من تم  -
 ecology.net/java/capitals.htm-http://www.chemical ، 15/07/2015: تاريخ االطالع. 

الواليات المتحدة بين الجزائر والدول المستثمرة في القطاع المصرفي الجزائري إلى  االقتصاديةمن حيث العالقة المرتبة األولى أعاله تعود من خالل الجدول 
نسب خالل فترة الدراسة  مع الواليات المتحدة األمريكية أعمى (COMMG)لمجزائر بين الواردات والصادرات والناتج المحمي اإلجمالي  ةنسب إذ سجمت ،األمريكية

أما  ،(%9.37إلى  %6.18تمييا فرنسا في المرتبة الثانية إذ تراوحت نسبيا ما بين ) (، و%15.12إلى  %6.23)، والتي تراوحت ما بين (2004-2012)
أما فيما يخص المسافة مع الجزائر.  االقتصادية ياعالقات انعداموىذا يدل عمى  ،والبعض األخر منعدمة تماما ،منعدمةتقريبا نسبيا  كانتالدول المتبقية، بعضيا 

  .االستعمارالجزائر تعود أيضا لمتبعية الناتجة عن لعالقات الثقافية التي تربطيا بفا ،القطاع المصرفي الجزائري فكانت فرنسا أقرب الدول المستثمرة في 

 لبنان
COMMG 0,04% 0,04% 0,03% 0,02% 0,05% 0,07% 0,04% 0,04% 0,05% 
DIST/949,23 2 949,23 2 949,23 2 949,23 2 949,23 2 949,23 2 949,23 2 949,23 2 949,23 2 كمم 

اإلمارات العربية 
 المتحدة

COMMG 0,10% 0,05% 0,03% 0,04% 0,03% 0,07% 0,14% 0,17% 0,13% 
DIST/036,19 5 036,19 5 036,19 5 036,19 5 036,19 5 036,19 5 036,19 5 036,19 5 036,19 5 كمم 

http://www.chemical-ecology.net/java/capitals.htm
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 مالمح القطاع المصرفي الجزائري الفرع الرابع: 
مستوا أىمية الميزات لمقطاع المصرفي الجزائري: متوس   اختبارمن بين المتغيرات التي تستخدم في 

معدالت الفائدة لالمدا (؛ بديل لفرص الربح ويتم قياسو بمتوس  ETAالمصرفي) لالستقراررسممة البنوك كبديل 
أي  Cبين النقود) المئوية نسبةالب و( ويتم قياسCM2) (؛ درجة تطور لمقطاع المصرفي الجزائري SPالمصرفية )

M1) ( والكتمة النقديةM2.) 
 (: متغيرات مالمح القطاع المصرفي الجزائري V-4) جدول رقمال
 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 السنوات
ETA 10,80% 9,54% 11,96% 13,60% 13,28% 20,31% 18,68% 17,01% 15,87% 
SP 3,65% 4,54% 4,52% 4,52% 4,44% 4,12% 4,12% 4,35% 4,35% 

CM2 59,42% 59,88% 65,82% 70,62% 71,38% 68,93% 69,52% 71,93% 69,75% 
 عمى: اعتماداالباحثة  تم حساب المتغيرات من طرفالمصدر: 

 .(2012-2004) فترة الدراسة القوائم المالية لجميع البنوك في الجزائر لسنوات -
العالقات مع الييئات الرسمية والمتعددة األطراف ببنك  مديريةمن مقدمة الو معدالت الفائدة المصرح بيا  -
  .الجزائر
  (.2012-2004) فترة الدراسة التقارير السنوية لبنك الجزائر لسنوات -

إلى  %9.54تراوح ما بين )( ETAمستوا رسممة البنوك)متوس  فإن  (V-4) رقمجدول المن خالل 
مالءة القطاع المصرفي الجزائري وىي نسب تدل عمى أن (، 2012إلى  2004خالل فترة الدراسة )( 20.31%
تعتبر ىذه  ، وبالتالي المال رأس لمالءة بازل لجنة قبل من (%8ى )بالمحددة  األدنى الحد نسبة تفوق  ألنياجيدة 

 .المصرفيالقطاع  الستقرارنسب مؤشرا جيدا 
بى  2004سجل أقل نسبة في سنة  (SPالمدا عمى معدالت الفائدة المصرفية )متوس  أن  لوحظكما 

الدراسة باقي سنوات خالل ( %4.52إلى  %4.12ما بين )األخرا  ت النسبتراوح، في حين (3.65%)
فيي تدل عمى وجود فرص ربح لمبنوك  ،إيجابيةيا أيضا أنا بم و ثابتة، وىي تكاد تكون (2012إلى  2005)

  في القطاع المصرفي الجزائري. االستثماراألجنبية الراغبة في 
إذ  (M2)من الكتمة النقدية  (M1)النقود حصة تمثل  (CM2) درجة تطور لمقطاع المصرفي الجزائري 

 ( وكانت النقود ترتفع من سنة إلى أخرا بشكل تصاعدي%71.93 -%59.42تراوحت ىذه الحصة ما بين )
إلى  االنخفاضويعود ىذا  2008مقارنة بسنة  2009سنة  في (%0.4يقدر بى )طفيف  انخفاضإال أنو سجل 

، كما سجمت 2010( في سنة %69.52إلى )النسبة من جديد  ارتفعتوسرعان ما  األزمة المالية العالمية،
إذ  2012في سنة  آخر انخفاض(، في حين سجل %71.93والتي بمغت )  2011أعمى نسبة ليا في سنة 
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في متقاربة  (CM2) درجة تطور لمقطاع المصرفي الجزائري عمى العموم فإن  (، و%69.75بمغت النسبة إلى )
 .في تحسن مستمر درجة تطور لمقطاع المصرفي الجزائري ما يفسر أن  %50وتفوق  خالل فترة الدارسة

 البنوك األجنبية اتجاهموقف الجزائر  الفرع الخامس:
  تجاه البنوك األجنبية )ضرائب منخفضة، دون تمييزامن المتوقع أن يكون ىناك موقفا إيجابيا لمجزائر 

 األجنبي المباشر.  لالستثمارجذابة ىذه العوامل يجب أن تكون أي الدخول مجانا، الخ...( 
( وىو TAXBومن بين المتغيرات التي تستخدم في ىذا العامل: معدل الضريبة لمبنوك في الجزائر)

 األجنبية. يستخدم كبديل لموقف البمد المضيف لممؤسسات
 البنوك األجنبية اتجاه(: متغيرات موقف الجزائر V-5جدول رقم )ال

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 السنوات
TAXB  30% 30% 30% 30% 30% 25% 25% 25% 25% 
العالقات مع الييئات الرسمية والمتعددة  مقدمة من مديرية معطياتعمى  اعتمادامن إعداد الباحثة المصدر: 

 .األطراف ببنك الجزائر
كان  (TAXB) لمبنوك في الجزائرعمى األرباح  معدل الضريبةأن  (V-5رقم ) جدولاليالحظ من خالل 

إلى  2009في سنة  وخفضفي حين تم  (،%30النسبةى ) في ( وتمثل2008إلى  2004بين السنوات ) اثابت
 امما يمكن القول أن تخفيض ىذ ،خالل باقي سنوات الدراسة اعمى حالي النسبة هىذ تاستمر  و ،(%25)نسبة 
 في القطاع المصرفي الجزائري.  االستثمارمن قبل البنك الجزائر يحفز البنوك األجنبية عمى  المعدل

 المصرفي الجزائري القطاع األجنبي المباشر الخاصة ب االستثمارب ذج دراسة عوامل تحميل والمطمب الثاني: 
األجنبي المباشر الخاصة بالقطاع المصرفي الجزائري وتحميميا سيتم مقارنة  االستثمارب ذعوامل ج لدراسة

 باعتباره( 2012-2004لمبنوك من البمد األجنبي إلى الجزائر خالل الفترة ) االستثماريةعدد المبادرات تطور 
األجنبي المباشر بالقطاع المصرفي الجزائري  االستثمارب ذعوامل جالمتغير التابع مع المتغيرات التفسيرية ل

بدال من قيمتيا يسمح بشرح سموك كل من  االستثمارية. كما أن النظر في عدد المبادرات لتوضيح العالقة بينيما
دان األجنبية لمبنوك من البم االستثماريةالبنوك الصغيرة والكبيرة لمبمد األجنبي. وفيما يمي عرض لعدد المبادرات 

 في الجدول التالي: موضحة العشر المستثمرة في القطاع المصرفي الجزائري 
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خالل في القطاع المصرفي الجزائري من البمد األجنبي  االستثماريةالمبادرات  (: عددV-6رقم )جدول ال
 (2012-2004) الفترة

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 السنوات
 5 5 5 5 5 4 3 3 3 فرنسا
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 األ الم. الو.

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 قبرص
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 السعودية
 2 2 2 2 2 2 2 2 2 األردن
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 البحرين
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 الكويت
 0 0 0 0 0 0 0 1 1 قطر
 1 1 1 1 1 1 1 0 0 لبنان

 1 1 1 1 1 0 0 0 0 اإل.الع.الم
 14 14 14 14 14 12 11 11 11 العدد الكمي
و المصرح بيا في  لمبنوك األجنبية من قبل بنك الجزائر االعتمادمن إعداد الباحثة بناءا عمى تواريخ المصدر: 

 مقررات االعتماد الصادرة عن بنك الجزائر.
لمبنوك من البمدان األجنبية العشر  االستثماريةأن عدد المبادرات  (V-6رقم )جدول الخالل من يتضح 

بالنسبة لتسعة بمدان بمعدل بنك  ا(  بقي ثابت2012-2004في القطاع المصرفي الجزائري خالل فترة الدراسة )
واحد لكل بمد ماعدا األردن ببنكين، أما بالنسبة لمبمد العاشر أال وىو فرنسا يالحظ تطور مستمر في عدد 

، ومن خالل الجداول 2012إلى خمسة بنوك في  2004ك فمن ثالثة بنوك في سنة لمبنو  االستثماريةالمبادرات 
يدل عمى صحة أىمية العوامل المذكورة سابقا.  الي االقتصادي( يمكن القول أن التحميل 6-5-4-3-2رقم )

  نان، قطرفبالنسبة لتسعة بمدان )الواليات المتحدة األمريكية، قبرص، السعودية، األردن، البحرين، الكويت، لب
لمبنوك ثابتة وىذا يعود تقريبا لكون جميع المتغيرات  االستثماريةاإلمارات العربية المتحدة( كانت المبادرات 

 ؛مالمح القطاع المصرفي ؛االقتصادي والسياسي  االستقرار ؛بدائل لفرص السوق والمتمثمة في: المستخدمة 
بش ن الفرص المتاحة و  ،ليذه البمدان االستثمارلقرار  وموقف الجزائر تجاه البنوك األجنبية فيي غير مشجعة

حيث السكان، ونصيب الفرد من الناتج المحمي  استثماراتيمفي السوق تقوم البنوك األجنبية بتحديد موقع 
اإلجمالي، وحصة قطاع الخدمات من الناتج المحمي اإلجمالي مرتفعة لكن بالنسبة لمجزائر فيي متوسطة فعمى 

. أما فيما يخص مؤشرات 2012دولة عالميا في سنة  204من بين  111تحتل الجزائر الرتبة سبيل المثال 
والسياسي فيي أيضا من المعامالت اإليجابية واليامة لكن في الجزائر تؤكد ىذه المؤشرات  االقتصادي االستقرار
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نسبة  ارتفاعفي  35زائر الرتبة ليذه البمدان فعمى سبيل المثال أيضا تحتل الج االستثمارأنيا غير مشجعة لقرار 
. كما أن ميزات القطاع المصرفي لمبمد المضيف أيضا تمعب 2012دولة عالميا في سنة  204التضخم من بين 

لمبنك األجنبي، فالبنوك األجنبية تفضل تمك البمدان حيث القطاع  االستثماردورا ىاما في الت ثير عمى قرارات 
، وىذا ما ال يتوفر في القطاع اىامش سعر الفائدة كبير  يكون نسبيا، وحيث  اواستقرار المصرفي ىو أكثر تطورا 

 4.50إلى  3.50فيو يتراوح تقريبا بين  االمصرفي الجزائري. حيث أن ىامش سعر الفائدة في الجزائر ليس كبير 
ر عمى الفوائد ثبات إلى القوانين الذي فرضيا البنك الجزائىذا ال، ويعود 2012إلى  2004خالل سنوات الدراسة 

والمحدد لمقواعد العامة المتعمقة  1994جوان  02المؤرخ في  (13-94)المدينة والدائنة فطبقا لمنظام رقم 
بالشروط البنكية والمطبقة عمى العمميات البنكية أن البنوك والمؤسسات المالية ليا حرية تحديد معدالت الفوائد 

اء تم إلغ 2009أن يحدد ىامشا أقصى ليذه المعدالت، وفي سنة المدينة والدائنة غير أنو يمكن لبنك الجزائر 
والمحدد لمقواعد العامة المتعمقة  2009ماي  26المؤرخ في  (03-09)ىذا النظام وتعويضو بالنظام رقم 

ليا أيضا بالشروط البنكية والمطبقة عمى العمميات البنكية فبمقتضى ىذا النظام فإن البنوك والمؤسسات المالية 
بنك الجزائر أن يحدد معدل الفائدة الزائد. أما فيما حرية تحديد معدالت الفوائد المدينة والدائنة غير أنو يمكن ل

اليامة  يخص عامل موقف البمد المضيف تجاه البنوك األجنبية فال يبدو أن تكون الضرائب من المتغيرات
متغيرات الخاصة بعامل العالقات الاألجنبي المباشر لمبنوك في الجزائر. ومن ناحية أخرا فإن  لالستثمار
فية بين الجزائر والبمد األجنبي ليس لو أىمية ألغمب البمدان األجنبية ألن المتغيرات المتعمقة والثقا االقتصادية

الواليات المتحدة األمريكية  باستثناءبالعالقات التجارية بين الجزائر وىذه البمدان معدومة أو تكاد تكون معدومة 
واحدة في  استثماريةد ورغم ذلك نجد مبادرة ىذا البم اتجاهالتي سجمت أعمى نسبة بالنسبة الصادرات الجزائر 

البنك في  الستراتيجيةليذا البنك  االستثمارشكل وحدة تابعة لشركة األم أال وىي سيتي بنك الجزائر، ويعود قرار 
المصرفية في الجزائر ىي غير ىامة،  االستثمارات وج الوطن. كما أن العالقة بين المسافة ر متابعة عمالءىا خا

األجنبي المباشر في القطاع المصرفي. ومع ذلك، قد  لالستثماروتبين أن القرب الجغرافي ليس محددا مباشرا 
في  واالستثمارعمى التجارة  بالت ثيراألجنبي المباشر  االستثمارتؤثر المسافة بشكل غير مباشر عن طريق 

والثقافية بين الجزائر وفرنسا، فيذا العامل  االقتصاديةالمتغيرات الخاصة بالعالقات  القطاع الحقيقي وىذا ما تقره
 لمبنوك الفرنسية في القطاع المصرفي الجزائري. االستثماريةأثر بشكل كبير عمى  تطور المبادرات 
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ظل  القطاعي فيالمستوى  مستوى الوطني والتقييم أداء النظام المصرفي عمى المبحث الثاني: 
 تواجد البنوك األجنبية

عمى حد سواء، فعمى  تقييم أداء النظام المصرفي عمى مستوا الوطني والقطاعي ىذا المبحث يتناول
تم تقييم أداء البنوك العمومية والبنوك األجنبية من أجل توضيح دور كل من ىذه البنوك في مستوا الوطني 

فمقد  تقييم أداء النظام المصرفي عمى مستوا القطاعيالوطني، أما فيما يخص  لالقتصادتمويل وتعبئة الموارد 
قرارات  اتساقمدا من خالل توضيح  المالي لمقطاع المصرفي الجزائري  االستقرارتقيم سالمة وصالبة  تم

  .المسؤولين لمبنوك األجنبية والعمومية مع السياسة النقدية لبنك الجزائر

  الودائعمستوى الوطني في مجال تعبئة الالعمومية عمى البنوك  أداء البنوك األجنبية وتقييم : المطمب األول
 التمويل و

 االقتصىىىادالتمويىىىل قطاعىىىات  البنىىىوك األجنبيىىىة فىىىي مجىىىال تعبئىىىة الودائىىىع و لتقيىىىيم أداء البنىىىوك العموميىىىة و
 البنوك األجنبية. عمى مقارنة معايير األداء بين كل من البنوك العمومية و االعتماد تمالوطني 

 البنوك العمومية في مجال تعبئة الودائع في الجزائر الفرع األول: مقارنة معايير األداء بين البنوك األجنبية و
األداء  معاييرمقارنة  عمى االعتمادتم لتقييم أداء البنوك العمومية والبنوك األجنبية في مجال تعبئة الودائع 

الميل  ؛الميل المتوس  لودائع؛ المرونة الدخمية لودائعوالمتمثمة أساسا في  األجنبيةالبنوك العمومية والبنوك بين 
في ما يمي جدول يوضح معايير األداء لمبنوك األجنبية ولمبنوك العمومية في مجال تعبئة . و الحدي لودائع

 الودائع:
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 (2012-2004خالل الفترة ) البنوك العمومية في مجال تعبئة الودائع بين البنوك األجنبية و (: معايير األداءV-7الجدول رقم )
 الفترة/ م 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 المؤشر/السنة

 الفترة/ م 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 معايير األداء البنوك األجنبية
 1,12 2,58 1,10 0,79 2,04- 1,44 2,26 1,85 0,60 1,49 لودائع البنوك األجنبية المرونة الدخمية

 0,040 0,059 0,050 0,049 0,052 0,036 0,033 0,029 0,026 0,029 الميل المتوسط لودائع البنوك األجنبية
 0,042 0,152 0,055 0,039 0,105- 0,052 0,076 0,054 0,016 0,043 الميل الحدي لودائع البنوك األجنبية
 الفترة/ م 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 معايير األداء البنوك العمومية

 0,88 0,58 0,84 0,56 0,26 0,76 2,45 1,40 0,45 0,61 المرونة الدخمية لودائع البنوك العمومية

 0,416 0,398 0,413 0,427 0,465 0,431 0,449 0,384 0,365 0,411 الميل المتوسط لودائع البنوك العمومية
 0,369 0,229 0,348 0,241 0,120 0,329 1,100 0,537 0,165 0,250 الميل الحدي لودائع البنوك العمومية

 الفترة/ م 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 معايير األداء إجمالي البنوك
 0,90 0,84 0,87 0,59 0,03 0,82 2,43 1,43 0,46 0,67 المرونة الدخمية لودائع إجمالي البنوك

 0,457 0,457 0,464 0,476 0,516 0,467 0,483 0,414 0,392 0,440 الميل المتوسط لودائع إجمالي البنوك
 0,411 0,382 0,404 0,280 0,014 0,382 1,176 0,592 0,181 0,293 الميل الحدي لودائع إجمالي البنوك

 .(2012-2004) فترة الدراسة لسنواتفي التقارير السنوية لبنك الجزائر  موجودةعمى المعطيات ال اعتمادا المؤشرات من طرف الباحثة تم حسابالمصدر: 
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 أن معامل المرونة الدخمية (V-7رقم )يتضح من خالل الجدول .المرونة الدخمية لمودائع البنكية: 1
لمبنوك األجنبية جاء في أغمب سنوات الدراسة موجبا، ويزيد عن وضع التوازن )الواحد الصحيح( لكن بقيم 

 وذلك نتيجة لتغير 2007( سنة 2.26إلى ) ارتفعت و 2004( سنة 1.49متفاوتة، فقد كانت قيمة المعامل )
  (2004مميار دينار جزائري سنة  38.3)مميار دينار جزائري( مقارنة بمبمغ قدره  64.3الودائع الذي بمغ )مبمغ 

مميار دينار  201.7حيث كان التغير في قيمة الودائع بمبمغ ) 2012( سنة 2.58إلى ) ارتفعكما نجده 
مرونة الالتي زاد فييا معامل ( 2012، 2011، 2008، 2007، 2006، 2004)جزائري(. وتدل السنوات 

أن اإليداع البنكي في البنوك األجنبية يستجيب بصورة نظامية ية عن الواحد عمى بدخمية لدا البنوك األجنال
 . االقتصاديلمتغيرات الحاصمة في النشاط 

( 2010و 2005أما السنوات التي سجمت معامل مرونة دخمية موجبا لكن أقل من الواحد ىي السنتين )
الودائع  استجابةأن  عمى ناليدل ىذان المعام ، و( عمى التوالي0.79و 0.60بمعامل مرونة دخمية قدر بى )
 . اضعيفكان خالل ىاتين السنتين  االقتصاديلمتغير الحاصل في النشاط 

سنة  ومنياأما فيما يخص السنوات التي كان فييا معامل المرونة الدخمية لودائع البنوك األجنبية سالبا 
سمبية لمودائع تجاه التغير التي حدثت في الناتج  استجابةىي قيمة تعكس  و ،(2.04-بمغ فييا )التي  2009

السمبية عمى الرغم من التغير اإليجابي في ودائع  االستجابةىذه جاءت  المحمي االجمالي في ىذه السنة، و
بسبب تراجع في قيمة صادرات المحروقات وذلك  ،البنوك األجنبية إلى التغير السمبي في الناتج المحمي االجمالي

إلى  2008دوالر أمريكي لمبرميل في سنة  99.97سعر الوحدة لصادرات البترول الخام من  فاضالنخنتيجة 
 .2009و 2008األزمة المالية العالمية لسنة  جراء 2009دوالر أمريكي لمبرميل في سنة  62.25

ليا موجبا وأقل من وضع التوازن خالل جميع  أما بالنسبة لمبنوك العمومية، كان معامل المرونة الدخمية
معامل المرونة معدال يفوق الواحد وقدر بى فييما سجل  يالت 2007و 2006سنوات الدراسة ماعدا سنتي 

( عمى التوالي مما يدل عمى أن اإليداع البنكي في البنوك العمومية يستجيب بصورة نظامية 2.45و 1.40)
كان فييا معامل المرونة فخالل ىاتين السنتين. أما باقي السنوات  قتصاديااللمتغيرات الحاصمة في النشاط 

أقل من وضع التوازن، مما يدل عمى أن البنوك العمومية ال تستجيب بصورة نظامية لمتغيرات في  ولكن اموجب
ضعيفا كان  االقتصاديودائع بنوك العمومية لمتغير الحاصل في النشاط  استجابة، بمعنى أن االقتصاديالنشاط 

 في ىذه السنوات.
( مع متوس  1.12ومن خالل مقارنة متوس  المرونة الدخمية لودائع البنوك األجنبية والذي قدر بى )

أن كفاءة األداء المصرفي في البنوك  استنتاج(، تم 0.88المرونة الدخمية لودائع البنوك العمومية والذي قدر بى )
 منيا في البنوك العمومية في فترة الدراسة.  األجنبية في مجال تعبئة الودائع أحسن

ممرونة الدخمية لودائع البنوك العمومية ليمكن القول أن المرونة الدخمية لودائع إجمالي البنوك مشابية  وىنا
 ويعود ذلك لكون أن البنوك العمومية تمتمك حصة األسد من إجمالي ودائع جميع البنوك.
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أن الميل المتوس  لإليداع  (V-7رقم )جدول المن خالل  يتضح . الميل المتوسط لإليداع البنكي:2
(، وخالل سنوات الدراسة كانت قيم %4( بمغ )2012-2004البنكي لمبنوك األجنبية كمعدل لسنوات الدراسة )

 عمى عدم أىمية وجود عوامل غير دخمية عموماىذا المعدل تقترب من ىذا المتوس  بالزيادة والنقصان مما يدل 
تحد من دور البنوك األجنبية في جذب المدخرات، حيث بمغ أعمى معدل لو و تؤثر عمى حركة اإليداع البنكي 

مميار  (934.9)ويعود ذلك ألعمى قيمة سجمتيا ودائع البنوك األجنبية والتي بمغت  2012( وذلك سنة 5.9%)
إلى النمو الطفيف في ودائع البنوك  يعود و ،2005( ذلك سنة %2.6دج، في حين بمغ أدنى معدل ليذا الميل )

 مميار دج إذ يعتبر أدنى تغير سجل في ودائع ىذه البنوك خالل فترة الدراسة. (22.1)الذي قدر بى  األجنبية و
البنكي في البنوك العمومية خالل مجمل سنوات الدراسة فقد بمغ  لإليداعأما بالنسبة لمميل المتوس  

نت جميع قيم ىذا المعدل تقترب كثيرا من ىذا المتوس ، حيث لم تتجاوز ىذه ( ، وخالل ىذه الفترة كا41.6%)
  2005( الذي سجل سنة %36.5، ولم تقل عن معدل )2009( الذي سجل في سنة %46.9القيم معدل )

تحد من دور البنوك و في العموم عدم أىمية وجود عوامل غير دخمية تؤثر عمى حركة اإليداع البنكي  ىذا يعنيو 
 العمومية في جذب المدخرات.

 فيو يقل بكثير ،(%4أما في ما يخص مقارنة الميل المتوس  لمبنوك األجنبية والذي بمغ كمعدل القيمة )
األىمية  ارتفاعوىذا يدل عمى  ،(%41.6الذي بمغ كمعدل القيمة ) و ،الميل المتوس  لمبنوك العمومية عن

فيو ال يدل عمى قدرة البنوك العمومية في  ،لناتج المحمي اإلجماليالنسبية لودائع البنوك العمومية نسبة إلى ا
إنما يعكس قانون توطين مداخيل صادرات المحروقات ومداخيل الشركات العمومية لدا  و ،فعلالب الودائع بذج

مما يدل  ،البنوك العمومية، في حين تمثل ودائع البنوك األجنبية نسبة ضعيفة جدا من الناتج المحمي اإلجمالي
ويعود ذلك إلى تعامالتيا المحصورة في بعض القطاعات الخاصة  ،ب الودائعذعمى ضعف قدرتيا في ج

 خصوصا األجنبية منيا واألفراد.   
أن الميل الحدي لإليداع البنكي  (V-7رقم )جدول اليالحظ من خالل . الميل الحدي لإليداع البنكي: 3

 ىذا (، في حين كانت قيم%4.2( بمغ )2012-2004لمبنوك األجنبية كمعدل متوس  فترة سنوات الدراسة )
       بى قدرت قيمة سالبة ليا الميل متذبذبة بين االرتفاع واالنخفاض خالل سنوات الدراسة إذ بمغ أدنى معدل

     سالبة إذ كانت تساوي  بسبب المرونة الدخمية في تمك السنة كانت ضعيفة و 2009( ذلك سنة 0.5%-)
  2009و 2008بسبب التغير السمبي الناتج المحمي اإلجمالي كنتيجة لألزمة المالية العالمية لسنة ( 2.04-)

باقي  أماي لإليداع، (، مما يدل عمى تحسن الميل الحد%15.2بى ) 2012أعمى معدل في سنة سجل في حين 
 (.%7.6( و )%1.6موجبة تراوحت بين ) اسجمت جميعيا قيمفسنوات الدراسة 

 أن معدل (V-7رقم )جدول الخالل من لوحظ  ،فيما يخص الميل الحدي لإليداع البنكي لمبنوك العمومية
لإليداع جميعيا (، في حين كانت قيم الميل الحدي %36.9( بمغ )2012-2004متوس  فترة سنوات الدراسة )

بنسبة  2007أعمى معدل في سنة سجل إذ  ،(%110 – %12موجبة خالل سنوات الدراسة إذ تراوحت ما بين )
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إلى النمو الكبير في ودائع البنوك العمومية خاصة تحت  ىذايعود  و (،%100) تجاوزت( وىي نسبة 110%)
 حيثمميار دج  936.5قدر بى  و الدراسة الطمب خالل ىذه السنة والذي يمثل أعمى قيمة سجمت خالل سنوات

(  %12قدرت بى ) 2009أدنى نسبة سجمت في سنة كانت في حين  ،نمو في الناتج المحمي اإلجماليالفاق 
في مداخيل الصادرات كنتيجة لألزمة المالية  انخفاضمتغير السمبي الناتج المحمي اإلجمالي بسبب ل ذلك ويعود

ي ذودائع البنوك العمومية خصوصا بنك الجزائر الخارجي ال انخفاضوبالتالي  2009و 2008العالمية لسنة 
 تم فيو توطين إيرادات الصادرات.ي

األخير  وفي األخير وبمقارنة الميل الحدي لمبنوك األجنبية والميل الحدي لمبنوك العمومية يتضح أن ىذا
الجياز المصرفي  لودائعالبنوك العمومية  احتكارأحسن بكثير من الميل الحدي لمبنوك األجنبية وىذا ما يفسر 

 الجزائري.

 البنوك العمومية في مجال توزيع القروض  الفرع الثاني: مقارنة معايير األداء بين البنوك األجنبية و
مقارنة معايير  عمى االعتمادتم  توزيع القروض األجنبية في مجاللتقييم أداء البنوك العمومية والبنوك 

الميل المتوس  قروض؛ ملالمرونة الدخمية والمتمثمة أساسا في  البنوك العمومية والبنوك األجنبيةاألداء بين 
يوضح معايير األداء  في ما يمي جدول. و مقروضلفائض المعروض النقدي  قروض؛ملالميل الحدي  ؛قروضمل

 في مجال توزيع القروض:لمبنوك العمومية  لمبنوك األجنبية و
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 (2012-2004خالل الفترة ) البنوك العمومية في مجال توزيع القروض (: معايير األداء بين البنوك األجنبية وV-8الجدول رقم )
 الفترة /م 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 المؤشر/السنة

 الفترة /م 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 معايير األداء البنوك األجنبية
 1,12 0,82 1,08 0,79 1,14- 1,49 3,26 2,35 0,92 0,54 المرونة الدخمية لقروض البنوك األجنبية
 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 الميل المتوسط لقروض البنوك األجنبية
 0,03 0,03 0,04 0,03 0,04- 0,04 0,09 0,05 0,02 0,01 الميل الحدي لقروض البنوك األجنبية

 18,19 8,76- 7,39 14,92- 86,19 24,67 51,83 26,57 1,95- 7,31- األجنبية ب/الفائض المعروض النقدي لقروض 
 الفترة /م 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 العموميةمعايير األداء البنوك 

 0,58 1,68 0,64 0,26 1,45- 0,96 1,27 0,41 0,72 0,70 المرونة الدخمية لقروض البنوك العمومية
 0,23 0,23 0,22 0,24 0,27 0,21 0,21 0,20 0,22 0,23 الميل المتوسط لقروض البنوك العمومية

 0,12 0,39 0,14 0,06 0,40- 0,20 0,26 0,08 0,15 0,16 لقروض البنوك العموميةالميل الحدي 
 16,67 211,73 197,94- 354,75- 717,12 14,09- 47,19 111,81- 85,92- 61,54- العموميةب/الفائض المعروض النقدي لقروض 

 الفترة/م 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 معايير األداء البنوك إجمالي البنوك
 0,64 1,57 0,71 0,33 1,42- 1,03 1,49 0,59 0,74 0,69 المرونة الدخمية لقروض إجمالي البنوك 
 0,25 0,27 0,26 0,27 0,31 0,24 0,24 0,22 0,24 0,25 الميل المتوسط لقروض إجمالي البنوك 
 0,15 0,42 0,18 0,09 0,44- 0,24 0,35 0,13 0,17 0,17 الميل الحدي لقروض إجمالي البنوك 

 34,86 202,97 190,55- 369,66- 803,31 10,58 99,02 85,24- 87,87- 68,85- البنوك /الفائض المعروض النقدي لقروض إ
 .(2012-2004) فترة الدراسة لسنواتفي التقارير السنوية لبنك الجزائر  موجودةالعمى المعطيات  اعتمادا تم حساب المؤشرات من طرف الباحثةالمصدر: 
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أن معامل المرونة الدخمية  (V-8رقم )يتضح من خالل الجدول . المرونة الدخمية لمتمويل البنكي: 1
كما كان ىذا المعامل في أغمب  انكماشيةمتمويل البنكي لمبنوك األجنبية في الجزائر أظير آثار تضخمية وأخرا ل

عدم توسع ىذه عمى ىذا يدل  و ،(1.14-سجل قيمة سالبة بمغت )حيث  2009سنة  سنوات الدراسة موجبا إال في
تباعيا سياسة  االقتراضالبنوك في منح    2009و 2008خوفا من ت ثير األزمة المالية العالمية لسنة  انكماشيةوا 

( إذ 2012، 2010، 2005، 2004في السنوات )  انكماشيةلبنوك أيضا آثار معامل المرونة ليذه الكما كان 
( عمى الترتيب، في حين زاد معامل المرونة عن الواحد مما يدل 0.82، 0.79، 0.92، 0.54سجل القيم التالية )

  3.26، 2.35) إذ سجل القيم التالية (2011، 2008، 2007، 2006) عمى آثار تضخمية خالل السنوات
  وىذا ما يعكس معدالت التضخم التي سجمتيا الجزائر خالل سنوات الدراسة. (1.08، 1.49

حيث  (2009)في سنة  موجبا إال أما بالنسبة لمبنوك العمومية كان معامل المرونة الدخمية لتمويل البنكي
تباعيا  االقتراضفي منح  دم توسع البنوك العموميةعمى عأيضا ( وىذا يدل 1.45-سجل قيمة سالبة بمغت ) وا 

كما كان معامل المرونة ليذه  ،(2009و 2008)خوفا من ت ثير األزمة المالية العالمية لسنة  انكماشيةسياسة 
( إذ سجل 2011، 2010، 2008، 2006، 2005، 2004في أغمب السنوات وىي )  انكماشيةالبنوك أيضا آثار 

واحد ال -( وىي قيم موجبة وأقل من وضع التوازن 0.64، 0.26، 0.96، 0.41، 0.72، 0.70القيم التالية )
( 1.68و 1.27معامل المرونة معدال يفوق الواحد وقدر بى )فييما سجل  (2012و 2007)ماعدا سنتي  -الصحيح

الوطني حيث بمغ معدل التضخم خالل ىاتين السنتين  االقتصادعمى التوالي مما يدل عن آثار تضخمية عمى 
 ( عمى التوالي.8.89، 3.67القيمتين )

( مع متوس  المرونة 1.12ومن خالل مقارنة متوس  المرونة الدخمية لقروض البنوك األجنبية والذي بمغ بى )
ا ت ثير تضخمي وىذا ما يزيد أن البنوك األجنبية لي لوحظ(، 0.58الدخمية لقروض البنوك العمومية والذي بمغ بى )

ت ثير الوطني خالل فترة الدراسة عمى عكس البنوك العمومية التي ليا  االقتصادمن حدة التضخم التي يتسم بيا 
 االقتصادمعدالت التضخم وىذا ما يكون لصالح  انخفاضالوطني مما يساعد عمى  االقتصادعمى  انكماشي
 الوطني. 

وفي األخير يمكن القول أن المرونة الدخمية لقروض إجمالي البنوك مشابية مع المرونة الدخمية لقروض 
البنوك العمومية في أغمب سنوات الدراسة ويعود ذلك لكون أن البنوك العمومية تمتمك حصة األسد من إجمالي 

( وىي قريبة جدا 1.03قيمة )سجل ك قروض جميع البنوك، إال أن معامل المرونة الدخمية لقروض إجمالي البنو 
 خالل ىذه السنة. االقتصادفاعمية النشاط المصرفي في ل ضع التوازن مما يدل عمى أنو مؤشرمن و 

أن الميل المتوس  لمتمويل البنكي  (V-8رقم ) يالحظ من خالل الجدول. الميل المتوسط لمتمويل البنكي: 2
(، وخالل سنوات الدراسة كانت قيم ىذا المعدل %3( بمغ )2012-2004لمبنوك األجنبية كمعدل لسنوات الدراسة )

( خالل السنوات التالية %2تقترب من ىذا المتوس  بالزيادة والنقصان إذ أخدت تنمو بنسب متزايدة بدأ بنسبة )
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( خالل %4بنسبة ) وانتيى( 2008، 2007( خالل السنتين )%3إلى ) رتفعا( ثم 2006، 2005، 2004)
 (.2012، 2011، 2010، 2009السنوات )

بمغ  (2012-2004لسنوات الدراسة ) العمومية كمعدل المتوس  لمتمويل البنكي لمبنوكأما فيما يخص الميل 
( بنسبة 2010( تمييا سنة )2009)( في سنة %27أعمى نسبة بى ) المتوس الميل  كما سجل ىذا(. 23%)
والمتمثمة في:  ( خالل باقي سنوات الدراسة%23 –%20نسب ىذا الميل ما بين )(، في حين تراوحت 24%)
 تقترب من متوس  الفترة ليذا الميل.( وىي قيم 2012، 2011، 2008، 2007، 2006، 2005، 2004)

المتوس  الميل ( مع %4األجنبية والذي بمغ بى )لقروض البنوك كمعدل  الميل المتوس ومن خالل مقارنة 
مرتفع جدا وأكبر بكثير من معدل يتبين أن ىذا األخير ( %23البنوك العمومية والذي بمغ بى ) لقروضكمعدل 

بنوك النصيب الوحدة الواحدة من الناتج المحمي اإلجمالي من قروض  عمى ارتفاعالبنوك األجنبية، مما يدل 
 .(%4)والتي بمغت  التي سجمت نسبة ضعيفةلبنوك األجنبية العمومية عمى عكس ا

خالل  (%31 –%22فقد تراوح ما بين ) جمالي البنوك المتوس  لمتمويل البنكي إلأما فيما يخص الميل 
لبنوك العمومية في أغمب سنوات الدراسة ويعود ذلك ا قروضالمتوس  لالميل مع ، وىي نسب قريبة سنوات الدراسة

 .البنوك العمومية نصيب الوحدة الواحدة من الناتج المحمي اإلجمالي من قروض  الرتفاع
لبنوك ا لقروضالميل الحدي  أن (V-8رقم )الجدول من خالل  لوحظ . الميل الحدي لمتمويل البنكي:3

الميل متذبذبة ىذا (، في حين كانت قيم %3( بمغ )2012-2004األجنبية كمعدل متوس  فترة سنوات الدراسة )
( ذلك سنة %4 -) بىقدرت  بين االرتفاع واالنخفاض خالل سنوات الدراسة إذ بمغ أدنى معدل ليذا الميل قيمة سالبة

التغير  بسبب( 1.14-) إذ كانت تساوي في تمك السنة كانت ضعيفة والسالبة التي بسبب المرونة الدخمية  (2009)
، في حين أعمى معدل سجل (2009و 2008)السمبي الناتج المحمي اإلجمالي كنتيجة لألزمة المالية العالمية لسنة 

باقي سنوات الدراسة  سجمت ، في حينلإلقراض(، مما يدل عمى تحسن الميل الحدي %9بى ) (2007)في سنة 
 (.%5 - %1بين ) ما موجبة تراوحت اقيم

معدل  أن (V-8رقم )الجدول من خالل  فموحظلبنوك العمومية ا قروضالحدي لأما فيما يخص الميل 
 2009في سنة  سالبة أيضا نسبةلقد سجل ىذا الميل (، %12( بمغ )2012-2004متوس  فترة سنوات الدراسة )

نتيجة ( 1.45-) كانت ضعيفة والسالبة إذ كانت تساوي التي بسبب المرونة الدخمية في تمك السنة ( %40-بمغت )
تباعيا سياسة  االقتراضفي منح  دم التوسع البنوك العموميةعمى ع خوفا من ت ثير األزمة المالية  انكماشيةوا 

الميل جميعيا موجبة خالل سنوات الدراسة إذ تراوحت ما ىذا في حين كانت قيم  (،2009و 2008)العالمية لسنة 
مرتفعة جدا وتدل عمى ( وىي نسبة %39بنسبة ) 2012أعمى معدل في سنة سجل (. إذ %39 – %6بين )

تباعيا سياسة  االقتراضفي منح  التوسع البنوك العمومية  االقتصادآثار تضخمية عمى توسعية مسببة بذلك وا 
  .(%8.89) ةالقيم ةالسن ذهالوطني حيث بمغ معدل التضخم خالل ى
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األخير وبمقارنة الميل الحدي لمبنوك األجنبية والميل الحدي لمبنوك العمومية يتضح أن ىذا األخير  وفي 
الجياز نشاط اإلقراض في البنوك العمومية ل احتكارأحسن بكثير من الميل الحدي لمبنوك األجنبية وىذا ما يفسر 

 المصرفي الجزائري.
التوسع في حركة عن الناتجة يعكس ىذا المعيار حالة التضخم  . فائض معروض النقدي لمتمويل البنكي:4
لمبنوك  معروض النقديالفائض معدل أن  لوحظ( V-8رقم )جدول الالممنوح من قبل البنوك، من خالل  االئتمان

البنوك األجنبية  قروض الممنوحة من قبل( وىي تشير إلى أثر توسعي ل18.19بمغت ) األىجنبية سجل قيمة موجبة
 في حدة الضغوط التضخميةير مساىمة في زيادة ظىذا المعيار قد أكما أن خالل سنوات الدراسة،  االقتصادداخل 

  24.67، 51.83، 26.57بقيم بمغت ) (2011، 2009، 2008، 2007، 2006خالل السنوات التالية )
( فقد 2012، 2010، 2005، 2004التوالي، أما في السنوات األربع المتبقية أال وىي ) ( عمى7.39، 86.19

( عمى التوالي فيي تشير إلى 8.76 -،14.92 -،1.95 -،7.31-سجل ىذا الفائض قيما سالبة والتي بمغت )
 لإلقراض من قبل البنوك األجنبية خالل ىذه السنوات. انكماشيأثر 

سجل قيمة عمومية اللمبنوك  معروض النقديالفائض أن معدل ال( V-8رقم )جدول الخالل من لوحظ كما  
داخل العمومية البنوك  لمقروض الممنوحة من قبل أيضا إلى أثر توسعيأيضا ( وىي تشير 16.67موجبة بمغت )

خالل سنوات الدراسة، كما أن ىذا المعيار أظير مساىمة في زيادة في حدة الضغوط التضخمية خالل  االقتصاد
معظم ( عمى التوالي، أما في 211.73 ،717.12، 47.19( بقيم بمغت )2012، 2009، 2007السنوات التالية )

( 354.75 -و 14.09 -) بينتراوحت والتي وحادة أحيانا فقد سجل ىذا الفائض قيما سالبة   الدراسةالسنوات 
 خالل ىذه السنوات. العموميةلإلقراض من قبل البنوك  انكماشيفيي تشير إلى أثر 

 معروض النقديالفائض معدل مع  لمبنوك العمومية معروض النقديالفائض معدل من خالل مقارنة لوحظ  و
معدل  ( في حين سجمت البنوك األجنبية16.97سجمت معدل ) متقارب جدا، فالبنوك العموميةأنو لمبنوك األجنبية 

 االقتصادأثر توسعي لقروض الممنوحة داخل ليما  البنوك األجنبية و البنوك العمومية(، وعميو فكل من 18.19)
  فيي تعبر عن حالة عدم التوازن بين حجم الزيادة في اإلقراض البنكي وحجم الزيادة في الناتج المحمي اإلجمالي. 

 األجنبيةالمالي لمقطاع المصرفي الجزائري في ظل تواجد البنوك  االستقرارصالبة  م سالمة ويالمطمب الثاني: تقي
مقارنة  تتم األجنبيةالمالي لمقطاع المصرفي الجزائري في ظل تواجد البنوك  االستقرارم سالمة وصالبة يتقيل

بين البنوك األجنبية والبنوك العمومية.  قبل  (CAMELS) كاممزالمالي المتعمقة بنظام  االستقراروتحميل مؤشرات 
المالي لمقطاع  االستقرارلتدعيم سالمة وصالبة التي قام بيا بنك الجزائر  األساسية عرض أىم اإلجراءات تم ذلك

 .لجزائري االمصرفي 
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 المالي لمقطاع المصرفي الجزائري  االستقرارصالبة  الفرع األول: إجراءات بنك الجزائر األساسية لتدعيم سالمة و
 إجراءات إتباع عدةم ياق من  النقدي والمالي بالجزائر االستقرار قامت السمطة النقدية بجيد كبير لتعزيزلقد 
 تمثمت أىميا فيما يمي:  لجزائري االمالي لمقطاع المصرفي  االستقرارلتدعيم سالمة وصالبة  أساسية
الجياز تم الشروع في تقييم : (PESF) (FSAP)الجزائر إلى برنامج تقييم القطاع المالي  انضمام. 1

  الجزائر إلى برنامج تقييم القطاع المالي انضمام بناءا عمى 2003في سنة  الجزائري الوطني لإلشراف المصرفي 
 البمدان االعضاء األخرا. لجميعبو بعثة مشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي  تقومتقييم مشترك  وىو

ع المالي الذي تقوم بو البعثات المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي إلى ييدف برنامج تقييم القطا
تدعيم رقابة األنظمة المالية لمبمدان األعضاء ومن ضمنيا الجزائر، يرمي ىذا البرنامج لمساعدة السمطات الوطنية 

المؤسسات الدًلية في إطار اليامة ومواطن الضعف المحتممة لألنظمة المالية. ولقد قامت في التعريف بالجوانب 
، التقييم 2003برنامج تقييم القطاع المالي، بإجراء ثالث تقييمات لمنظام المالي الجزائري، فالتقييم األول في سنة 

 .2013، التقييم الثالث في 2007الثاني في
ويستند ىذا التقييم عمى عمل بعثتين ضمن برنامج : 2003برنامج تقييم القطاع المالي لسنة  .2-1

مارس  22إلى  11تقييم القطاع المالي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي زارتا الجزائر عمى مرحمتين: من 
(، وزارة BAي بنك الجزائر )البعثات مع كبار إدارة وموظف اجتمعت، إذ 2003جويمية لسنة  15إلى  02ومن 
نوقشت النتائج مع السمطات خالل أكتوبر و شرافية، ومع ممثمي القطاع المالي. الية )وزارة المالية(، وكاالت االالم

 . 2003، في سياق مشاورات المادة الرابعة لعام 2003
الصراع االجتماعي  عمى مدا العقد الماضي، حاولت الجزائر بشجاعة تحديث نظاميا المالي عمى الرغم من

والتحديات التي يفرضيا القطاع الكبير لمغاز والنف  وعدم فاعمية قطاع العام. ومع ذلك، ال تزال البنوك العمومية 
المقرضة لمجميور تييمن عمى الوساطة، وتبقى األسواق المالية في ميدىا، كما أن تنفيذ إصالحات تنظيمية جديرة 

ممقترضين والمقرضين عمى حد سواء، والنظام المالي لالدولة الممولة لمغاز والنف  بالثناء تبقى متخمفة. بسبب دعم 
الطريقة التي يتم فيظير مستقر عمى الرغم من أن ىذا النوع من االستقرار كان مكمفا لدافعي الضرائب. ومع ذلك 

 سميمة.ؤدي إلى صيرفة غير ت و ،الحوكمة تسعير والتشوه مخاطر  االستقراربيا تحقيق ىذا 
 :1يمي وأىم المالحظات التي جاء بيا ىذا التقييم ما

عمى ثالث جبيات  ملعمدفع قدما لالدور التمويل في التنمية، ينبغي عمى السمطات  لتعزيز سالمة و -
 السياسية:
  خصخصة البنوك العمومية عمى المدا المتوس ؛ 
 تحسين البيئة التشغيمية لمبنوك لخفض تكاليف الوساطة؛ 
 دورات السيولة واالئتمان الناجمة عن المواد الغاز والنف  التي تحد مخاطر البنوك تعديل. 

                                                           
1
 International Monetary Fund (2004), Algeria: Financial System Stability Assessment, FMI Country report N04/138, P, 

5. Web Site Address: http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2004/cr04138.pdf, Date of consultation: 10/02/2015. 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2004/cr04138.pdf
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المخط  إلى  االقتصادلالنتقال من  1990قامت الجزائر في وقت مبكر بإصالحات مختمفة منذ سنة  -
 السوق. االقتصاد

، وعمى الرغم من أن البنوك العمومية 1998( بنكا خاصا منذ عام 15قد تم الترخيص لخمسة عشر ) -
  صغير.التبقى تطغى عمى القطاع المالي  باستمرارتكبدت خسائر 
إجراءات السياسية في المجاالت الثالثة ب عمى السمطات الجزائرية القيامالمالحظات السابقة من  انطالقا

: خصخصة البنوك العامة عمى المدا المتوس ؛ تحسين البيئة التشغيمية لمبنوك لخفض تكاليف وىيسابقا المذكورة 
  الوساطة؛ تعديل دورات السيولة واالئتمان الناجمة عن المواد الغاز والنف  التي تحد مخاطر البنوك.

 :1يمي ماويمكن تمخيص ىذه اإلجراءات فيما 
 ءات في ىذا المجال فيما يمي: اإلجراتمثمت : المتوسطخصخصة البنوك العامة عمى المدى أ. 

 ؛ صحة األكثرومية العم البنوك من اثنينببيع  بسرعة القيام -
 لمخصخصة؛  لمتحضير سنوات خمس المتبقية البنوك منح -
 من المساىمين عمى السيطرة جعل ذلك، غضون  فيو مزايدين،  في حالة عدم وجود عممياتالتقميص  -

 ؛صرامة أكثر المديرين
 الميزانية؛ خالل من لمتطبيق القابمة غير العامة والبرامج المشاريع بالكامل تمويلال -
 العمومية. المؤسسات إصالح متابعة اعتمادات؛ -

اإلجراءات في ىذا المجال فيما تمثمت : عمل المصرفي لخفض تكاليف الوساطةتحسين بيئة الب. 
 تدريب ؛الدفع نظام تحديث ؛التقديم قواعدل صارم فرض ؛استباقية الرقابة جعل؛ والتدقيق المحاسبة تحسينيمي: 
 .والمالية التجارية األمور في القضاة

تمثمت اإلجراءات في ىذا : تعديل دورات السيولة واالئتمان التي تحد من المخاطرة المصرفيةج. 
   المجال فيما يمي:

 ؛السيولة إلدارة المحمي الدين إصدار زيادة -
 ؛المحمية الديون  استبدال طريق عن الخارجية الديون  بعض دفع -
 ؛البنوك بين لسوق  القانونية التحتية البنية إنشاء -

من  تم تقييم القطاع المالي الجزائري لممرة الثانية  :2007القطاع المالي لسنة برنامج تقييم  .2-2
عمى مرحمتين  2007في سنة بعثتين لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ضمن برنامج تقييم القطاع المالي طرف 

يبرز تطور االقتصاد "، حيث كان تطور الوضع المالي والنقدي في الجزائر 2007وجوان  2007األولى في أفريل 
المدخرات الزائدة عمى االستثمار باعتبارىا سمة ىيكمية  ستمرارا (2006-2000)الكمي في السنوات السبع األخيرة 

                                                           
1
 International Monetary Fund (2004), Algeria: Financial System Stability Assessment, FMI Country report N04/138, P, 

8. Web Site Address: http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2004/cr04138.pdf, Date of consultation: 10/02/2015. 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2004/cr04138.pdf
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قوي، وىو جزء من اإلدارة المالي الوضع اللالقتصاد الوطني. ىذا العنصر المميز إلطار االقتصاد الكمي يؤكده 
 .السميمة لالقتصاد الكمي

، في سياق الدفعات المسبقة 2006لمركز المالي الخارجي الصافي بشكل خاص في عام اظيرت قوة 
 لالحتياطات الرسمية المستمرمن التراكم المتسارعة، مقابل مبالغ كبيرة، لصالح نادي باريس ونادي لندن والمزيد 

وفي سياق  .لخارجيةالستراتيجية الديون ا المستمراستكمال السموك  2006صرف العمالت. وىكذا، شيد عام لم
اإلدارة السميمة لالقتصاد الكمي لفوائض الموارد، فإن التخفيض الحاد في الدين العام الخارجي قد اقترن بالتراكم 

 .اإليرادات ضب الثابت لمموارد من صندوق 
وعالوة عمى ذلك، ففي سياق استقرار سعر الصرف الفعمي لمدينار إلى مستوا قريب من التوازن منذ عام 

 الميزانيةالنفقات وىذا عمى الرغم من التوسع القوي  ،، تم استيعاب الفائض في السيولة من قبل بنك الجزائر2003
أظير الوضع المالي والنقدي في النصف األول من عام و  .النف  و الغازقطاع  مؤسساتواالرتفاع في ودائع 

  .1"تحسنا إضافيا في األداء في ىذا المجال، وأكدتو النتائج التي تحققت في النصف الثاني من العام نفسو 2007
من زاوية تدعيم "أنو  صرح السيد لكصاسي مداخمة أمام المجمس الشعبي الوطنيخمة لو أمام وفي مدا

المقاومة  اختباراتتسمح ، 2007من سنة  اعتباراالمقاومة  اختباراتاإلشراف المصرفي قام بنك الجزائر بتطوير 
القاعدة  االختباراتنقاط الضعف في المصارف المنفردة وفي النظام المصرفي في مجممو، تشكل ىذه  باكتشافىذه 

 أن بنك الجزائر قام أيضا بتطويركما  (.Early Warningلمبكر )ا اإلنذارالتي عمى أساسيا يتم وضع مؤشرات 
 بإنشاء لجنتين و في شكل متابعة البنوك بواسطة مؤشرات الصالبة لمنظام المصرفي. االحترازيةوسائل الرقابة 
المالي والثانية لجنة اإلدارة المكمفة بمتابعة إعداد اإلطار التنظيمي المتعمق بالنظام المحاسبي  االستقراراألولى لجنة 

  .2" المالي لمبنوك المؤسسات المالية
 :3ومن أىم المالحظات التي جاء بيا ىذا التقييم ما يمي

  الوطني، ليست بمن ا من اليزات واألزمات المالية االقتصادمراعاة أن البنوك العمومية المسيطرة عمى  -
 وبدرجة أكبر البنوك الخاصة ألنيا دون دعم كبير؛

 ؛ لدا البنوك الجزائرية فوائض السيولة الماليةمشاكل ضرورة تسوية  -
من اليوامش في الدول النامية من خالل بنوكيا الرقابة عمى فروع البنوك األجنبية، بسبب ما يتوفر ليا  -

 الكبرا، وبسبب حجم التدفقات المالية والقروض التي تتعامل بيا؛
  ضرورة معالجة مشكل فائض السيولة النقدية لدا البنوك الجزائرية؛  -

                                                           
1

 Banque d’Algérie, Tendances Monétaires et Financières en second semestre 2007: http://www.bank-of-

algeria.dz/html/notes7.htm, la Date de la consultation: 20/01/2017.  
 محافظ بنك الجزائر 
 .2009سنة ، مداخمة أمام المجمس الشعبي الوطني )محافظ بنك الجزائر(، " تطورات الوضعية المالية والنقدية في الجزائر"،دمحم لكصاسي  2
دراسة حالة الجزائر"، مذكرة ماجستير، الجزائر: جامعة الجزائر، سنة  -،" اتجاىات تقييم النظام المالي في إطار العولمي الجديدبن شيخ عبد الرحمان 3

  . 204، 203. ص، ص، 2008/2009

http://www.bank-of-algeria.dz/html/notes7.htm
http://www.bank-of-algeria.dz/html/notes7.htm
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ىو كيفية إعادة كسب ثقة  االقتصاديةالوطني، وتراجع الثقة، والمسعى العام لمسياسة  االدخارمستوا تراجع  -
  المودعين والمدخرين.  
 الوساطة من الدولة نسحابا حتماالتا و العمومية البنوك دور توضيحبعثتين التقييم ىو بو ت وأىم ما أوص

 .1المصرفي غير التمويل استخدام وتشجيع التشغيمية البيئة تحسين لمواصمة المالية،
 :2يمي وأىم المالحظات التي جاء بيا ىذا التقييم ما: 2013.برنامج تقييم القطاع المالي لسنة 2-3

 يمي: شرافية لمبنوك في مااال المالحظات لمقضايا التنظيمية وتمثمت أىم  الرقابة المصرفية: . أ
أن بعض  أي :تقدم في تحسين الرقابة المصرفية، وعمى الرغم من أىميتو ال تزال ىناك تحديات إحراز -

جوانب اإلطار القانوني المصرفي الجزائري ال تزال بحاجة لمتابعة إجراءات من الجيات ذات الصمة بالسمطات. وقد 
من قبل لوائح جديدة بش ن الرقابة الداخمية ومخاطر التسيير فضال عن  2011عام  االحترازي تم تعزيز اإلطار 

نب المتخمفة، خصوصا إطار حوكمة الشركات، واإلشراف مخاطر السيولة. ومع ذلك، ال تزال ىناك بعض الجوا
 الموحد، و إدارة مخاطر أسعار الفائدة. 

تم إدخال نيج  حيث :كاملال، ولكن لم يتم تنفيذىا بعد ب2012منيجية المخاطر القاعدية في عام  تطور -
وتجنب الدعم الحكومي ( إلى بنك الجزائر. لمحد من القروض المتعثرة CAMELS) رقابي جديد عمى أساس كاممز

تحسين اإلشراف عمى البنوك لتحديد أوجو القصور في العمميات التي أدت مرارا إلى القروض  يتطمب المتكرر
 المتعثرة عالية.

يمكن لمنيج الرقابي لمبنك الجزائر أن يصبح أكثر كفاءة  :لإلشراف توضيح وتحديد اإلطار التشغيمي ضرورة -
 من خالل: 
  طار اإلشرافي لتخصيص الموارد؛ اإلتحسين 
 وبين بنك الجزائر واألمانة العامة لمجنة المصرفية؛ مقرال داخلو  قرتوضيح الميام بين األنشطة خارج الم ، 
  الكمية، مع تحميل الخطر األفقي واختبار الضغ  والتوتر.  االحترازيةتعزيز أدوات 

  مفة لمرقابة الداخمية المصرفية )المراقبة المستمرةينبغي عمى بنك الجزائر أن يسعى إلى تعزيز طبقات مخت
، ولكن I تستند عمى اإلطار بازل االحترازيةال تزال المعايير  المراجعة الداخمية، ومراجعة الخارجية(. وأخيرا،

، بما في ذلك التبني الحديث لالئحة بش ن IIIوبعض عناصر بازل  IIالسمطات بدأت تستعد لمتحرك نحو بازل 
 مخاطر السيولة. 

بدال من دعم البنوك العمومية من خالل االستحواذ عمى القروض السيئة، سيكون أكثر شفافية شطب  -
عادة رسممة من  العموميةكان معظم الشكل الشائع إلعادة رسممة البنوك : الخسائر التي تم توفيرىا بالكامل وا 

 ( من قبل الخزينة العمومية. المتعثرة )القروض ون خالل شراء الدي
                                                           
1 Fonds Monétaire International, Rapport sur les économies nationales n° 09/108, avril 2009, P,18. 
2 International Monetary Fund (2014), Algeria: Financial System Stability Assessment, FMI Country report N14/161, 

PP, 20, 26, Web Site Address: http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2014/cr14161.pdf, Date of consultation: 10/02/2015. 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2014/cr14161.pdf
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البنوك في القطاع الخاص بين  انيياراتموجة من في الجزائر وقعت  سالمة القطاع المالي: ب.
 ، في حين ظمت البنوك العمومية واقفة عمى قدمييا في تكمفة كبيرة لدافعي الضرائب. 2007و 2003عامي 

 إطار االستعداد لمواجية األزمات والسيولة النظامية .1-ب
يحدث : في الوقت الراىن، تنسق الييئات الرئيسية في سالمة شبكة القطاع المالي عمى أساس الحاجة -

التنسيق داخل األقاليم وفيما بين الييئات إلى درجة كبيرة من خالل مجموعة متنوعة من المجان مع تداخل 
( والمجنة المصرفية، كالىما برئاسة محافظ بنك الجزائر. ال CMCمجمس النقد والقرض )العضوية، بما في ذلك 

  .يوجد حاليا أي ىيكل ينظر إلى النظام المالي ككل
تستمر إيرادات الغاز والنفط المتقمبة في تشكيل تحديات إلدارة السيولة، عمى الرغم من أن ىذا يمكن  -

عندما تزداد عائدات الغاز والنف ، فإن السيولة  :ولة الييكمية لمبنوكتخفيفيا من خالل المحافظة عمى عجز السي
ضب  صندوق إما عن طريق )الفور  ة عمىيقد ال تكون مجدتتوسع في عدة بنوك العمومية، والتي المصرفية 
نقص السيولة الييكمية في البنوك سوف  استخدام. إن (الجزائرإنشاؤه مؤخرا أو عن طريق بنك  تم ذيال اإليرادات

 ينش  سوق ما بين البنوك، ويسيل تنفيذ سعر الفائدة عمى أساس إطار السياسة النقدية. 
 غير المصدرين من بدءا - المصدرين تمكن أن لإلصالحات ينبغي األجنبية، العمالت سوق  تطور لتعزيز -

إن بنك الجزائر يكون موجود في السوق  :البنوك بين ما سوق  في مباشرة التدريجي البيع من - الغاز و النفط
ينبغي أن يكون تحرير العقود  و ،لتخفيف التقمبات الكبيرة. في نفس الوقت، سيسمح عمالء البنوك لشراء العمالت

اآلجمة تدريجيا وفي البداية ينبغي أن يقتصر عمى تجارة االلتزامات ذات األولوية والذمم المدينة والمعامالت 
يحتمل أن إنشاء السوق ما بين البنوك أكثر اعتمادا عمى  و ،األجنبي المباشر( االستثمارالرأسمالية المختارة )أساسا 

 سعر الفائدة.
قات األزمات، وسوف تمبى احتياجات السيولة الطارئة لمبنوك من خالل منفذ الخصم أو القروض في أو  -

تكون أدوات السياسة النقدية إذ  :(ELAالمباشرة، ولكن ىناك حاجة لتوضيح إطار السيولة الطارئة المساعدة )
ويمكن  ،الجزائر تكون متاحة العادية خارج حدود البنوك المتعثرة، لكن عمميات الخصم والقروض المباشرة لبنك

الضمانات، مع  توفير عمميات الخصم عمى أساس مجموعة أوسع من الضمانات، مع تصنيف متناسب مع نوعية
يتطمب اإلطار التشغيمي توضيح ليذه المنشآت و  ،لمدة ستة أشير قابمة لمتجديد لمدة ثالث سنوات استحقاقآجال 

ساعدة الفعالة، مثل اإلشارة لعقوبة معدالت الفائدة، إشارة إلى أساس استثنائي ليكون بمثابة إطار السيولة الطارئة الم
 من ىذه العمميات، أو تقدير صريح لبنك الجزائر ليقرر في طمبات فردية عمى أساس كل حالة عمى حدا. 

وذلك  ، 2003( في أعقاب إفالس خميفة بنك في عام FGDBودائع البنكية )التأسس صندوق ضمان  -
يمثل مجمس النقد  :حيات القرار، ولكن فعاليتو لمخطر في الممارسة بواسطة دفع تعويضات لفترات طويمةدون صال

والقرض الجية الرقابية، فيو يقوم بوضع أقساط سنوية، بينما يقرر صندوق الضمان ودائع البنكية المبالغ التي يتم 
تحصيميا وأعدت تعميمة واحدة لدفع التعويضات من قبل المجنة المصرفية. لم يتم ترتيب دعم التمويل عمى الرغم 
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دفع التعويضات من الودائع المؤمنة في كما أن في غضون ستة أشير، من أن اإلطار القانوني يصف السداد 
التعاونية الجزائرية لمبنك  و 2003البنك التجاري والصناعي الجزائري سنة  و 2003البنوك المفمسة خميفة بنك سنة 

  لتصفيةأن يمول دفع التعويضات عند ا ودائع البنكيةالويمكن فق  لصندوق ضمان  ،ال تزال مستمرة 2005سنة 
تتطمب و  ،دفع التعويضات بمجرد حصولو عمى قائمة التحقق من المودعين من قبل المصفينلويمكن الشروع فق  

 نقاط الضعف في نظم المعمومات لمبنوك المفمسة عمميات تدقيق الحسابات من قبل مراجعي الحسابات.
 في: تمثمت أىم المالحظات : . اإلطار التنظيمي لقرار البنك2-ب

اإلطار القانوني سمطات تقديرية واسعة لفرض اإلجراءات التصحيحية، وأيضا يمكن أن تمارس  يوفر -
اإلشراف ف :الضغط المعنوي إلعادة رسممة البنوك المتعثرة، ولكن ىذه القوى لم تستخدم باستمرار في الماضي

يبدو أن كما  ،المجنة المصرفية اختصاصالعقوبات ىي من أن المستمر ىو من مسؤولية بنك الجزائر، في حين 
تبدأ المجنة بمجموعة حيث  ،بشكل جيد وعمميمارس لمجنة ىيكل الطبقات بين مديرية اإلشراف لبنك الجزائر وا

قالة من اإلدارة، اإل مكتوبة، التوقف والكف عن األوامر، والتحذيرات الواسعة من اإلجراءات العالجية، بما في ذلك 
شرافية، فإن القرارات تتخذ لتدابير التدخل اال االنطالقفي غياب واضح لنقاط و ذلك،  وتعيين مدير مؤقت. ومع

تطبيق. وباإلضافة إلى ذلك، يمكن لمبنك العمى أساس كل حالة عمى حدا، مما قد يؤدي إلى عدم االتساق في 
بتولي المؤسسة المالية  طمب من بنك واحد أو أكثرالالمساىمين الحاليين بإعادة الرسممة، أو الجزائر الطمب من 

 المتعثرة.
إن نطاق الخيارات لمقرار المتاح محدود، وعممية التصفية بموجب نظام اإلعسار العام مشحون  -

يتم التعامل مع فشل أو إفالس البنوك في حيث  :بالصعوبات، مما يؤكد عمى أىمية إنشاء نظام القرار الخاص
وعمميا كان الخيار بين تصفية البنك ب كممو )بحكم األمر الواقع فيي  الجزائر تحت اإلطار التنظيمي لإلعسار العام،

  المصفيتم تعيين لغاء رخصة البنك مرة واحدة، إضافة إل ،نموذج إلخفاقات البنوك الخاصة( ودعم القطاع العام
ظيمي لقرار والذي في الواقع كان بطيئا بشق األنفس وتعطيال لكل من المدينين والدائنين. إن فصل اإلطار التن

الوظائف األساسية، مع تيسير  باستمراريةالبنكي بإعفاء البنوك من اإلطار التنظيمي إلعسار الشركات سيسمح 
 عمى الحمول، مثل النقل السريع لكل أو لجزء من أعمال المؤسسة المفمسة.  اعتماداالسوق 

 في:المالحظات  تمثمت أىم: .مكافحة غسيل األموال ومكافحة تمويل اإلرىاب3-ب
من المقرر خضوع الجزائر إلعادة تقييم إطار مكافحة غسيل األموال ومكافحة تمويل اإلرىاب  -

(CFT/AML:) السمطات مناقشات مع البنك الدولي وفرقة العمل لإلجراءات المالية لمنطقة الشرق األوس   أجرت
عمى  -إقميمية إذ تعتبر الجزائر عضو منيا( ىي ىيئة FATFفرقة العمل لإلجراءات المالية ) -وشمال أفريقيا 

تماشيا مع سياسة برنامج تقييم القطاع المالي، ينبغي إجراء ىذا التقييم تقريبا كل خمس  و ،تواريخ ىذا التقييم
لى أقصى حد ممكن في غضون   شيرا قبل أو بعد ميمة برنامج تقييم القطاع المالي. 18سنوات، وا 
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ىناك تحديد  :2011( منذ عام FATFفرقة العمل لإلجراءات المالية )قد أصبحت الجزائر تحت مراقبة  -
لم يتم إحراز و  -2013ىذا ما تم إعادة ت كيده في بيان الفرقة في أكتوبر  -من قبل فرقة العمل لإلجراءات المالية 

 وكانت ،اإلرىابل األموال ومكافحة تمويل يتقدم كاف في معالجة أوجو القصور االستراتيجية في إطار مكافحة غس
أصبحت الجزائر عضوا في مجموعة إذ عدة تدابير متخذة ليتوافق مع المعايير فرقة العمل لإلجراءات المالية ىناك 

تبادل المعمومة مع  واتفاقاتمذكرة تفاىم  17تم توقيع  و، 2013يوليو  14( بتاريخ Egmont Groupإيجمونت )
لمشروع التعديالت لقانون الجنائي لمواكبة جريمة تمويل  ستعداداال و ،بانظيراتيا في أفريقيا، والشرق األوس  وأورو 

العمالء وتوسيع التدابير الوقائية لجميع  اللتزاماتاإلرىاب بما يتماشى مع المعايير، وتوسيع العناية الواجبة 
ءات المالية أن أوجو فرقة العمل لإلجرال 2013أكتوبر  بتاريخالبيان العمني  وحسب ما جاء فيالمؤسسات المالية. 

القصور بقيت عمى رغم من ذلك، ودعا أعضاءىا إلى اتخاذ بعين االعتبار المخاطر المرتبطة بيذه العيوب. 
 وشجعت الجزائر التخاذ المزيد من اإلجراءات، بما في ذلك:

 يجرم تمويل اإلرىاب عمى نحو كاف. -
يجب عمى السمطات جمب  ، ووتنفيذ إطار قانوني مالئم لتحديد وتعقب وتجميد األصول اإلرىابية إنشاء -

بسرعة إطار مكافحة غسل األموال/مكافحة تمويل اإلرىاب بما يتماشى مع المعايير بيدف حماية القطاع المالي في 
 الجزائر من سوء االستخدام والخروج من عممية الرصد.

المالي قصد  لالستقرارالجزائر بتنصيب لجنة لقد قام بنك  2009في سنة : المالي االستقرارإنشاء لجنة . 2 
الكمية، ويترأس ىذه المجنة محافظ بنك الجزائر  االحترازيةالقطاع المصرفي من خالل السياسة  استقرارالتكفل بميمة 

وصالبة النظام المصرفي.  االستقرارشكالية وتتكون من ثالثة من نوابو وأربعة مدراء العامين لممديريات المعنية بإ
 : 1وتتولى ىذه لجنة الميام التالية

)المؤشرات الدنيا( اإلحدا مراجعة مؤشرات الصالبة المالية المصارف، أساسا من خالل المؤشرات المسماة  -
ىو ليذه المؤسسة المالية متعددة األطراف كما عشرة التي أقاميا صندوق النقد الدولي والتي يصرح بيا بنك الجزائر 

  األعضاء األخرا؛لكل الدول بالنسبة الش ن 
 ؛2009القطاع المصرفي التي يعدىا بنك الجزائر منذ سنة  االستقرارتقييم دراسة تقارير  -
الصالبة التي طورت من سنة  اختباراتتقييم بصفة دورية صالبة القطاع المصرفي، ال سيما من خالل  -
مخاطر ىشاشة القطاع المصرفي. وبغية تطوير نموذج أكثر فعالية ، والتي تمكن لنتائجيا أن تكف مسبقا 2007

الجديد مرحمة  النموذجالصالبة، طمب بنك الجزائر المساعدة التقنية من البنك الدولي. ولقد دخل  الختبارات
   التجريب.  
 بالمساعدةقام بنك الجزائر  الرقابة أدوات تطويرسعيا منو لعمى تحمل الضغوط:  اختبار. إقامة نظام 3
 .الضغوط تحمل عمى القدرة الختبار وديناميكي متكامل نظام تطويرب الدولي لمبنك التقنية

                                                           
 .211، ص، سابقمرجع ، لمتطور االقتصادي والنقدي الجزائر 2012التقرير السنوي بنك الجزائر،  1



الخامس: أثر دخول البنوك األجنبية عمى أداء النظام المصرفي الجزائري عمى  الفصل
 الصناعة المصرفية -القطاعي  -المستوى: الوطني 

258 

 وقدرة متانة تقييم قصد الضغوط تحمل عمى القدرة اختبارات 2009 سنة منذ الجزائر بنك مصالح أجرت لقد
 .الدولي النقد صندوق  طّورىا منيجية باستخدام وذلك المقاومة، عمى الجزائري  المصرفي النظام
 جديد مشروع في الدولي، البنك من لخبراء التقنية بالمساعدةالجزائر  بنك باشر ،2012 سبتمبر بتداءا منا

 واختبار مالية توقعات نظام عمى المنيجية ىذه ترتكز .الضغوط تحمل عمى القدرة الختبار جديدة منيجية يتضمن
 أزمات سيناريوىات بتحقيق يسمح ديناميكي منظور في وتندرج. الكمي المستوا  عمى الضغوط تحمل ىعم القدرة
 النظام وقدرة وىشاشة فرديا المالية والمؤسسات المصارف وقدرة ىشاشة وقياس تحديد إلى تيدف حادة معقولة

 1.المقاومة عمى مجممو في المصرفي
 المنيجية وتعديل تكييف ب عمال لمتكفل المعنيين عمالءه من فريقا الجزائر بنككمف  المشروع، ىذا لتحقيق

 .استعماليا في والتحكم بيا المعمول التنظيمية األحكام لتوافق
( المؤرخ 10/04إن األحكام التشريعية الجديدة التي أتى بيا األمر رقم ) :فعالداخمي قبة ار م. وضع جياز 4

 : 2ألزمت البنوك والمؤسسات المالية عمى وضع جياز رقابة فعال من أجل ضمان ما يمي 2010أوت  26في 
 الفعال لمواردىا؛ واالستعمالالتحكم في نشاطاتيا  -
السير الجيد لمعمميات الداخمية، خاصة تمك التي تساعد في الحفاظ عمى أصوليا والضامنة لمشفافية ومتابعة  -

 العمميات المصرفية؛
 قية المعمومات المالية؛موثو  -
 بشكل مالئم جميع المخاطر بما فييا المخاطر العممياتية. االعتباراألخذ بعين  -

نوفمبر  28( المؤرخ في 11/08نظام رقم ) 2011ومن أجل تدعيم الرقابة الداخمية تم إصدار خالل سنة 
 : 3والمتعمق بالرقابة الداخمية لمبنوك والمؤسسات المالية يحدد وينص عمى ما يمي 2011
ركيز، خطر األصناف اإلضافية من المخاطر الواجب مراقبتيا من طرف جياز الرقابة الداخمية ) خطر الت -

 السيولة، خطر المطابقة، خطر العممياتي...(؛
 جيار رقابة مطابقة العمميات واإلجراءات؛     -

 :4نظام رقابة العمميات واإلجراءات الداخمية عمى ما يمييتضمن 
اءات كل التوجييات والتعميمات واإلجر  احترامرقابة دائمة لممطابقة واألمن والمصادقة لمعمميات المحققة، وكذا  -

 من البنك والمؤسسة المالية، خصوصا تمك المتعمقة بمراقبة المخاطر المتعمقة بالعمميات؛ المتخذةالداخمية و التدابير 
اإلجراءات الداخمية وفعالية الرقابة الدائمة ومستوا الخطر الممكن  واحتراموأمن العمميات  النتظامرقابة دورية  -

 مة أجيزة التحكم في المخاطر، ميما كانت طبيعتيا. التعرض لو فعال وأخيرا فعالية ومالئ
                                                           

 .133، ص، مرجع سابق، لمتطور االقتصادي والنقدي الجزائر 2013التقرير السنوي بنك الجزائر،  1
 .146، ص، مرجع سابق ،لمتطور االقتصادي والنقدي الجزائر 2010التقرير السنوي بنك الجزائر،  2
 .137، ص، مرجع سابق، الجزائر لمتطور االقتصادي والنقدي 2011التقرير السنوي بنك الجزائر،  3
 والمتعمق بالرقابة الداخمية لمبنوك والمؤسسات المالية. 2011نوفمبر  28( المؤرخ في 11/08رقم )( من النظام 07المادة ) 4
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 كمية صياغة وا عادة العصرنة أشغال الجزائر بنك واصل لقد :(SNB) التنقيط المصرفي. إقامة نظام 5
 .العامة لممفتشية العامة المديرية بيا تقوم التي الرقابة بنشاطات المرتبطة لمعمميات

المشروع المتعمق تتبع من خالل إنشاء لجة مكمفة بتسيير و  امشروع 2011لقد باشر بنك الجزائر في سنة 
 التنقي  نظامالمسمى النظام ىذا  ويعتبر ،االحترازيةاآللي لمتقارير  واالستغاللمعالجة البإقامة نظام يسمح ب

 أحسن ومن، (CAMELS) كاممز طريقة من مستوحاة جديدة، موحدة إشراف طريقة( SNB) المصرفي
 طريق عن المالية والمؤسسات المصارف ومالءة أداء مؤشرات تقييم عمى النظام ىذا قوم. يالدولية الممارسات
من المرحمة التجريبية النيائية مع نياية سنة  االنتياءولقد تم  ،لممخاطر التنبؤية مقاربتو بفضل ة،عالم إعطائيا
 :1ىب النظام ىذا يسمح، 2012
 تعرفو قد التي الصعوبات لمواجية مالئمة، تصحيحية تدابير ب خذ المصرفية لمجنة وسريع مستيدف فعل رد -

 مالية؛ مؤسسة
 اإلشراف؛ لموارد العقالني واالستعمال مؤسسة كل لخطر أحسن بتقييم اإلشراف، لتكمفة معتبر تخفيض -
 .صعوبات تعرف التي المؤسسات استيداف -

 المالي لمقطاع المصرفي الجزائري في ظل تواجد البنوك األجنبية االستقرارالفرع الثاني: تحميل مؤشرات 
قرارات المسؤولين لمبنوك األجنبية والعمومية مع السياسة النقدية لبنك الجزائر تم  اتساقلقياس كفاءة مدا 

لبنوك األجنبية والعمومية في القطاع المصرفي ا( لكل من CAMELSعمى مقارنة مؤشرات كاممز ) االعتماد
 الجزائري. 

البنوك إلى رفع مستوا أمواليا  اضطرتفي مجال مالءة رأس المال، : تحميل مؤشرات كفاية رأس المال. 1
من ، في أمواليا الخاصة التنظيمية 2009الخاصة القاعدية من خالل الزيادة في مستوا رأس المال األدنى لسنة 

 . ىذا ما يشكل حماية فعالة لممودعين ضد الخسائر غيراحتياطاتفي شكل خالل وضع جزء من األرباح 
 المنتظرة.
 :مالءة رأس المال فيما يمي جدول يوضح مؤشرات و 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .139، 138، ص، ص، مرجع سابق، لمتطور االقتصادي والنقدي الجزائر 2011التقرير السنوي بنك الجزائر،  1
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 (2012-2009ع المصرفي الجزائري لمفترة )لمقطا مالءة رأس المال(: مؤشرات V- 8الجدول رقم )
 2012 2011 2010 2009 المؤشر/السنة
 2012 2011 2010 2009 مالءة رأس المال

 23.4 23.7 23.6 26.2 (%) . نسبة المالءة اإلجمالية1
 21.6 21.9 21.7 23.9 البنوك العمومية
 31.9 31.2 31.6 35.2 البنوك األجنبية

 17.3 16.9 17.7 19.1 (%) . نسبة رأس المال األساسي2
 14.7 14.1 14.8 15.6 البنوك العمومية
 29.5 28.8 29.3 32.9 البنوك األجنبية

Source: International Monetary Fund (2014), Algeria: Financial System Stability 

Assessment, FMI Country report N14/161, P, 16, Web Site Address, 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2014/cr14161.pdf, Date of consultation: 

15/02/2015. 

يتضح أن المالءة اإلجمالية لمبنوك  (V- 9رقم ) جدولالمن خالل . نسبة المالءة اإلجمالية: 1-1
، في حين سجمت ىذه المالءة نسب تكاد تكون ثابتة وتمثمت في 2009في سنة  (%23.9)ة نسبالعمومية سجمت ال

أما فيما يخص المالءة  ( عمى الترتيب.2012، 2011، 2010( خالل السنوات )21.7%، 21.6%، 21.9%)
( %35.2اإلجمالية لمبنوك األجنبية كانت مرتفعة نسبيا عن المالءة اإلجمالية لمبنوك العمومية إذ سجمت النسبة )

  %31.2، %31.6، في حين سجمت ىذه المالءة أيضا نسب تكاد تكون ثابتة وتمثمت في )2009في سنة 
 ( عمى الترتيب.2012، 2011، 2010( خالل السنوات التالية )31.9%

يتضح أن المالءة لألموال الخاصة  (V- 9رقم )جدول المن خالل : رأس المال األساسينسبة . 1-2
 ( في%15.6سجمت النسبة )جيدة إذ بما تعرف بنسبة رأس المال األساسي )القاعدي( لمبنوك العمومية  القاعدية أو

( %14.7، %14.1، %14.8، في حين سجمت ىذه المالءة نسب تكاد تكون ثابتة وتمثمت في )2009سنة 
لمبنوك  نسبة رأس المال األساسيأما فيما يخص  ( عمى الترتيب.2012، 2011، 2010خالل السنوات التالية )

( %32.9العمومية إذ سجمت النسبة )لمبنوك نسبة رأس المال األساسي مرتفعة نسبيا عن أحسن و األجنبية كانت 
  %28.8، %29.3، في حين سجمت ىذه المالءة أيضا نسب تكاد تكون ثابتة وتمثمت في )2009في سنة 
  ( عمى الترتيب.2012، 2011، 2010( خالل السنوات التالية )29.5%

المالءة  اإلجمالية أو جيدة سواء فيما يخص مالءةوفي األخير تعتبر مالءة القطاع المصرفي الجزائري 
( خالل سنوات الدراسة، في حين تراوحت %26.2 –%23.4تراوحت نسب المالءة اإلجمالية بين ) إذ ،القاعدية

فيي  لمغاية مرتفعة النسب ىذه أن ويالحظ ،( خالل سنوات الدراسة%15.6-%14.1نسب المالءة القاعدية بين )
  (.%8ى )ب تحديده تم والذي المال رأس لمالءة بازل لجنة قبل من وضع الذي األدنى الحدتفوق 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2014/cr14161.pdf
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كاممز  المصرفي التقييم نظام في خاصة أىمية ذات األصول جودة تعتبر :. تحميل مؤشرات جودة األصول2
(CAMELS )البنك امتالك ألن اإليرادات، تحقيق نحو عممياتو يقود الذي البنك نشاط الحاسم في الجزء انيأل 

 أجل ومن ولذلك المال، ورأس واإلدارة السيولة من لكل أفضل وتقييم دخل أكثر توليد يعني سوف جيدة ألصول
جودة  مؤشراتلدا البنوك العمومية والبنوك األجنبية في القطاع المصرفي الجزائري تم توضيح  جودةال مدا معرفة

 :ليذه البنوك في الجدول التالي األصول
 (2012-2009ع المصرفي الجزائري لمفترة )لمقطا جودة األصول(: مؤشرات V- 01الجدول رقم )

 2012 2011 2010 2009 المؤشر/السنة
 2012 2011 2010 2009 جودة األصول

 16.2 19.4 21.1 33.9 (%). القروض غير العاممة/األموال النظامية1
 20.4 25.1 27.5 46.0 البنوك العمومية
 3.4 2.3 3.0 1.5 البنوك األجنبية

 11.5 14.5 18.3 21.1 (%) القروض غير العاممة )المتعثرة( . نسبة2
 12.4 16.1 20.5 23.6 البنوك العمومية
 5.2 4.0 4.1 3.8 البنوك األجنبية

 3.5 4.4 4.9 7.3 (%) . نسبة صافي القروض غير العاممة )المتعثرة(3
 3.8 4.9 5.4 8.3 البنوك العمومية
 1.5 1.0 1.4 0.7 البنوك األجنبية

 69.5 69.9 73.5 65.4 (%) . نسبة مؤونات القروض غير العاممة4
 69.4 69.6 73.7 65.0 البنوك العمومية
 71.7 75.9 66.7 82.0 البنوك األجنبية

Algeria: Financial System International Monetary Fund (2014),  Source:

Web Site Address, 16, , , FMI Country report N14/161, PStability Assessment

, Date of consultation: http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2014/cr14161.pdf

 من المتعثرة القروض حجم النسبة ىذه تقيس :القروض غير العاممة/األموال النظاميةنسبة . 15/02/20152-1
نسبة يتضح أن  (V- 10رقم )جدول ال. ومن خالل والمخصصات الممكية حقوق  األموال النظامية والمتمثمة في

، في حين (%46.0)بى  2009لمبنوك العمومية سجمت أعمى نسبة في سنة  القروض غير العاممة/األموال النظامية
  2011، 2010( خالل السنوات )%20.4، %25.1، %27.5) إذ سجمت النسب التالية: ةىذه نسب تناقصت
تسعى البنوك العمومية  أن يدل عمىو توالي، مما يدل عمى تحسن ىذه النسبة من سنة إلى أخرا ال ( عمى2012

 أفضل ربحية مما يساعد في تحقيق والفوائد القروض أقساط تحصيلمن خالل  المتعثرةالقروض  حجمفي تخفيض 
لمبنوك األجنبية فيي منخفضة جدا  القروض غير العاممة/األموال النظاميةنسبة فيما يخص  . أماقوية نمو وفرص

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2014/cr14161.pdf
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 منتظمة حركة ( خالل السنوات الدراسة، مما يدل عمى أن البنوك األجنبية تتبع%3.4-%1.5إذ تراوحت ما بين )
  ليا. قوية نمو وفرص أفضل ربحية مما يحققوالفوائد  القروض أقساطل تحصي في

إجمالي  من المتعثرة القروض حجم النسبة ىذه تقيس :نسبة القروض غير العاممة )المتعثرة(. 2-2
لمبنوك العمومية سجمت أعمى  القروض غير العاممةنسبة يتضح أن  (V- 10رقم )جدول الالقروض. ومن خالل 

  %16.1، %20.5النسب التالية: ) ، في حين تناقصت ىذه نسبة إذ سجمت(%23.6)بى  2009نسبة في سنة 
من سنة أيضا ( عمى التوالي، مما يدل عمى تحسن ىذه النسبة 2012، 2011، 2010( خالل السنوات )12.4%

القروض مما يؤثر إيجابيا في تحسين السيولة إلى تقوية محفظة  البنوك العمومية تسعىأن يدل عمى  و إلى أخرا 
لمبنوك األجنبية فيي منخفضة إذ تراوحت ما بين  القروض غير العاممةنسبة فيما يخص  . أماليذه األخيرة ربحيةوال
 ( خالل السنوات الدراسة، مما يدل أن البنوك األجنبية تتمتع بمحفظة قروض قوية.5.2%-3.8%)

نسبة يتضح أن  (V- 10رقم )جدول الومن خالل  :نسبة صافي القروض غير العاممة )المتعثرة(. 2-3
( خالل السنوات %8.3-%3.8لمبنوك العمومية كانت منخفضة إذ تراوحت ما بين ) القروض غير العاممةصافي 

ما بين كانت منخفضة جدا إذ تراوحت لمبنوك األجنبية  القروض غير العاممةصافي نسبة أن  الدراسة، في حين
من  تقمصالبنوك األجنبية و  من البنوك العموميةكل ( خالل السنوات الدراسة، مما يدل عمى أن 3.4%-1.5%)

 .القروض غير العاممةحجم 
 مؤوناتيتضح أن نسبة   (V- 10رقم )جدول الومن خالل : نسبة مؤونات القروض غير العاممة. 2-4

( خالل السنوات %73.7-%65.0إذ تراوحت ما بين ) مرتفعةلمبنوك العمومية كانت  القروض غير العاممة
ما بين تراوحت  كانت مرتفعة جدا أيضا إذ لمبنوك األجنبية القروض غير العاممة مؤوناتنسبة الدراسة، في حين 

( خالل السنوات الدراسة، مما يدل عمى أن كل من البنوك العمومية والبنوك األجنبية شكمت 82.0%-66.7%)
 .القروض غير العاممةمؤونات معتبرة من ش نيا تقمص من حجم 

في تحسين تسيير واصمت البنوك أن  ،األصول لمقطاع المصرفي الجزائري جودة وفي األخير، وفيما يتعمق ب
نسبة تحسن في ؤكده ي، ىذا ما المتعمقة بالقروض مع السير عمى المعالجة الحيوية لمقروض غير العاممةمخاطرىا 

راوحت بين تعمى الرغم من أنيا و  القروض غير العاممة. وفي مجال تشكيل مؤونات القروض غير العاممة )المتعثرة(
 فإن نسبة القروض غير العاممة ما تزال مرتفعة مقارنة مع المقاييس الدولية. (73.7%-65.0%)

تت ثر  فيي البنك، أداء استمرارية لضمان اليامة العناصر ك حدتعتبر الربحية  :. تحميل مؤشرات الربحية3
يمكن ك ومجموعة من المؤشرات من خاللها يتم قياس ربحية البن هناكو األصول جودة بمدا مباشر بشكل

 :التاليجدول في التوضيحها 
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 (2012-2009ع المصرفي الجزائري لمفترة )لمقطا الربحية(: مؤشرات V- 00الجدول رقم )
 2012 2011 2010 2009 المؤشر/السنة
 2012 2011 2010 2009 الربحية

 26.0 26.7 24.7 23.3 (ROE)لعائد عمى حقوق الممكية . ا1
 22.7 26.1 29.8 27.9 البنوك العمومية
 24.8 21.4 20.3 20.9 البنوك األجنبية

 1.8 2.2 2.1 2.0 (ROA). العائد عمى األصول 2
 1.6 1.8 1.8 1.5 البنوك العمومية
 4.6 4.5 4.6 3.7 البنوك األجنبية

 67.2 64.9 63.8 58.4 . نسبة ىامش الفائدة/إجمالي اإليرادات3
 78.1 73.6 71.6 60.4 البنوك العمومية
 41.6 44.4 44.2 52.5 البنوك األجنبية

 33.2 33.6 21.4 32.2 . نسبة المصاريف بخالف الفوائد/إجمالي اإليرادات4
 34.7 34.8 31.6 32.7 البنوك العمومية
 29.5 30.8 31.0 31.0 البنوك األجنبية

Algeria: Financial System International Monetary Fund (2014),  Source:

Web Site Address, 16, , , FMI Country report N14/161, PStability Assessment

, Date of consultation: r14161.pdfhttp://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2014/c

أن العائد  يتضح (V- 11رقم )جدول الومن خالل : (ROE)لعائد عمى حقوق الممكية ا. 15/02/20153-1
السنوات الدراسة، في حين العائد  ( خالل%29.8-%22.7عمى حقوق الممكية لمبنوك العمومية تراوح ما بين )
( خالل السنوات الدراسة، مما يدل عمى أن %24.8-%20.3عمى حقوق الممكية لمبنوك األجنبية تراوح ما بين )
 عمى تكشف النسبةومن المالحظ أن ىذه  مردودية متقاربة ومعتبرة.كل من البنوك العمومية والبنوك األجنبية حققت 

من توزيع المزيد من األرباح عمى المساىمين وزيادة األرباح  تتمكن العمومية والبنوك األجنبيةكل من البنوك  أن
 .ةالمحتجز 

 األصولأن العائد عمى  يتضح (V- 11رقم )جدول الومن خالل  :(ROA)العائد عمى األصول . 3-2
، في حين العائد وىي نسبة ضعيفة جدا ( خالل السنوات الدراسة%1.8-%1.5لمبنوك العمومية تراوح ما بين )

وىو مرتفع نسبيا عن  ( خالل السنوات الدراسة%4.6-%3.4عمى حقوق الممكية لمبنوك األجنبية تراوح ما بين )
  .العائد عمى األصول لمبنوك العمومية

نسبة ىامش يتضح أن  (V- 11رقم )جدول الومن خالل : نسبة ىامش الفائدة/إجمالي اإليرادات. 3-3
( خالل السنوات الدراسة وىي نسبة %78.1-%60.4لمبنوك العمومية تراوحت ما بين ) الفائدة/إجمالي اإليرادات

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2014/cr14161.pdf
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نسبة ىامش الفائدة/إجمالي بينما ، ىوامش الفوائد الرتفاعو في تحسن مستمر من سنة إلى أخرا ويعود ذلك مرتفعة 
وىي نسبة منخفضة مقارنة  خالل السنوات الدراسة( %52.5-%41.6ما بين ) تلمبنوك األجنبية تراوح اإليرادات

اإليرادات خاصة  الرتفاعوىذا يعود  ،2009إذ سجمت أعمى نسبة في سنة  انخفاضبالبنوك العمومية كما أنيا في 
 اإلرادات بخالف الفوائد.

يتضح أن  (V- 11رقم )جدول الومن خالل : نسبة المصاريف بخالف الفوائد/إجمالي اإليرادات. 3-4
( خالل %34.8-%31.6لمبنوك العمومية تراوحت ما بين ) /إجمالي اإليراداتالمصاريف بخالف الفوائدنسبة 

لمبنوك األجنبية تراوحت  /إجمالي اإليراداتالمصاريف بخالف الفوائدنسبة السنوات الدراسة وىي نسبة مرتفعة، بينما 
البنوك مع نسبة ة بقار تم وىي أيضا ،عة أيضامرتف( خالل السنوات الدراسة وىي نسبة %31.0-%30.8ما بين )
 العمومية.
 العنصر ىذا ولكن التقييم، لنظام المكونة األساسية العناصر من السيولةتعتبر   :. تحميل مؤشرات السيولة4

أىم  أحد يعتبرونو البعض فإن ذلك من وبالرغم لمنظام، المكونة األخرا  العناصر مع كبير بشكل تداخمو يتميز بعدم
يوضح وفيما يمي جدول ، اتيبالتزاما الوفاء في فشميا وبالتالي ،المالي اإلعسار في البنوك لوقوع المؤدية األسباب
 :لمقطاع المصرفي الجزائري  السيولة مؤشرات

 (2012-2009ع المصرفي الجزائري لمفترة )لمقطا السيولة(: مؤشرات V- 01الجدول رقم )
 2012 2011 2010 2009 المؤشر/السنة
 2012 2011 2010 2009 السيولة

 45.9 50.2 53.0 51.8 . نسبة األصول السائمة/إجمالي األصول1
 45.1 51.1 54.2 52.7 البنوك العمومية
 50.9 43.2 43.7 44.7 البنوك األجنبية

 107.5 103.7 114.3 114.5 . نسبة األصول السائمة/الخصوم قصيرة األجل2
 110.5 106.6 118.1 118.4 البنوك العمومية
 93.5 84.6 88.5 89.0 البنوك األجنبية

Algeria: Financial System International Monetary Fund (2014),  Source:

Web Site Address, 16, , , FMI Country report N14/161, PStability Assessment

, Date of consultation: http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2014/cr14161.pdf

نسبة أن  يتضح (V- 12رقم )جدول المن خالل  :نسبة األصول السائمة/إجمالي األصول. 15/02/20154-1
( خالل السنوات الدراسة %54.2-%45.1لمبنوك العمومية تراوحت ما بين ) األصول/إجمالي األصول السائمة

-%43.2لمبنوك األجنبية تراوحت ما بين ) األصول/إجمالي األصول السائمةنسبة وىي نسبة مرتفعة، بينما 
ومن  وك العمومية.مع نسبة البنجدا متقاربة  كما أنيا( خالل السنوات الدراسة وىي نسبة مرتفعة أيضا 50.9%

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2014/cr14161.pdf
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( سواء البنوك العمومية أو في %50)بنسبة  ققااالستح آجال في تطابقعمى وجود  تكشف النسبةالمالحظ أن ىذه 
 البنوك األجنبية.

األصول نسبة جدول أعاله يتضح أن ومن خالل  :نسبة األصول السائمة/الخصوم قصيرة األجل. 4-2
( خالل السنوات الدراسة %118.4-%106.6لمبنوك العمومية تراوحت ما بين ) / الخصوم قصيرة األجلالسائمة

 األجل قصيرة ابالتزاماتي الوفاء عمى قدرةليا ال( مما يدل أن البنوك العمومية %100وىي نسبة مرتفعة جدا تفوق )
لمبنوك األجنبية تراوحت  الخصوم قصيرة األجل /األصول السائمةنسبة ، بينما المحددة مواعيدىا في التسديد الواجبة

وىذا يدل أن  ،(%80تفوق ) فيي( خالل السنوات الدراسة وىي نسبة مرتفعة أيضا %93.5-%84.6ما بين )
 .المحددة مواعيدىا في التسديد الواجبة األجل قصيرة ابالتزاماتي الوفاء عمىأيضا  قدرةليا الالبنوك األجنبية 

الصالبة المالية لمقطاع المصرفي الجزائري أن كل من البنوك العمومية أخيرا يتضح جميا من تحميل مؤشرات 
واألجنبية قد سجمت تحسنا ممموسا في نتائجيا عمى الرغم من الخالفات التي تم معاينتيا. ويعود ذلك خصوصا 

ل تدىورات قيم وانخفاض ،بفضل تقميص التكاليف المتعمقة بمخاطر القروض التكاليف ى التحكم في األصول وا 
 التشغيمية.
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 الجزائريةأثر دخول البنوك األجنبية عمى أداء الصناعة المصرفية : الثالثالمبحث 
  -الييكل عمى نموذج  االعتمادتم  الجزائريةأثر دخول البنوك األجنبية عمى أداء الصناعة المصرفية لمعرفة 

( الذي يركز عمى دراسة العالقة بين ىيكل السوق واألداء داخل SCP) األداء في الصناعة المصرفية –السموك 
إضافة  تمأثر دخول البنوك األجنبية عمى أداء الصناعة المصرفية وبما أن الدراسة تركز عمى ، الصناعة المصرفية
التحرر والثانية تخص عمى الصناعة المصرفية  دخول البنوك األجنبيةتعمق باألولى ت (SCP) فرضيتين لمنموذج

  المالي.

 الدراسةنموذج المستخدمة في  المتغيرات و األدوات و البيانات تقديم المطمب األول:
أثر دخول البنوك األجنبية عمى أداء الصناعة في نموذج الدراسة والمتعمق بدراسة وتحميل  االعتمادلقد تم 
 والتي يتم توضيحيا من خالل ىذا المطمب. متغيرات كذا أدوات و و  بياناتعمى عدة  الجزائريةالمصرفية 

 الدراسة نموذج المستخدمة فياألدوات  والبيانات  تقديم الفرع األول:
 الدراسةنموذج البيانات المستخدمة في  تقديم .1

 تي تعمل في القطاع المصرفي الجزائري البنوك الجميع مجتمع الدراسة من يت لف  :مجتمع الدراسة .1-1
خمسة عشر  15بنوك عمومية، بنك مختم  واحد وة سبع 07. وىذا يشمل أجنبية عمومية، مختمطة أو سواء كانت
 بنك أجنبي.
 . جزائري بنك  19عينة الدراسة عمى  اشتممتعينة الدراسة: . 1-2

 ة وتشمل:جزائريتغطي العينة ثالثة مجموعات رئيسية من البنوك العاممة في السوق المصرفية ال
، القرض الشعبي (BNA)البنك الوطني الجزائري وىي:  كو بن( خمسة 05) ية وعددىاعمومالبنوك ال -

وبنك التنمية المحمية  (BADR)بنك الفالحة والتنمية الريفية، (BEA)البنك الجزائر الخارجي ،(CPA)الجزائري 
(BDL). 

 .بنك البركة الجزائري وىو:  واحد ة وعددىا بنكالمختمطالبنوك  -
 وىي:  بنك ثالثة عشر (13)البنوك األجنبية وعددىا  -

 ناتكسيس الجزائر (،ABC، المؤسسة العربية المصرفية الجزائر )(Cite Bank) ستي بنك الجزائر
(Natexis ،)الجزائر الشركة العامة (SGAالبنك العربي س م ع الجزائر ،)(AB plc)  ، " البنك الوطني الباريسي

  (AGB، بنك الخميج الجزائري )(Housing) اإلسكان بنك (، Trust BAبنك الجزائر )، ترست (BNP)باريبا " 
السالم مصرف (، Calyon) -االستثمارالقرض الزراعي و بنك مؤسسة (، -FransaBank Elفرنسبنك الجزائر )

 (.H.S.B.C) الجزائر، بنك إتش أس بي سي (Al Salam BA)الجزائر
ألسباب من العينة  السوق الجزائرية الموجودة في ىيكل ( بنوك03) ثالثة استثناءوتجدر اإلشارة أنو تم 
 مختمفة، تمثمت ىذه البنوك في: 
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يقوم بجميع العمميات البنكية مثل لو صفة البنك إال أنو ال  (CNEP) واالحتياطالصندوق الوطني لمتوفير  -
 عمميات التجارة الخارجية.

 .2009( تم تحويمو إلى مؤسسة مالية في سنة CNMA) الفالحية لمتعاضدية الوطني الصندوق  -
 .2006سنة  االعتمادو ( تم سحب منAl-Rayan Bankالجزائري ) الريان بنك -

إلى  2004سنوات من سنة  9 تمثمت فترة الدراسة فيجمع المعطيات: مصادر  . فترة الدراسة و1-3
مكتب النشرة الرسمية لإلعالنات من:  وباقي البيانات لبنوك العينةوتم الحصول عمى الوثائق المالية  .2012سنة 

التقارير السنوية ليذه ؛ بنك الجزائر؛ (CNRC)المركز الوطني لمسجل التجاري  -مديرية العامةال-لإلشيار القانونية
لبنك التقارير السنوية  لالقتصادأما في ما يخص المعطيات الكمية  بنك سكوب. البيانات البنوك باإلضافة إلى قاعدة

الديوان  -إحىصىائىيىة لمديرية المنشورات والنشر والتوثيق والطبع الجزائر  وحىىوصمىة 2012-2004الجزائر لمسنوات 
 .2013جوان  -الوطني لإلحصائيات

 ، إذ بمغ عدد بنوك العينةمشاىدة 135فيعدد المشاىدات تمثمت  الدراسة: نموذج. عدد مشاىدات 1-4
ماعدا  ن لكل بنك تسع مشاىدات، أي بلجميع البنوك العينة سنوات  شممت تسعفترة الدراسة  حين بنك في 19

ىذه المشاىدات  استثناءوليذا تم  2004من بنك الجزائر جاء بعد سنة  اعتمادىاأربعة بنوك أجنبية بسبب أن تاريخ 
 وىذه البنوك تمثمت في:   لتكون السمسمة متوازنة  ةالدارسمن نموذج 

عدد مشاىدتو في  تمثتموبالتالي  ،2006 في االعتماد(: تمثمت سنة -FransaBank Elفرنسبنك الجزائر )
 مشاىدات. سبع( 7)

 تمثتموبالتالي  ،2007في  االعتماد: تمثمت سنة (Calyon) -االستثمارالقرض الزراعي و بنك مؤسسة 
 مشاىدات. ست( 6عدد مشاىدتو في )

عدد مشاىدتو  تمثوبالتالي تم ،2008في  االعتماد(: تمثمت سنة H.S.B.C) الجزائربنك إتش أس بي سي 
 ( خمس مشاىدات.5في )

عدد  تمثوبالتالي تم 2008في أواخر  االعتماد: تمثل تاريخ (Al Salam BA) السالم الجزائرمصرف 
 ( أربع مشاىدات.4مشاىدتو في )

لمعالجة موضوع الدراسة تم المجوء إلى جمع األساليب المستخدمة في نموذج الدراسة:  دوات واأل .2
وتم  البيانات األولية من الوثائق المالية )الميزانيات وجداول حسابات النتائج( لبنوك العينة ك داة رئيسية لمبحث

. أما فيما يخص االقتصاديةعمى أدوات التحميل المالي مثل النسب المالية و بعض المؤشرات الكمية  االعتماد
 استخراجعمى نموذج بانل لعينة الدراسة. وتم  االعتمادألساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة فقد تم األدوات وا

  .Excel7 ،Eviews8نتائج الدراسة بواسطة البرامج اإلحصائية التالية:
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 الدراسة نموذجمتغيرات  تقديم :ثانيالفرع ال
 رئيسية ىي: أشكالثالثة  إلى نموذجال اتنقسم المتغيرات المستخدمة في ىذ

 :ت الدراسة عمة ثالث متغيرات تابعة لقياس األداء وىيشمملقد  :(P)األداءتابعة لقياس التغيرات الم .1
يشير ىذا المؤشر إلى قياس النسبة المئوية لمعائد لكل دينار  :(ROE) الممكيةالعائد عمى حقوق  .1-1

وكمما ارتفع ىذا العائد كمما كان أفضل لمبنك، ألنو يتمكن من توزيع المزيد من األرباح عمى  ،من حقوق الممكية
  ويحسب معدل ىذا العائد كما يمي: المساىمين وزيادة األرباح المحتجزة وىذا في حاالت تزيد فييا األرباح.

(ROE * )100( = )صافي الدخل البنك/ حقوق الممكية 
وىو يشير إلى قياس صافي الدخل لكل دينار من متوس   :(ROA)العائد عمى األصول . 1-2

 ويحسب معدل ىذا العائد كما يمي:األصول التي تم امتالكيا خالل الفترة. 
(ROA = )( * )100صافي الدخل البنك/األصول 

ىو ثالث متغير تابع، ويركز عمى األرباح العائدة من األنشطة  (:NIMئدة الصافية ). ىامش الفا1-3
يمثل ىذا اليامش مقياسا  الفائدة. وقد تم استخدام صافي ىامش الفائدة في العديد من الدراسات عن أداء البنك.

وىو يقيس مدا قدرة البنك عمى إدارة مخاطر معدل  .ممخصا لصافي العائد مقسوما عمى األصول المنتجة لمدخل
 ويحسب معدل ىذا العائد كما يمي: الفائدة.

(NIM = )(متوس   / صافي دخل الفائدة * )100األصول التي تولد كاسب 
 خالل فترة الدراسة: العموميةبنوك لمفيما يمي جدول يمخص متغيرات األداء 
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 (2012-2004فترة الدراسة ) خالل العموميةبنوك لم(: متغيرات األداء V- 02رقم ) جدولال

 البنك السنة 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
12,87 17,60 19,20 16,56 18,69 16,95 17,47 -14,51 3,84 ROE (%) 

B
N

A
 

1,32 2,15 2,29 1,67 0,94 0,74 0,61 -0,49 0,11 ROA (%) 

3,74 3,29 3,35 2,89 4,20 4,20 4,75 6,31 3,87 NIM (%) 

13,18 12,88 13,44 13,53 14,11 6,03 16,99 8,18 4,61 ROE (%) 

C
P

A
 

1,34 1,34 1,51 1,45 1,39 0,67 1,62 0,63 0,34 ROA (%) 

3,56 3,19 2,46 2,45 3,01 3,34 3,61 3,48 2,77 NIM (%) 

16,73 16,07 11,74 22,76 19,59 23,85 15,42 3,64 2,51 ROE (%) 

B
E

A
 

1,54 1,15 0,81 1,55 0,94 0,78 0,42 0,12 0,09 ROA  (%) 

0,94 0,64 0,87 1,51 1,78 1,99 2,13 3,76 1,97 NIM (%) 

8,93 18,38 25,78 3,92 14,12 -41,23 -96,56 -35,85 0,46 ROE (%) 

B
A

D
R

 

0,57 1,10 1,34 0,15 0,55 -1,24 -2,67 -1,92 0,04 ROA (%) 

2,57 2,08 1,67 2,18 3,53 4,11 2,85 3,98 5,14 NIM (%) 

6,09 6,10 2,75 6,14 2,99 3,34 3,98 2,48 9,85 ROE (%) 

B
D

L
 

0,46 0,44 0,19 0,55 0,26 0,19 0,11 0,07 0,29 ROA (%) 

2,61 2,39 2,55 2,45 2,46 0,93 2,40 1,69 2,19 NIM (%) 

 2012-2004عمى القوائم المالية لمبنوك العمومية  باالعتمادتم حساب المتغيرات من طرف الباحثة المصدر: 
 وفيما يمي جدول يمخص متغيرات األداء لمبنوك األجنبية خالل فترة الدراسة:

 (2012-2004(: متغيرات األداء لمبنوك األجنبية خالل فترة الدراسة )V- 03رقم ) جدولال

 البنك السنة 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
19,49 18,92 17,66 17,35 29,87 23,57 22,60 20,94 12,60 ROE (%) 

E
l-

B
a
ra

k
a
 

B
a
n

k
 

2,78 2,84 2,69 2,88 3,70 2,35 2,25 1,58 0,81 ROA (%) 

9,39 9,56 9,67 7,75 6,80 6,30 7,48 6,35 5,92 NIM (%) 

22,38 16,02 14,95 13,05 18,60 19,32 20,44 27,20 29,52 ROE (%) 

C
it

i 
B

a
n

k
 

3,10 3,05 2,66 2,46 2,99 2,59 2,19 3,99 2,85 ROA (%) 

5,98 5,11 7,19 7,08 2,84 3,31 4,27 3,86 2,77 NIM (%) 

 يتبع
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8,67 6,00 7,51 7,91 12,93 26,09 -20,53 16,22 10,80 ROE (%) 

A
B

C
 

2,82  2,20  2,51  2,06  1,90  3,10  -2,12  1,86  1,53  ROA (%) 

3,97  3,83  4,08  3,91  5,58  3,81  5,07  4,40  6,53  NIM (%) 

14,77  8,23  9,97  7,26  5,65  3,16  6,18  10,35  13,79  ROE (%) 

N
a
te

x
is

 

B
a
n

k
 

2,84  1,81  2,42  1,69  0,87  0,51  0,68  1,55  1,46  ROA (%) 

6,15  6,80  7,30  6,38  5,43  4,36  4,90  4,48  5,28  NIM (%)   

19,06  17,89  15,67  12,62  18,10  15,57  14,86  14,10  11,35  ROE (%) 

S
G

A
 

2,55  2,61  2,16  1,67  1,31  1,03  0,98  1,32  1,06  ROA (%)  

5,50  6,37  5,97  6,53  5,73  5,73  5,00  4,01  4,40  NIM (%) 

16,06  9,83  9,79  5,94  12,75  9,20  11,46  13,72  3,67  ROE (%) 

A
ra

b
 B

a
n

k
 

P
lc

 

5,10  3,16  3,97  1,82  2,06  1,83  1,99  2,18  0,61  ROA (%) 

3,49  3,09  3,80  2,06  6,16  6,35  3,90  2,95  2,18  NIM (%)  

20,04  23,84  22,56  22,19  23,36  23,65  21,26  18,91  22,25  ROE (%) 

B
N

P
 

P
a
ri

b
a
s 

2,20  2,87  2,42  2,42  2,01  2,00  1,73  1,92  2,25  ROA (%) 

4,62  4,95  4,33  4,22  6,75  8,85  9,11  8,23  3,07  NIM (%) 

5,75  6,43  15,72  7,23  18,08  12,16    0,85  10,99  16,91  ROE (%) 

T
ru

st
 B

a
n

k
 

2,82  3,13  6,58  2,80  4,82  4,45  0,23  3,55  3,64  ROA (%) 

5,82  9,36  9,22  6,42  5,71  8,95  4,70  4,42  5,06  NIM (%) 

11,31  9,27  4,72  0,27  7,45  3,81  0,33  0,46  -2,53  ROE (%) 

H
o
u

si
n

g
 

B
a
n

k
 

3,55  3,60  2,05  0,15   2,41  1,10  0,11  0,16  -1,22  ROA (%) 

2,92  2,92  2,44  2,77  5,58  6,45  6,05  3,77  1,39  NIM (%) 

23,34  18,00  16,39  12,09  24,08  15,05  11,37  4,85  -8,96  ROE (%) 

A
G

B
 

3,80  3,45  3,54  3,16  3,92  3,60  3,30  1,45  -5,37  ROA (%) 

5,25  4,70  5,93  6,32  5,14  5,67  6,14  3,90  5,04  NIM (%) 

8,70  3,04  3,44  0,87  4,27  0,56  0,01  - - ROE (%) 

F
ra

n
sa

 

B
a
n

k
 

4,44  3,47  1,74  0,44  1,48  0,28  0,01  - - ROA (%) 

7,09  6,24  4,67  6,39  6,24  4,32  2,81  - - NIM (%) 

 يتبع
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8,43  8,35  4,45  1,68  3,52  6,51  - - - ROE (%)  

C
a
ly

o
n

 

B
a
n

k
 

4,03  4,85  3,16  1,13  0,80  2,80  - - - ROA (%) 

2,22  6,81  5,80  4,24  4,22  1,73  - - - NIM (%) 

21,41  14,71  4,90  -1,60  -29,60  - - - - ROE (%) 

H
.S

.B
.C

 

B
a
n

k
 

2,86  2,42  2,17  -0,89  -10,20  - - - - ROA (%) 

6,27  1,61  1,98  0,83  1,77  - - - - NIM (%) 

9,49  8,54  -0,66  -2,73  - - - - - ROE(%)  

A
l 

 S
a
la

m
 

B
a
n

k
 

3,42  3,62  -0,34  -1,94  - - - - - ROA (%) 

9,01  9,67  2,92  2,29  - - - - - NIM (%) 

 2012-2004عمى القوائم المالية لمبنوك األجنبية  باالعتمادتم حساب المتغيرات من طرف الباحثة المصدر: 
 وتشمل: :لنموذج الدراسة مستقمةالمتغيرات . ال2

معديد من الدراسات السابقة مثل لتبعا لقياس دخول البنوك األجنبية:  . المتغيرات المستقمة2-1
البنوك  دخولتخص ه الدراسة نوعين مختمفين من المتغيرات ذفي ى استخدموآخرون  (Claessens)كميسينس 
عن الحصة السوقية لمبنوك والثاني  (NSFB) عن حصة عدد من البنوك األجنبية األول يعبرالمتغير فاألجنبية، 
  المحمية مسوق ل فعمي اختراقيعتبر دخول البنوك األجنبية اختبار ما إذا كان من أجل وذلك  ،(MSFB) األجنبية

 متغيرات في أداء البنك. و أىمية لذكون يس ،مبنوك األجنبيةلمجرد وجود  أنو أو
  حسب كما يمي:تو  :(NSFB) عدد البنوك األجنبية حصة أ.

NSFB*100=عدد البنوك األجنبية/إجمالي عدد البنوك 
 وتحسب كما يمي: :(MSFB) السوقية لمبنوك األجنبية حصةب. 

MSFB = 100*حجم الودائع إلجمالي البنوك  البنوك األجنبية/ حجم الودائع إلجمالي 
 متغيرات المستقمة لقياس دخول البنوك األجنبية خالل فترة الدراسة:الوفيما يمي جدول يمخص 

 (2012-2004(: متغيرات دخول البنوك األجنبية خالل فترة الدراسة )V- 04رقم ) جدولال
 السنة/ المتغير 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

73,68 73,68 73,68 73,68 72,22 70,59 68,75 66,67 66,67 NSFB (%) 

13,46 11,75 12,12 11,57 8,26 7,60 7,98 6,58 5,64 MSFB (%) 

 2012-2004عمى القوائم المالية لمبنوك األجنبية  باالعتمادتم حساب المتغيرات من طرف الباحثة المصدر: 
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 تتمثل في:لقياس ىيكل السوق:  . المتغيرات المستقمة2-2
 لكل بنك في السوق المصرفي.   المساىمةيقيس ىذا المؤشر حجم (: MS) المساىمةحجم أ. 

MS(i) = Xi/X 

 حيث:
Xi  لمبنك  الودائع: حجم(i) 
X:  إلجمالي البنوك الودائعحجم. 

 البنوك العاممة في السوق المصرفي.  ألكبريقيس ىذا المؤشر نسبة الترّكز : (CR) نسبة التركزب. 
CRn =Xn /X 

 حيث:
Xn:  بنك، ثالثة، خمسة ألكبر الودائعحجم ،. . . .،(n) .من البنوك العاممة في السوق المصرفي 

X:  لمجياز المصرفي. الودائعحجم 
ىذه  تمثنسبة الترّكز في نموذج الدراسة ألكبر خمسة بنوك من حيث الودائع في العينة إذ تم اعتمادوتم 

 البنوك في البنوك العمومية.
 يمثل مربع حجم المساىمة لكل بنك في السوق المصرفي.: (HHI)ىيرشمان  -ىيرفندالج. مؤشر 

HHI = ∑ (
  

 
)
 

 
    

 لقياس ىيكل السوق المصرفية في الجزائر خالل فترة الدراسة:متغيرات المستقمة الوفيما يمي جدول يمخص 
 (2012-2004خالل فترة الدراسة ) (: متغيرات ىيكل السوق المصرفية في الجزائرV- 05رقم ) جدولال
 البنك السنة 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
0,229 0,203 0,198 0,192 0,187 0,179 0,201 0,183 0,202 MS BNA 

0,153 0,134 0,133 0,136 0,121 0,107 0,126 0,146 0,155 MS CPA 

0,297 0,364 0,389 0,361 0,437 0,470 0,402 0,352 0,318 MS BEA 

0,138 0,134 0,134 0,147 0,132 0,126 0,143 0,199 0,208 MS BADR 

0,047 0,048 0,024 0,048 0,041 0,042 0,047 0,055 0,060 MS BDL 

0,019 0,017 0,017 0,016 0,011 0,011 0,011 0,013 0,014 MS El-Baraka  

0,022 0,018 0,020 0,016 0,017 0,020 0,026 0,016 0,016 MS Citi Bank 

0,005 0,004 0,005 0,006 0,004 0,006 0,006 0,008 0,007 MS ABC 

0,010 0,008 0,007 0,007 0,006 0,006 0,006 0,005 0,004 MS Natexis 

Bank 

0,026 0,022 0,023 0,024 0,017 0,015 0,015 0,011 0,007 MS SGA 

0,005 0,004 0,005 0,007 0,003 0,003 0,002 0,002 0,002 MS Arab B 

Plc 

 يتبع
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0,023 0,023 0,024 0,022 0,017 0,011 0,009 0,008 0,005 MS BNP 

Paribas 

0,003 0,002 0,003 0,003 0,002 0,001 0,002 0,002 0,001 MS Trust Bank 

0,003 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 MS Housing 

Bank 

0,012 0,008 0,007 0,005 0,003 0,002 0,001 0,001 0,000 MS AGB 

0,002 0,003 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 - - MS Fransa 

Bank 

0,002 0,002 0,002 0,002 0,001 0,001 - - - MS Calyon 

Bank 

0,003 0,002 0,003 0,003 0,000 - - - - MS H.S.B.C 

Bank 

0,002 0,002 0,002 0,002 - - - - - MS Al Salam  

0,865 0,882 0,879 0,884 0,917 0,924 0,920 0,934 0,944 CR5  

0,188 0,214 0,229 0,211 0,261 0,283 0,242 0,222 0,214 HHI 

 2012-2004عمى القوائم المالية لبنوك العينة  باالعتمادتم حساب المتغيرات من طرف الباحثة المصدر: 
الدراسة عمى ثالث متغيرات تخص التحرر  اعتمدتتحرر النظام المصرفي: ممتغيرات المستقمة لال. 2-3

 النظام المصرفي وىي كما يمي:
     تطور القطاع الماليلقياس  اتمؤشر أحد يعتبر : (M2/GDP) مؤشر حجم الوساطة المالية أ.

 لالقتصاد أي معدل تطور السيولة ستخدم لقياس حجم الوساطة المالية في القطاع المالي،فيو ي ،العمق المالي أو
 معدل كما يمي:ال ىذا ويحسب

 (GDP)/ الناتج المحمي اإلجمالي(M2)= الكتمة النقدية (M2/GDP)السيولة  تطور معدل 
دور تعبئة الودائع من إلى ىذا مؤشر يشير  :(CP/GDP)نسبة القروض القطاع الخاص  ب.
ذلك فيو  بناء عمىو  ،في الناتج المحمي اإلجمالي الخاص، فضال عن حصة االئتمان لمقطاع القطاع المصرفي

يقوم  الذي المالي النظام فإن"  تخصيص االئتمان لمقطاع الخاص. وبالتاليفي  البنكي قطاعدرجة تطور اليقيس 
 الشركات عمى المنشآت، ويمارس رقابة من المعمومات ينخرط في استقصاء الخاصة تخصيص االئتمان لممنشآتب

بتخصيص  يقوم الذي النظام من أكثر بصور المعامالت، وتسييل الموارد، وتعبئة المخاطر، في إدارة خدمات ويقدم
 التالية:نسبة ىذا المؤشر بب احس يتم 1." الدولة تممكيا التي العامة األعمال أو االئتمان لمحكومة
 (GDP)الناتج المحمي اإلجمالي /(CP)الخاص = القروض الموجية لمقطاع  (CP/GDP)نسبة 

كمفة رأس المال وفقا لمعدل الفائدة  يدل ىذا المؤشر عمى: (RIR)ج. معدل الفائدة الحقيقي 
الفائدة الحقيقي يدل عمى األجر الحقيقي لمتوظيف )أو إلى التكمفة الفعمية  لدمعالحقيقي. عمى وجو الخصوص، 

                                                           
 الموقع اإللكتروني: ،التمويل والنمو: شواىد تطبيقيةالمعيد العربي لمتخطي ،  1

7.pdf-api.org/images/training/programs/1/2012/4_C50-www.arab :10/08/2016، تاريخ االطالع. 

http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2012/4_C50-7.pdf
http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2012/4_C50-7.pdf
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عني انخفاض في حجم تكاليف البنك وزيادة تانخفاض نسبة ىذا المتغير أن ، كما لمقرض( عند حذف آثار التضخم
معدل الفائدة لبالتالي يمكن  و ،في ربحيتيا والعكس صحيح. وعميو يفضل ليذه النسبة أن تكون أقل ما يمكن

من خطوة عميو فإذا وجدت  و ،االسمي الفائدة إشارة سمبية عندما يتجاوز معدل التضخم معدل أن يكون الحقيقي 
تم  سمبية إلى معدالت فائدة حقيقية إيجابية يدل عمى التقدم في إصالح القطاع المصرفي.معدالت فائدة حقيقية 

تم ضبطو حسب التضخم وفق ىذا األخير فائدة اإلقراض معدل وفق الذي تم حسابو الفائدة الحقيقي  معدل استخدام
 .الخاص بالبنك الدولي قياسو بواسطة معامل انكماش إجمالي الناتج المحمي

 خالل فترة الدراسة: وفيما يمي جدول يمخص متغيرات المستقمة لقياس التحرر النظام المصرفي الجزائري 
 (2012-2004خالل فترة الدراسة ) النظام المصرفي الجزائري التحرر  متغيرات(: V- 06رقم ) جدولال
 السنة/ المتغير 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

69,53 68,38 69,05 71,96 62,99 64,09 58,03 54,98 60,79 M2/GDP (%) 

14,17 13,65 15,05 16,04 12,78 12,98 12,42 11,85 10,97 CP/GDP (%) 

2,25 -8,31 -6,99 21,57 -6,71 1,51 -2,30 -7,00 -3,78 RIR

(%)  

 2012-2004 لمسنوات عمى التقارير البنك الجزائر باالعتمادتم حساب المؤشرات من طرف الباحثة المصدر: 
إلىىى متغيىىرات خصىىائص ىيكىىل السىىوق  باإلضىىافة :(Variables of Control)تفســيرية المتغيــرات ال. 3

 تمثمت في: تفسيرية المتغيرات مجموعتين من ال اشتمل النموذج كذلك عمى المشار إلييا آنفًا،
تعكىىس بعىىض أشىىكال المخىىاطر مثىىل مخىىاطر القىىروض، مخىىاطر  بالبنــك: متعمقــة متغيــرات تفســيرية .3-1

  السيولة، مخاطر كفاية رأس المال ومخاطر الحجم.
بجىىودة األصىىول واحتمىىاالت يىىرتب  ىىىذا النىىوع مىىن المخىىاطر  (:R/CRS. نســبة مخــاطر القــروض )أ

. وتركز مقاييس مخاطر االئتمان عمى القروض ألنيا تخضع ألعمى معىدالت العجىز عىن السىداد ،العجز عن السداد
 يمي: ومن أىم نسب قياس المخاطر ما

R/CRS القروضجمالي القروض/ إ سائر=  مؤونات خ 
تعتبىىر ، السىىيولة فىىي البنىىك يسىىتخدم ىىىذا المتغيىىر لقيىىاس مخىىاطر(:R/LQ) . نســبة مخــاطر الســيولةب

التسييالت ذات مخاطر عالية والعائد المتوقع عمييا يفوق العائد المتوقىع عمىى غيرىىا مىن األصىول األخىرا. وارتفىاع 
نسبة ىذا المتغير يعتبر مؤشرًا عمى اإلفراط في اإلقراض لدا البنوك وبالتالي عجز فىي السىيولة لىدييا. فىي حىين أن 

ض سىىىيولة لىىىدا البنىىىوك، وعميىىىو نتوقىىىع أن يىىىرتب  ىىىىذا المتغيىىىر بعالقىىىة ايجابيىىىة بمؤشىىىرات انخفىىىاض النسىىىبة يعنىىىي فىىىائ
 وتتمثل النسبة فيما يمي:الربحية. 

                                                           
 ؤشر تم أخذ مRIR :من قاعدة البيانات لمبنك الدولي الموقع اإللكتروني  
 https://data.worldbank.org/indicator/FR.INR.RINR?locations=DZ&name_desc=true ، 20/00/2012: الطالعاتاريخ.   

https://data.worldbank.org/indicator/FR.INR.RINR?locations=DZ&name_desc=true
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R/LQ 100/إجمالي األصول( * االئتمانية= )التسييالت 
زيادة حجم المخاطر  إلىيشير انخفاض نسبة ىذا المتغير  :(R/CP)نسبة مخاطر رأس المال .ج

، وعميو نتوقع أن يرتب  بعالقة ايجابية بات رأس مال البنك بالمقارنة مع أصولوالناجمة عن تدني أرصدة حسا
 بمؤشرات األداء.

R/CP  * )100= )حقوق الممكية/إجمالي األصول 
التحقىىق ، وبالتىالي البنىىكيسىتخدم ىىىذا المتغيىر لقيىىاس تطىور حجىىم ونشىاط  :(R/VL) مخـاطر الحجــم د.

(. فىىإذا جىىاء يىىرتب  بعالقىىة ايجابيىىة مىىع مؤشىىر األداء فيىىذا يشىىير إلىىى Economies of Scaleمىىن وجىىود وفىىورات )
 مقدرة البنك عمى تحقيق وفورات ناجمة عن زيادة في حجمو وانخفاض في تكاليف إنتاجو، ويتمثل في: 

R/VL  =صولالموغاريتم الطبيعي لأل  
 خالل فترة الدراسة:العمومية ك و مبنبمقاييس المخاطرة ليمخص متغيرات التفسيرية متعمقة  وفيما يمي جدول

 (2012-2004(: مقاييس المخاطرة لمبنوك العمومية خالل فترة الدراسة )V- 07رقم ) جدولال

 النسبة 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

بنك
ال

 

10,26 12,20 11,94 10,07 5,05 4,34 3,49 3,34 2,83 R/CRS (%) 

B
N

A
 55,05 55,56 52,56 63,43 50,87 48,87 49,28 47,78 60,91 R/LQ (%) 

1,09 -0,45 0,11 1,51 2,07 2,84 8,21 4,09 0,64 R/CP (%) 

21,45 21,21 21,08 20,95 20,84 20,64 20,39 20,23 20,28 R/VL 

10,14 10,43 11,23 10,72 9,88 11,18 9,53 7,73 7,43 R/CRS (%) 

C
P

A
 46,78 44,02 41,35 34,36 30,01 29,53 28,23 31,51 32,65 R/LQ (%) 

0,60 -0,05 -0,83 0,07 1,36 3,30 0,36 4,00 3,94 R/CP (%) 

20,86 20,71 20,52 20,47 20,40 20,10 20,01 19,88 19,83 R/VL 

9,21 7,14 6,90 6,82 4,80 3,27 2,70 3,32 3,51 R/CRS (%) 

B
E

A
 25,16 21,42 18,36 19,80 16,16 12,59 14,86 21,95 27,65 R/LQ (%) 

-3,61 -2,28 0,14 -1,69 0,71 4,07 11,60 14,75 6,21 R/CP (%) 

21,56 21,69 21,59 21,50 21,59 21,47 21,12 20,75 20,66 R/VL 

6,42 5,98 5,19 3,80 3,92 3,01 2,77 5,36 8,87 R/CRS (%)  

B
A

D
R

 

42,22 39,88 31,33 37,32 36,08 45,11 44,45 51,86 50,43 R/LQ (%) 

1,14 0,38 -2,28 -0,04 -8,80 5,58 7,30 13,21 3,53 R/CP (%) 

20,71 20,64 20,51 20,54 20,46 20,20 20,21 20,26 20,12 R/VL 

 يتبع



الخامس: أثر دخول البنوك األجنبية عمى أداء النظام المصرفي الجزائري عمى  الفصل
 الصناعة المصرفية -القطاعي  -المستوى: الوطني 

276 

7,53 7,16 6,98 8,90 8,68 5,81 2,64 2,69 2,95 R/CRS (%) 

B
D

L
 59,42 45,67 41,20 38,37 35,80 3,65 36,81 35,07 32,70 R/LQ (%) 

0,82 1,06 2,30 1,45 1,98 27,57 1,79 0,53 0,14 R/CP (%) 

19,93 19,89 19,74 19,67 19,55 19,37 19,23 19,14 19,02 R/VL 

 2012-2004عمى القوائم المالية لمبنوك العمومية  باالعتمادتم حساب المتغيرات من طرف الباحثة المصدر: 
 وفيما يمي جدول يمخص متغيرات التفسيرية متعمقة بمقاييس المخاطرة لمبنوك األجنبية خالل فترة الدراسة:

 (2012-2004(: مقاييس المخاطرة لمبنوك األجنبية خالل فترة الدراسة )V- 08رقم ) جدولال
البنك السنة 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 

14,26 15,01 15,24 16,60 12,39 9,96 9,94 7,56 6,46 R/CRS (%) E
l-B

a
ra

k
a

 

B
a

n
k

 

38,39 44,05 46,21 60,00 71,43 67,02 64,65 66,23 55,33 R/LQ (%) 

0,36 0,90 1,78 1,17 0,39 1,32 1,15 1,61 2,63 R/CP (%) 

18,83 18,71 18,61 18,41 18,10 17,85 17,64 17,54 17,47 R/VL  

13,83 19,05 17,78 18,87 16,06 13,43 10,71 14,68 9,64 R/CRS (%) 

C
iti B

a
n

k
 

34,78 39,69 25,28 23,22 22,68 21,13 19,52 27,11 17,62 R/LQ (%) 

-0,69 0,15 2,45 1,12 1,02 0,56 0,00 0,00 3,63 R/CP (%) 

18,94 18,76 18,68 18,43 18,45 18,43 18,42 17,79 17,88 R/VL 

32,59 36,70 33,43 26,04 14,71 11,90 10,31 11,49 14,14 R/CRS (%) 

A
B

C
 

42,37 38,84 40,90 32,00 34,03 35,14 24,67 20,47 19,16 R/LQ (%) 

-0,41 -0,33 -0,26 0,66 0,97 3,13 24,14 -0,67 0,00 R/CP (%) 

17,67 17,55 17,55 17,63 17,34 17,41 17,21 17,27 17,03 R/VL 

19,22 22,01 24,29 23,33 15,41 16,22 11,08 15,03 10,55 R/CRS (%) N
a
tex

is B
a

n
k

 

56,85 62,72 67,07 61,98 58,02 49,68 50,09 43,70 44,45 R/LQ (%) 

0,28 2,46 1,30 0,56 2,41 2,07 1,98 0,98 1,70 R/CP (%) 

18,29 18,02 17,82 17,73 17,58 17,43 17,12 16,75 16,35 R/VL 

13,39 14,57 13,81 13,24 7,22 6,64 6,59 9,33 9,32 R/CRS (%) 

S
G

A
 

50,85 66,89 66,25 56,14 73,35 60,77 49,36 42,79 37,63 R/LQ (%) 

1,87 1,32 1,09 1,98 2,41 2,47 2,50 2,20 2,81 R/CP (%) 

19,13 18,93 18,88 18,86 18,51 18,26 17,99 17,46 16,88 R/VL (%) 

 يتبع
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31,74 32,18 40,62 30,67 16,13 19,88 17,41 15,58 16,64 R/CRS (%) A
ra

b
 B

a
n

k
 

P
lc 

42,36 46,21 49,49 29,79 35,47 33,32 35,91 29,72 31,52 R/LQ (%) 

0,54 1,30 0,57 0,59 -0,49 1,50 0,85 0,92 0,31 R/CP (%) 

17,61 17,58 17,22 17,39 16,94 16,60 16,48 16,06 15,85 R/VL 

11,00 12,02 10,72 10,88 8,59 8,45 8,13 10,15 10,11 R/CRS (%) B
N

P
 P

a
rib

a
s 

39,38 45,86 41,96 37,74 36,33 46,26 38,35 41,40 27,69 R/LQ (%) 

1,78 0,99 1,36 0,40 1,48 3,75 3,67 4,12 2,50 R/CP (%) 

19,15 18,97 18,93 18,78 18,68 18,15 17,90 17,42 16,91 R/VL 

49,09 48,65 41,88 38,68 26,65 36,63 26,56 32,31 21,52 R/CRS (%) T
ru

st B
a

n
k

 

51,67 60,83 60,25 58,90 65,54 55,42 59,02 37,48 41,65 R/LQ (%) 

0,65 8,33 1,73 4,98 1,08 3,66 9,16 2,81 3,08 R/CP (%) 

17,41 17,22 17,31 17,21 16,69 16,16 16,32 16,04 15,35 R/VL 

31,42 38,80 43,50 54,33 32,31 28,84 32,67 35,30 48,08 R/CRS (%) 

H
o

u
sin

g
 

B
a

n
k

 

29,14 32,77 25,27 31,24 57,74 41,99 39,22 46,97 23,57 R/LQ (%) 

2,19 3,00 3,43 4,48 3,26 2,28 2,83 0,26 0,95 R/CP (%) 

17,52 17,23 17,03 16,76 16,07 16,13 15,95 15,67 15,36 R/VL (%) 

16,28 19,14 21,63 26,19 16,29 23,92 29,06 30,02 59,93 R/CRS (%) 

A
G

B
 

61,72 59,33 46,09 48,83 63,78 60,15 59,30 25,16 7,98 R/LQ (%) 

1,73 1,73 3,70 2,03 0,65 1,81 2,74 4,98 0,00 R/CP (%) 

18,47 18,14 17,86 17,65 17,13 16,49 16,13 15,45 14,71 R/VL 

50,99 114,2 50,50 51,17 34,62 50,58 79,65 - - R/CRS (%) F
ra

n
sa

 B
a

n
k

 

47,92 58,39 49,93 19,34 28,27 25,63 0,17 - - R/LQ (%) 

1,71 3,38 2,93 1,29 1,44 1,31 0,99 - - R/CP (%) 

16,97 16,72 16,88 16,82 16,06 15,61 14,96 - - R/VL 

47,84 58,16 71,00 67,50 22,72 42,92 - - - R/CRS (%) 

C
a
ly

o
n

 

B
a

n
k

 

20,57 38,03 48,38 37,13 47,06 52,39 - - - R/LQ (%) 

-0,77 0,11 0,56 1,52 0,60 0,58 - - - R/CP (%) 

16,97 16,77 16,52 16,53 16,19 15,51 - - - R/VL  

 يتبع
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13,38 16,43 44,32 55,57 34,46 - - - - R/CRS (%)  

H
.S

.B
.C

 

B
a

n
k

 

22,63 31,46 37,23 12,13 7,77 - - - - R/LQ (%) 

-0,02 1,33 3,84 0,00 0,00 - - - - R/CP (%) 

18,65 18,27 17,21 16,90 15,48 - - - - R/VL 

36,00 42,35 51,45 70,91 - - - - - R/CRS (%) 

A
l S

a
la

m
 

B
a

n
k

 

61,66 55,27 25,45 4,27 - - - - - R/LQ (%) 

2,18 2,61 0,13 13,79 - - - - - R/CP (%) 

17,31 17,03 16,72 16,41 - - - - - R/VL 

 2012-2004عمى القوائم المالية لمبنوك األجنبية  باالعتمادتم حساب المتغيرات من طرف الباحثة المصدر: 
 اقتصرتوىي تشمل عدة مؤشرات إال أن الدراسة  :الكمي االقتصادب متعمقة. المتغيرات التفسيرية 3-2

 عمى المؤشرات التالية:
في الناتج المحمي اإلجمالي إما  وتعني التغير" :(GDPG) اإلجماليمعدل نمو الناتج المحمي  أ.

بالنسبة ألسعار تسمى سنة األساس وتتم المقارنة عمى أساسيا، لكونيا سنة طبيعية، كما  ب سعار السوق الجارية، أو
لتطورات جميع القطاعات اإلنتاجية ومن أىميا القطاع المصرفي والذي  انعكاسيعتبر الناتج المحمي اإلجمالي 

المحمي اإلجمالي ىو القيمة إذن الناتج  ، 1" المحيطة االقتصادية يعتمد النمو فييا عمى الظروف السياسية و
 السوقية اإلجمالية لجميع السمع والخدمات النيائية المنتجة في بمد ما في سنة معينة حيث يتم حساب معدل نمو

  .GDPGt2   ( =(GDPt1 - GDPt2) / GDPt1)  *100الناتج المحمي اإلجمالي
ىذا المتغير لقياس أثر الزيادة  يستخدم (:PERCAPGالفرد الحقيقي )دخل نصيب معدل نمو . ب

 في متوس  دخل األفراد عمى تحسن ربحية البنوك، وىو بذلك يعكس ظروف الطمب في االقتصاد.
 االستداللييقيس نسبة الزيادة اإلجمالية في الرقم  التضخم معدلإن  :(INFL)معدل التضخم  ج.

والمخاطر السوقية وذلك ألن  االئتمانقمل من دقة التقييم لمخاطر ( لجميع السمع والخدمات، فيو يCPIلألسعار )
السريع والكبير في معدالت التضخم قد يودي  االنخفاض، كما أن التضخم يرتب  مباشرة مع تذبذب مستوا األسعار

الي في إلى المستويات اإلسمية لمدخل والتدفقات المالية مما يؤثر سمبا عمى مستوا السيولة ودرجة اإلعسار الم
 التضخم يؤثر عمى القيمة الحقيقية لمتكاليف واإليرادات. ف ،البنوك

إلى  (PS) اإلرىاب أو االستقرار السياسي وغياب العنفيشير مؤشر  :(PS)السياسي  االستقرار د.
عنيفة، بما في ذلك العنف ذات  بوسائل غير دستورية أوبالحكومة  اإلطاحة أو استقرارزعزعة  احتمالتصورات 

                                                           
-1994دراسة تحميمية لممصارف التجارية العاممة في األردن ) - خالد عبد المصمح عمايرة، " أثر األداء المصارف وىيكل السوق عمى الكفاءة المصرفية 1

 .162، ص مرجع سابق، "(2003
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في وحدات من التوزيع الطبيعي  تقدير درجة البالد عمى المؤشر الكمي يمنح و ،اإلرىاب الدوافع السياسية و
 .1(2.5إلى  2.5-)المعياري، أي بدءا من حوالي 

ثقة وجود مدا إلى أي تصورات إلى  (RL) سيادة القانون يشير مؤشر  :(RL)سيادة القانون  ه.
الشرطة، والمحاكم، فضال عن  بقواعد المجتمع، وخاصة نوعية إنفاذ العقود، حقوق الممكية، االلتزام والمتعاممين في 

تقدير درجة البالد عمى المؤشر الكمي، في وحدات من التوزيع الطبيعي  يمنح و ،العنف احتمال حدوث الجرائم و
   .2( 2.5إلى  2.5-)المعياري، أي بدءا من حوالي 

 الكمي خالل فترة الدراسة: باالقتصادوفيما يمي جدول يمخص المتغيرات التفسيرية المتعمقة 

 (2012-2004خالل فترة الدراسة ) الكمي باالقتصاد(: مؤشرات المتعمقة V- 11رقم ) جدولال

 السنة/ المتغير 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

9,11  21,08  20,30  -9,74  18,08  10,01  12,43  22,98  17,07  GGDP (%)  

7,61  17,81  17,93  -11,47  16,39  8,03  10,50  20,95  15,21  PERCAPG (%)  

8,89  4,52  3,91  5,73  4,86  3,67  2,31  1,38  3,96  INF (%) 

-1,341 -1,365 -1,262 -1,215 -1,093 -1,125 -1,120 -0,929 -1,372 PS
3

 

-0,795 -0,817 -0,749 -0,758 -0,706 -0,712 -0,644 -0,704 -0,554 RL
4

 

-1962) إحـصـائـيـة حــوصمـة ،مديرية المنشورات والنشر والتوثيق والطبع :عمى اعتمادمن إعداد الباحثة المصدر: 
 .2013جوان  ،الديوان الوطني لإلحصائيات: الجزائر ،(2011

 

 

 

 

                                                           
1
 Souad GUESMI, «The Impact of Financial Liberalization on the Performance of the Algerian Public Banks», Thesis of 

doctorat, University of Tlemcen, Algeria: year (2014-2015), P, 92 . 
2 Souad GUESMI, Ibid, P, 92. 

 :Balance sheet of Algeria bank, Data Base Bankscope, Web Site Address   من PSتم أخذ مؤشر  3

, Date of consultation: 15/5/2014.https://bankscope.bvdinfo.com  
 :Balance sheet of Algeria bank, Data Base Bankscope, Web Site Addressمن   RLتم أخذ مؤشر  4

, Date of consultation: 15/5/2014.https://bankscope.bvdinfo.com 

https://bankscope.bvdinfo.com/
https://bankscope.bvdinfo.com/
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 الثاني: المنيجية المستخدمة في نموذج الدراسة المطمب
من أجل دراسة  نماذج البيانات الطولية )نماذج بانل(عمى  االعتمادتم بعد القيام بمواصفة نموذج الدراسة 

 المتغيرات التفسيرية. اختبارالتطرق ليذه النماذج ثم تم وتحميل نموذج الدراسة ليذا لقد تم 

 األول: مواصفة نموذج الدراسة الفرع
، وذلك باستخدام البنوكأداء عمى  دخول البنوك األجنبية أثر محاولة دراسة الدراسة نموذجسيتم من خالل 

ىيكل متغيرات : يأال وى ة أخرا مستقم اتتم إدخال متغير ىذا األثر  تحميلمن أجل و  .تابع متغيركأداء البنوك 
التحرر النظام المصرفي متغيرات من  أن البنوك األجنبية أصبحت أحد المتعاممين فيو و باعتبارالسوق المحمية 

بنك متعمقة بوىي متغيرات  تفسيريةجانب ذلك يتضمن ىذا النموذج متغيرات  إلى دخول البنوك األجنبية. يحفزالذي 
 التالية: األربع ويقوم ىذا النموذج عمى الفرضيات .الكمي االقتصادمعين، متغيرات 

فعمي لمبنوك األجنبية لمسوق المصرفية  ختراقاالتي تفترض وجود فرضية متعمقة بدخول البنوك األجنبية:  -
 مبنوك األجنبية ليا أثر مباشر وموجب عمى أداء البنوك الجزائرية.ل عدد وحصة السوقيةالجزائرية أي أن 

لو أثر  الجزائرية بعد دخول البنوك األجنبية السوق  ىيكلأن  تفترض التي :(SCP)لنموذج  التقميدية فرضية -
 .المرتفع التركز ذات البنوك نيب تواطؤ عمميات وجود خالل منأداء البنوك  عمى وموجب مباشر
لو أثر  الجزائرية بعد دخول البنوك األجنبية السوق  ىيكلأن  تفترض التي :(RMP) فرضية القوة السوقية -
  لمبنوك. السوقية الحصة خالل من أداء البنوك عمى وموجب مباشر
فز عمى دخول البنوك األجنبية حأن التحرر المصرفي الذي ي التي تفترضفرضية متعمقة بالتحرر المصرفي:  -

لمسوق المصرفية الجزائرية ومن ش نو تحسين عممية الوساطة المالية لو أثر مباشر وموجب عمى أداء البنوك 
 المنافسة بين البنوك العمومية والبنوك األجنبية.الجزائرية من خالل زيادة 

 وفيما يمي شكل يوضح األثر بين متغيرات نموذج الدراسة: 
 (: األثر بين متغيرات نموذج الدراسةV- 0الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 

 المصدر: من إعداد الباحثة

 الجزائرية السوق  ىيكل

 يالتحرر المصرف

 األداء

 دخول البنوك األجنبية

دخول البنوك األجنبيةفرضية   (RMP) و (SCP) فرضيتي  

التحرر المصرفيفرضية    
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 يتكون نموذج الدراسة من معادلة رئيسية التالية:
Pit = ƒFBEt , Conct , MSit , BLt , Zit +it………(1) 

 شرح المتغيرات المذكورة أعاله عمى النحو التالي:
- Pit البنوك.: مؤشرات أداء 
- FBEt: .مؤشرات دخول البنوك األجنبية 
- Conct : السوق المصرفيةمقياس لقياس تركيز داخل. 
-  MSit : لكل بنك في السوق المصرفي. أي  حجم المساىمة الحصة السوقيةيقيس 
-  BLt : التحرر المصرفيمؤشرات 
- Zit : القدرة عمى تفسير ربحية البنك.ليا  التي خرا األتفسيرية المتغيرات المجموعة يشير إلى 
- εit :لمنموذج.  العشوائي الخط  معيار إلى يشير 
- iالبنك : 
- tالسنة : 

 التالية:األساسية ويمكن كتابة نموذج الدراسة عمى شكل المعادلة 
Pit = 0 + 1FBEt +2Conct +3MSit +4BLt + 5Zit + it………(2) 

ثالثة من واحد ثانوية كل نموذج يدرس متغير  جصيمو إلى ثالثة نماذتفسيتم الدراسة نموذج  اختبارمن أجل 
 ىامش الفائدة الصافيو  (ROA) العائد عمى األصول ،(ROE)الممكية : العائد عمى حقوق المتغيرات التابعة

NIM)). :وبالتالي ويمكن كتابة نماذج الثانوية عمى شكل المعادالت الثانوية التالية 
ROEit = 0 + 1FBEt +2Conct +3MSit +4BLt + 5Zit + it……(3) 

ROAit = 0 + 1FBEt +2Conct +3MSit +4BLt + 5Zit + it……(4) 

NIMit = 0 + 1FBEt +2Conct +3MSit +4BLt + 5Zit +it……(5) 

 نماذج البيانات الطوليةالفرع الثاني: 
الدراسات ي بالغا وخصوصا ف اىتماما( في اآلونة األخيرة نماذج البيانات الطولية )نماذج بانل اكتسبتلقد 

  ، نظرًا ألنيا ت خذ في االعتبار أثر تغير الزمن وأثر تغير االختالف بين الوحدات المقطعيةاالقتصادية والطبية
 عمى حد سواء، الكامن في بيانات عينة الدراسة. 

ل أو األسر أو السمع...الخ، المرصودة عبر فترة والمقصود ببيانات بانل ىي المشاىدات المقطعية، مثل الدو 
 أساسية وىي: نماذجيتم تحميل قاعدة ببيانات بانل في ثالثة  و ،زمنية معينة، أي دمج البيانات المقطعية مع الزمنية

نموذج اآلثار الفردية  ؛(FEM) نموذج اآلثار الفردية الثابتة ؛(PRM)التجميعي االنحدارالنموذج 
 الفترات في Tمقاسة  المقطعية المشاىدات من Nلى  بيانات بانل لنماذجوتتمثل الصيغة العامة  .((REMالعشوائية
 فيما يمي: الزمنية
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       ( )   ∑     (  )                                

 

   

   ( ) 

 التقاطع نقطة قيمة تمثل ( )   ، tالزمنية الفترةعند  iالمشاىدة  في االستجابة متغير قيمة تمثل    حيث 
عند  i المشاىدة في  التفسيري  المتغير قيمةتمثل    (  )  ، االنحدار خ  ميل قيمة تمثل    ، iالمشاىدة  في

 .t الزمنية عند الفترة i في المشاىدة الخط تمثل القيمة     ، tالزمنية  الفترة
 تكون  حيث الطولية البيانات نماذج بس أ من النموذج ىذا يعتبر :(PRM) التجميعي االنحدار. النموذج 1

تصبح معادلة   وبالتالي (.لمزمن ت ثير أي ييمل) الزمنية الفترات لجميعثابتة     و  ( )   المعامالت جميع فيو
 :اآلتية بالصيغة( 1من المعادلة ) انطالقا التجميعي االنحدار نموذج

         ∑     (  )                                

 

   

   ( ) 

 سموك معرفة ىو اليدف يكون  الثابتة اآلثار الفردية نموذج في :(FEM). نموذج اآلثار الفردية الثابتة 2
 بقاء مع أخرا  إلى مجموعة من تتفاوت   القطع  معممة جعل خالل من حدة عمى بيانات مقطعية مجموعة كل

 بين التباين في التجانس عدم حالة مع نتعامل سوف )أيمقطعية  بيانات مجموعة لكل ثابتة   الميل  معامالت
 :اآلتيةبالصيغة  يكون  الثابتة اآلثار الفردية نموذج فان وعميو ،(المجاميع

        ∑      

 

   

  ∑     (  )                              

 

   

  ( ) 

∑   المقدار  يمثل حيث        
 .  القطع  لمعممة المقطعية المجاميع في التغير    

 توزيع ذا    الخط   حد الثابتة يكون  اآلثار الفردية في نموذج(: (REM . نموذج اآلثار الفردية العشوائية3
  إلى  مساوي  وتباين مقدراه صفر بوس  طبيعي

 وغير الثابتة صحيحة، اآلثار الفردية نموذج معممات تكون  ولكي  
 ذاتي ارتباطأي  ىناك المقطعية وليس المشاىدات لجميع )متجانس( ثابت الخط  تباين ب ن يفرض عادة ما متحيزة
 محددة. زمنية فترة في المشاىدات المقطعية مجاميع من مجموعة كل بين الزمن خالل

 في أعاله المذكورة الفروض حدأ في خمل حالة وجود في مالئما نموذجا العشوائية اآلثار الفردية نموذج يعتبر
كمتغير   ( )    القطع معامل يعامل سوف العشوائية اآلثار الفردية نموذج في .الثابتة اآلثار الفردية نموذج

 أي: μ مقداره  معدل عشوائي لو
  ( )                            ( ) 

 :تياآلالعشوائية بالشكل  اآلثار الفردية نموذج عمى نحصل (2المعادلة) في (4المعادلة ) وبتعويض

        ∑     (  )                                    

 

   

  ( ) 

 .i المقطعية البيانات مجموعة في الخط  حد يمثل    أن  حيث
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 المتغيرات التفسيرية المناسبة  اختيار: لثالفرع الثا
الخاص بالمتغير التابع العائد عمى حقوق الممكية منموذج لالمتغيرات التفسيرية المناسبة  اختيار. 1
(ROE): معممات وحساب  نظرا لكثرة المتغيرات المفسرة ولوجود مشكمة التعدد الخطي تعذرت عممية التقدير

( Stepwise Regressionمصفوفة شاذة(، لذلك تم استخدام طريقة االنحدار التدريجي )  ̀  النموذج )المصفوفة
 .(1الممحق رقم )من أجل اختيار المتغيرات المناسبة فكانت النتائج كما ىي موضحة في 

فيشر كمعيار الختيار المتغيرات المناسبة تم اإلبقاء عمى المتغيرات التي تضمن وجود  ارباختباالعتماد عمى 
( أقل من 00000361االختبار) حيث نالحظ أن احتمالية( 1الممحق رقم )معنوية كمية لمنموذج كما ىو موضح في 

متغيرات التخص نموذج أما بالنسبة لممتغيرات المحذوفة من ال مما يعني وجود معنوية كمية لمنموذج. (0005)
 . GDPG ،PERCAPG،INF ،PSفيي كل من الكمي  باالقتصادالمتعمقة 
 :(ROA) األصولمنموذج الخاص بالمتغير التابع العائد عمى لالمتغيرات التفسيرية المناسبة  اختيار. 2

معممات النموذج وحساب  نظرا لكثرة المتغيرات المفسرة ولوجود مشكمة التعدد الخطي تعذرت عممية التقدير
( من أجل Stepwise Regressionمصفوفة شاذة(، لذلك تم استخدام طريقة االنحدار التدريجي )  ̀  )المصفوفة

 (.2الممحق رقم )المتغيرات المناسبة فكانت النتائج كما ىي موضحة في  اختيار
فيشر كمعيار الختيار المتغيرات المناسبة تم اإلبقاء عمى المتغيرات التي تضمن وجود  اختبارباالعتماد عمى 

( أقل من 00000000حيث نالحظ أن احتمالية االختبار)( 2الممحق رقم )معنوية كمية لمنموذج كما ىو موضح في 
نموذج تخص متغيرات المتعمقة أما بالنسبة لممتغيرات المحذوفة من ال مما يعني وجود معنوية كمية لمنموذج. (0005)

 . GDPG ،PERCAPG ،INF  ،PSالكمي فيي كل من  باالقتصاد
 (:(NIMمنموذج الخاص بالمتغير التابع ىامش الفائدة الصافي لإختيار المتغيرات التفسيرية المناسبة  .3

معممات النموذج وحساب  نظرا لكثرة المتغيرات المفسرة ولوجود مشكمة التعدد الخطي تعذرت عممية التقدير
( من أجل Stepwise Regressionمصفوفة شاذة(، لذلك تم استخدام طريقة االنحدار التدريجي )  ̀  )المصفوفة

 (.3الممحق رقم )المتغيرات المناسبة فكانت النتائج كما ىي موضحة في  اختيار
إلبقاء عمى المتغيرات التي فيشر كمعيار الختيار المتغيرات المناسبة حيث تم ا اختبارتم باالعتماد عمى 

( 00000000حيث نالحظ أن احتمالية االختبار) (3)الممحقتضمن وجود معنوية كمية لمنموذج كما ىو موضح في 
مما يعني وجود معنوية كمية لمنموذج .أما بالنسبة لممتغيرات المحذوفة من النموذج تخص متغيرات  (0005)أقل من 
 .GDPG ،PERCAPG،INF ،PS  ،RLالكمي فيي كل من  باالقتصادالمتعمقة 

  الدراسة نموذجتقدير معالم : الثالثالمطمب 
، (ROE)العائد عمى حقوق الممكية وىي  المتعمقة باألداء متغيرات تابعةنموذج الدراسة عمى ثالث  احتوي 

 لكل متغير. نموذج تقدير معالموليذا تم . (NIM)ىامش الفائدة الصافي  ( وROAوالعائد عمى األصول )
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 (ROE)الخاص بالمتغير التابع العائد عمى حقوق الممكية  نموذجالتقدير معالم الفرع األول: 
، نموذج اآلثار (PRM) التجميعي االنحدارأوال تقدير النماذج الثالثة الخاصة ببيانات بانل )النموذج  لقد تم
ثم بعد ذلك نفاضل بين ىذه النماذج باستخدام  ((REM العشوائية، نموذج اآلثار الفردية (FEM) الفردية الثابتة

 االختبارات اإلحصائية المناسبة.
النموذج وىي:  سيتم تقدير النماذج الثالثة الخاصة ببيانات بانل تقدير النماذج الخاصة ببيانات بانل: .1
 .((REM الفردية العشوائية، نموذج اآلثار  (FEM) ، نموذج اآلثار الفردية الثابتة(PRM) التجميعي

نقصد بالنموذج التجميعي النموذج الذي لو نفس  :(PRM) التجميعي االنحدار. نتائج نموذج 1-1
المعممات )معممات المتغيرات التفسيرية ومعممة الحد الثابت( بالنسبة لجميع البنوك، لذلك نقوم بتجميع بيانات البنوك 

 ونقدر بيا معادلة واحدة.
الموضحة في دية والتي أعطت النتائج طريقة المربعات الصغرا العا استخداملتقدير النموذج التجميعي تم 

 (.4الممحق رقم )
يتميز ىذا النموذج بوجود حد ثابت مختمف لكل  :(FEM) الثابتةنموذج اآلثار الفردية نتائج . 1-2

طريقة المربعات الصغرا العادية  استخدامبنك، مع ثبات قيمتو عبر الزمن، ولتقدير نموذج اآلثار الفردية الثابتة تم 
 (.5الموضحة في الممحق رقم )( والتي أعطت النتائج LSDVمع إدخال المتغيرات الصورية )

يتميز ىذا النموذج بوجود حد ثابت مختمف لكل  :((REM الفردية العشوائيةنموذج اآلثار نتائج  .1-3
لكن ىذا الحد عبارة عن متغير عشوائي، ولتقدير نموذج اآلثار الفردية العشوائية تم استخدام طريقة المربعات  بنك

 (.6الموضحة في الممحق رقم )( والتي أعطت النتائج GLSالصغرا المعممة )
سنقوم أوال باختبار وجود اآلثار الفردية أي المفاضمة بين نموذج اآلثار الفردية  ذج:ابين النم المفاضمة .2

الثابتة والعشوائية مع النموذج التجميعي، ثم بعد ذلك نفاضل بين نموذج اآلثار الفردية الثابتة مع نموذج اآلثار 
 الفردية العشوائية.

ثار فردية ثابتة سيتم المفاضمة بين النموذج آوجود  الختبارثابتة: الفردية الثار اآلوجود  ختبارا .2-1
التجميعي مع نموذج اآلثار الفردية الثابتة، أي معرفة فيما إذا كانت البنوك تسمك سموكا موحدا )ىناك تجانس( فيما 

يذه المفاضمة يخص الحد الثابت )ربما يمكن تفسير الحد الثابت باإلنتاجية( أم أن لكل بنك سموكو الخاص، ولمقيام ب
 الذي (Redundant Fixed Effects Tests) اختباروىو  (Eviews)سيتم إجراء االختبار الذي يوفره برنامج 

 (.7الموضحة في الممحق رقم )فيشر ىذا االختبار أعطى النتائج  اختبارعتمد أيضا عمى ي
مما يعني رفض الفرضية الصفرية  (0005)أقل من  االختبار احتماليةأن  نييتب( 7الممحق رقم )من خالل 

التي تنص عمى عدم وجود آثار فردية ثابتة وقبول فرضية وجود آثار فردية ثابتة، أي النموذج األفضل ىو نموذج 
 اآلثار الفردية الثابتة.
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نقصد بذلك المفاضمة بين النموذج التجميعي مع نموذج عشوائية: الفردية الثار اآلوجود  اختبار. 2-2
 اختباروىو  (Eviews)الذي يوفره برنامج  االختبار سيتم إجراء الفردية العشوائية، ولمقيام بيذه المفاضمةاآلثار 

(Breusch-Pagan،)  (.8الموضحة في الممحق رقم )ىذا االختبار أعطى النتائج 
المماثمة أقل  اتاالختبار وجميع  (Breusch-Pagan) اختبار احتماليةأن  نييتب( 8الممحق رقم )من خالل 

، أي النموذج األفضل ىو فرضية وجود آثار فردية عشوائيةل مما يعني رفض الفرضية الصفرية وقبو  (0005)من 
 نموذج اآلثار الفردية العشوائية.

( تبين أن نموذج Redundant Fixed Effects Tests ،Breusch-Paganاالختبارين ) بيذينإذن القيام 
المفاضمة بين  سيتم، لذلك ن نماذج اآلثار الفردية ىي النماذج األفضلأالتجميعي غير مناسب لمبيانات و  االنحدار

 .كل من نموذج اآلثار الفردية الثابتة ونموذج اآلثار الفردية العشوائية
لممفاضمة بين ىذين النموذجين تم نموذج اآلثار الثابتة:  . المفاضمة بين نموذج اآلثار العشوائية و2-3

 (.9الموضحة في الممحق رقم )الذي أعطى النتائج  (Hausman) اختبار استخدام
 (0005)أكبر من وىي ( 1000) تساوي  (Hausman) اختبار احتماليةأن  نييتب (9الممحق رقم )من خالل 

مما يعني قبول الفرضية الصفرية التي تنص عمى أن نموذج اآلثار الفردية العشوائية ىو النموذج المالئم لبيانات 
   المناسبة لدراسة صالحيتو. باالختباراتالقيام  يتمىذا النموذج و  عمى االعتماديتم الدراسة، لذلك س

يوضح نتائج تقدير نموذج  الذي (6الممحق رقم )من  انطالقا :اآلثار الفردية العشوائية . صالحية نموذج3
 .سيتم دراسة صالحية النموذج اآلثار الفردية العشوائية

   وتتمثل فيما يمي: . المعايير اإلحصائية:3-1
 (MS)يتبين لنا معنوية أغمب المتغيرات ما عدا  ت: من خالل نتائج اختبار ستودنستودنت اختبارأ. 

 .(0005)( أكبر من Prob)ن مستوا المعنوية أل (R/LQ)و
يتبين لنا  (Prob F-Statistic)من خالل قيمة مستوا المعنوية الختبار فيشر فيشر: ختباراب. 

 .(ROEالمعنوية الكمية لمنموذج أي يمكن االعتماد عمى النموذج في تفسير التغير الحاصل في المتغير التابع )
من التغير  (%28)وىي قيمة ضعيفة أي أن  (0028): بمغت قيمة معامل التحديد معامل التحديدج. 

القياس  خطاءمن األ اعتبارهالنموذج والباقي يمكن الحاصل في المتغير التابع تفسره المتغيرات المستقمة الموجودة في 
 .والمتغيرات التي ال يمكن قياسيا

   وتتمثل فيما يمي: المعايير القياسية:. 3-2
وجود االرتباط الذاتي بين األخطاء العشوائية تم  اختبارجل أمن  مشكمة االرتباط الذاتي: اختبارأ. 

 (.10الموضحة في الممحق رقم )الذي أعطى النتائج  (Pesaran CD) اختبار استخدام
أكبر من وىي ( 007790)تساوي  (Pesaran CD) اختبار احتماليةأن  يتبين( 10الممحق رقم )من خالل 

 مما يعني قبول الفرضية الصفرية التي تنص عمى غياب مشكمة االرتباط الذاتي بين األخطاء العشوائية. (0005)
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 استخداملمتحقق من فرضية التوزيع الطبيعي لسمسمة البواقي تم : طبيعية األخطاء العشوائية اختبارب. 
 (.11رقم ) الموضحة في الممحقالذي أعطى النتائج  (Long-Run Normality Test) اختبار

أكبر من وىي ( 0027) تساوي  (Normality) اختبار احتماليةأن  نييتب( 11الممحق رقم )من خالل 
 مما يعني قبول الفرضية الصفرية التي تنص عمى أن السمسمة تتبع التوزيع الطبيعي. (0005)

 (ROA)الخاص بالمتغير التابع العائد عمى األصول  نموذجالتقدير معالم الفرع الثاني: 
نموذج اآلثار  ؛(PRM)التجميعي االنحدارالنموذج  :سيتم أوال تقدير النماذج الثالثة الخاصة ببيانات بانل

ثم بعد ذلك نفاضل بين ىذه النماذج باستخدام  .((REMنموذج اآلثار الفردية العشوائية ؛(FEM)الفردية الثابتة
 االختبارات اإلحصائية المناسبة.

سيتم تقدير النماذج الثالثة الخاصة ببيانات بانل وىي: النموذج  تقدير النماذج الخاصة ببيانات بانل: .1
 (.(REM نموذج اآلثار الفردية العشوائية ؛(FEM) نموذج اآلثار الفردية الثابتة ؛(PRM) التجميعي

النموذج الذي لو نفس نقصد بالنموذج التجميعي  :(PRM) التجميعي االنحدار. نتائج نموذج 1-1
المعممات )معممات المتغيرات التفسيرية ومعممة الحد الثابت( بالنسبة لجميع البنوك، لذلك نقوم بتجميع بيانات البنوك 

 ونقدر بيا معادلة واحدة.
الموضحة في طريقة المربعات الصغرا العادية والتي أعطت النتائج  استخداملتقدير النموذج التجميعي تم 

 (.12رقم )الممحق 
يتميز ىذا النموذج بوجود حد ثابت مختمف لكل  :(FEM) الثابتةنموذج اآلثار الفردية نتائج . 1-2

طريقة المربعات الصغرا العادية  استخدامبنك ، مع ثبات قيمتو عبر الزمن، ولتقدير نموذج اآلثار الفردية الثابتة تم 
 (.13الموضحة في الممحق رقم )( والتي أعطت النتائج LSDVمع إدخال المتغيرات الصورية )

يتميز ىذا النموذج بوجود حد ثابت مختمف لكل  :((REM نموذج اآلثار الفردية العشوائيةنتائج  .1-3
لكن ىذا الحد عبارة عن متغير عشوائي، ولتقدير نموذج اآلثار الفردية العشوائية تم استخدام طريقة المربعات   بنك

 (.14الموضحة في الممحق رقم )( والتي أعطت النتائج GLSالصغرا المعممة )
سنقوم أوال باختبار وجود اآلثار الفردية أي المفاضمة بين نموذج اآلثار الفردية  المفاضمة بين النماذج: .2

الثابتة والعشوائية مع النموذج التجميعي، ثم بعد ذلك نفاضل بين نموذج اآلثار الفردية الثابتة مع نموذج اآلثار 
 الفردية العشوائية.

ثار فردية ثابتة سيتم المفاضمة بين النموذج آوجود  الختبارثابتة: الفردية الثار اآلوجود  ختبارا .2-1
التجميعي مع نموذج اآلثار الفردية الثابتة، أي معرفة فيما إذا كانت البنوك تسمك سموكا موحدا )ىناك تجانس( فيما 
يخص الحد الثابت )ربما يمكن تفسير الحد الثابت باإلنتاجية( أم أن لكل بنك سموكو الخاص، ولمقيام بيذه المفاضمة 

الذي ( Redundant Fixed Effects Tests) اختباروىو  (Eviews)يتم إجراء االختبار الذي يوفره برنامج س
 (.15الموضحة في الممحق رقم )أعطى النتائج  ختباراالفيشر ىذا  اختباريعتمد أيضا عمى 
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مما يعني رفض الفرضية الصفرية  (0005)أقل من  االختبار احتماليةأن  نييتب( 15الممحق رقم )من خالل 
التي تنص عمى عدم وجود آثار فردية ثابتة وقبول فرضية وجود آثار فردية ثابتة، أي النموذج األفضل ىو نموذج 

 اآلثار الفردية الثابتة.
نقصد بذلك المفاضمة بين النموذج التجميعي مع نموذج عشوائية: الفردية الثار اآلوجود  اختبار. 2-2

 اختباروىو  (Eviews)الذي يوفره برنامج  االختباراآلثار الفردية العشوائية، ولمقيام بيذه المفاضمة سيتم إجراء 
(Breusch-Pagan) ، (.16الموضحة في الممحق رقم )أعطى النتائج  ختباراالىذا 

المماثمة أقل  اتاالختبار وجميع  (Breusch-Pagan) اختبار احتماليةأن  نييتب( 16الممحق رقم )من خالل 
مما يعني رفض الفرضية الصفرية وقبول فرضية وجود آثار فردية عشوائية، أي النموذج األفضل ىو  (0005)من 

 نموذج اآلثار الفردية العشوائية.
( تبين أن نموذج Redundant Fixed Effects Tests ،Breusch-Pagan) االختبارينالقيام بيذين إذن 
المفاضمة بين  سيتمالتجميعي غير مناسب لمبيانات وأن نماذج اآلثار الفردية ىي النماذج األفضل، لذلك  االنحدار

 كل من نموذج اآلثار الفردية الثابتة ونموذج اآلثار الفردية العشوائية.
لممفاضمة بين ىذين النموذجين تم الثابتة:  نموذج اآلثار . المفاضمة بين نموذج اآلثار العشوائية و2-3

 (.17الموضحة في الممحق رقم )الذي أعطى النتائج  (Hausman) اختبار استخدام
 (0005)أكبر من وىو ( 1000)يساوي  (Hausman) اختبار احتماليةيتبن أن ( 17الممحق رقم )من خالل 

مما يعني قبول الفرضية الصفرية التي تنص عمى أن نموذج اآلثار الفردية العشوائية ىو النموذج المالئم لبيانات 
   المناسبة لدراسة صالحيتو. باالختباراتعمى ىذا النموذج ويتم القيام  االعتمادالدراسة، لذلك سيتم 

نتائج تقدير نموذج  الذي يوضح (14الممحق رقم )من  انطالقا: اآلثار الفردية العشوائية . صالحية نموذج3
 سيتم دراسة صالحية النموذج:اآلثار الفردية العشوائية 

  :ما يميوتتمثل في . المعايير اإلحصائية:3-1
  MS)عدا  ما ،ستودنت يتبين لنا معنوية أغمب المتغيرات ختبارا: من خالل نتائج ستودنت اختبارأ. 

R/LQ وR/VL) ن مستوا أل( المعنويةProb أكبر من )(0005). 
 وجوديتبين  (Prob F-Statistic)من خالل قيمة مستوا المعنوية الختبار فيشر ب. اختبار فيشر:

 .(ROAالمعنوية الكمية لمنموذج أي يمكن االعتماد عمى النموذج في تفسير التغير الحاصل في المتغير التابع )
من التغير  (%41)وىي قيمة ضعيفة أي أن  (0041): بمغت قيمة معامل التحديد ج. معامل التحديد

القياس  ألخطاءمن ا اعتبارهيمكن الحاصل في المتغير التابع تفسره المتغيرات المستقمة الموجودة في النموذج والباقي 
 والمتغيرات التي ال يمكن قياسيا.

 وتتمثل فيما يمي: . المعايير القياسية:3-2
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الذاتي بين األخطاء العشوائية تم  االرتباطوجود  اختبارجل أمن  مشكمة االرتباط الذاتي: اختبارأ. 
 (.18الموضحة في الممحق رقم )الذي أعطى النتائج  (Pesaran CD) اختبار استخدام

أكبر من وىي ( 001291) ( تساوي Pesaran CD)نالحظ أن احتمالية اختبار ( 18الممحق رقم )من خالل 
 مما يعني قبول الفرضية الصفرية التي تنص عمى غياب مشكمة االرتباط الذاتي بين األخطاء العشوائية. (0005)

 استخداملمتحقق من فرضية التوزيع الطبيعي لسمسمة البواقي تم طبيعية األخطاء العشوائية:  اختبارب. 
 (.19الممحق رقم )الموضحة في الذي أعطى النتائج  (Long-Run Normality Test) اختبار

أكبر من وىي ( 0052)يساوي  (Normality) اختبار احتماليةن أن ييتب( 19الممحق رقم )من خالل 
 مما يعني قبول الفرضية الصفرية التي تنص عمى أن السمسمة تتبع التوزيع الطبيعي. (0005)

 (NIM) الصافيىامش الفائدة الخاص بالمتغير التابع  نموذجالتقدير معالم الفرع الثالث: 
، نموذج اآلثار (PRM)التجميعي االنحدارسيتم أوال تقدير النماذج الثالثة الخاصة ببيانات بانل )النموذج 

(( ثم بعد ذلك نفاضل بين ىذه النماذج باستخدام (REM ، نموذج اآلثار الفردية العشوائية(FEM)الفردية الثابتة
 االختبارات اإلحصائية المناسبة.

سيتم تقدير النماذج الثالثة الخاصة ببيانات بانل وىي: النموذج  تقدير النماذج الخاصة ببيانات بانل: .1
 (.(REM ، نموذج اآلثار الفردية العشوائية(FEM) ، نموذج اآلثار الفردية الثابتة(PRM) التجميعي

النموذج الذي لو نفس نقصد بالنموذج التجميعي  :(PRM) التجميعي االنحدار. نتائج نموذج 1-1
المعممات )معممات المتغيرات التفسيرية ومعممة الحد الثابت( بالنسبة لجميع البنوك، لذلك نقوم بتجميع بيانات البنوك 

 ونقدر بيا معادلة واحدة.
الموضحة في طريقة المربعات الصغرا العادية والتي أعطت النتائج  استخداملتقدير النموذج التجميعي تم 

 (.20رقم )الممحق 
يتميز ىذا النموذج بوجود حد ثابت مختمف لكل بنك، مع  :(FEM) ةت. نموذج اآلثار الفردية الثاب1-2

طريقة المربعات الصغرا العادية مع إدخال  استخدامثبات قيمتو عبر الزمن، ولتقدير نموذج اآلثار الفردية الثابتة تم 
 (.21الموضحة في الممحق رقم )( والتي أعطت النتائج LSDVالمتغيرات الصورية )

  يتميز ىذا النموذج بوجود حد ثابت مختمف لكل بنك: ((REM .نموذج اآلثار الفردية العشوائية1-3
لكن ىذا الحد عبارة عن متغير عشوائي، ولتقدير نموذج اآلثار الفردية العشوائية تم استخدام طريقة المربعات 

 (.22الموضحة في الممحق رقم )( والتي أعطت النتائج GLSالصغرا المعممة )
سنقوم أوال باختبار وجود اآلثار الفردية أي المفاضمة بين نموذج اآلثار الفردية  المفاضمة بين النماذج: .2

الثابتة والعشوائية مع النموذج التجميعي، ثم بعد ذلك نفاضل بين نموذج اآلثار الفردية الثابتة مع نموذج اآلثار 
 الفردية العشوائية.
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أثار فردية ثابتة سيتم المفاضمة بين النموذج وجود  الختبارثابتة: الفردية الثار اآلوجود  ختبارا .2-1
التجميعي مع نموذج اآلثار الفردية الثابتة، أي معرفة فيما إذا كانت البنوك تسمك سموكا موحدا )ىناك تجانس( فيما 
يخص الحد الثابت )ربما يمكن تفسير الحد الثابت باإلنتاجية( أم أن لكل بنك سموكو الخاص، ولمقيام بيذه المفاضمة 

الذي ( Redundant Fixed Effects Tests) اختباروىو  (Eviews)سيتم إجراء االختبار الذي يوفره برنامج 
 (.23الموضحة في الممحق رقم )ىذا االختبار أعطى النتائج  فيشر اختباريعتمد أيضا عمى 
مما يعني رفض الفرضية الصفرية  (0005)أقل من  االختبار احتماليةن أن ييتب( 23الممحق رقم )من خالل 

التي تنص عمى عدم وجود آثار فردية ثابتة وقبول فرضية وجود آثار فردية ثابتة، أي النموذج األفضل ىو نموذج 
 اآلثار الفردية الثابتة.

نقصد بذلك المفاضمة بين النموذج التجميعي مع نموذج عشوائية: الفردية الثار اآلوجود  اختبار. 2-2
 اختباروىو  (Eviews)الذي يوفره برنامج  االختبارلمقيام بيذه المفاضمة سيتم إجراء  الفردية العشوائية، واآلثار 

(Breusch-Pagan)  (.24الموضحة في الممحق رقم )ىذا االختبار أعطى النتائج 
المماثمة أقل  االختباروجميع  (Breusch-Pagan) اختبار احتماليةن أن ييتب( 24الممحق رقم )من خالل 

مما يعني رفض الفرضية الصفرية وقبول فرضية وجود آثار فردية عشوائية، أي النموذج األفضل ىو  (0005)من 
 نموذج اآلثار الفردية العشوائية.

( تبين أن نموذج Redundant Fixed Effects Tests ،Breusch-Pagan) إذن القيام بيذين االختبارين
اسب لمبيانات وأن نماذج اآلثار الفردية ىي النماذج األفضل، لذلك سيتم المفاضمة بين التجميعي غير من االنحدار

 كل من نموذج اآلثار الفردية الثابتة ونموذج اآلثار الفردية العشوائية.
لممفاضمة بين ىذين النموذجين تم : الثابتةنموذج اآلثار  . المفاضمة بين نموذج اآلثار العشوائية و2-3

 (.25الموضحة في الممحق رقم )الذي أعطى النتائج  (Hausman) اختبار استخدام
 (0005)أكبر من  وىي (1000) ( تساوي Hausman) اختبار احتماليةن أن ييتب( 25الممحق رقم )من خالل 

مما يعني قبول الفرضية الصفرية التي تنص عمى أن نموذج اآلثار الفردية العشوائية ىو النموذج المالئم لبيانات 
   المناسبة لدراسة صالحيتو. باالختباراتعمى ىذا النموذج ويتم القيام  االعتمادالدراسة، لذلك سيتم 

الذي يوضح نتائج تقدير نموذج  (22رقم ) الممحقمن  انطالقا: اآلثار الفردية العشوائية . صالحية نموذج3
 سيتم دراسة صالحية النموذج:اآلثار الفردية العشوائية 

 وتتمثل فيما يمي: . المعايير اإلحصائية:3-1
معنوية أغمب المتغيرات ما عدا عدم : من خالل نتائج اختبار ستودنت يتبين لنا ستودنت اختبارأ. 

(HHI و R/LQ)  ألن مستوا( المعنويةProbأ )(0005)من  قل. 
تبين لنا ي (Prob F-Statistic)من خالل قيمة مستوا المعنوية الختبار فيشر ب. اختبار فيشر:

 .(NIMالمعنوية الكمية لمنموذج أي يمكن االعتماد عمى النموذج في تفسير التغير الحاصل في المتغير التابع )
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من التغير  (%18)وىي قيمة ضعيفة أي أن  (0018): بمغت قيمة معامل التحديد ج. معامل التحديد
القياس  ألخطاءمن ا اعتبارهيمكن الحاصل في المتغير التابع تفسره المتغيرات المستقمة الموجودة في النموذج والباقي 

 والمتغيرات التي ال يمكن قياسيا.
 وتتمثل فيما يمي: . المعايير القياسية:3-2

الذاتي بين األخطاء العشوائية تم  االرتباطوجود  اختبارمن أجل  مشكمة االرتباط الذاتي: اختبارأ. 
 (.26الموضحة في الممحق رقم )الذي أعطى النتائج  (Pesaran CD) اختبار استخدام

أكبر من  وىي (000779) ( تساوي Pesaran CD) اختبارنالحظ أن احتمالية ( 26الممحق رقم )من خالل 
 مما يعني قبول الفرضية الصفرية التي تنص عمى غياب مشكمة االرتباط الذاتي بين األخطاء العشوائية. (0005)

 استخداملمتحقق من فرضية التوزيع الطبيعي لسمسمة البواقي تم طبيعية األخطاء العشوائية:  اختبارب. 
 (.27الممحق رقم )الموضحة في الذي أعطى النتائج  (Long-Run Normality Test) اختبار

 (0005)من  أقلوىي ( 0004) ( تساوي Normality) اختبار احتماليةن أن ييتب (27الممحق رقم )من خالل 
ولمعالجة ىذه المشكمة  تتبع التوزيع الطبيعي.ال الفرضية الصفرية التي تنص عمى أن السمسمة  رفضمما يعني 

سمسمة البواقي عن التوزيع الطبيعي قمنا بإدخال الموغاريتم عمى المتغير التابع فكانت النتائج  انحرافالمتمثمة في 
 (.28الموضحة في الممحق رقم )ما ىي ك

 (.29الموضحة في الممحق رقم )ما ىي ككانت النتائج  ،التوزيع الطبيعي اختباروبعد إعادة إجراء 
أصبحت وبالتالي ( 0019) ( تساوي Normality) اختبار احتماليةنالحظ أن ( 29الممحق رقم )من خالل 

 مما يعني قبول الفرضية الصفرية التي تنص عمى أن السمسمة تتبع التوزيع الطبيعي.  (0005)أكبر من 
وبيا تكون المشكمة قد صححت، أيضا تبين من خالل نتائج التقدير وجود تغيرات في معنوية المعممات وقيمة 

 معامل التحديد حيث:
  MS ،HHI) يتبين أن معنوية أغمب المتغيرات ما عدا تستودن اختبارمن خالل نتائج  ستودنت: اختبار -

R/CP ،R/CRS وR/VL) أل( ن مستوا المعنويةProb أكبر من )(0005). 
المعنوية  أن ىناكتبين ي (Prob F-Statistic)فيشر الختبارمن خالل قيمة مستوا المعنوية  فيشر: اختبار -

 .(NIMالكمية لمنموذج أي يمكن االعتماد عمى النموذج في تفسير التغير الحاصل في المتغير التابع )
من التغير الحاصل  (%26)وىي قيمة ضعيفة أي أن  (0026)بمغت قيمة معامل التحديد  معامل التحديد: -

 ألخطاء القياسا من اعتبارهوالباقي يمكن في المتغير التابع تفسره المتغيرات المستقمة الموجودة في النموذج 
 .والمتغيرات التي ال يمكن قياسيا

 

 



الخامس: أثر دخول البنوك األجنبية عمى أداء النظام المصرفي الجزائري عمى  الفصل
 الصناعة المصرفية -القطاعي  -المستوى: الوطني 

291 

 ااقتصادينموذج الدراسة : تحميل رابعالمطمب ال
لنموذج  االقتصاديالتحميل  استخالصثم عمى حدا ثانوي لكل نموذج  االقتصاديالتحميل بسيتم القيام 

 .الدراسة

 (ROE)الخاص بالمتغير التابع العائد عمى حقوق الممكية  منموذجل االقتصاديالتحميل  الفرع األول:
 (ROE)ممتغير التابع العائد عمى حقوق الممكية ل( (REMنتائج نموذج اآلثار الفردية العشوائية من  انطالقا

 معادلة ىذا النموذج كما يمي:  كتابةيمكن 
ROE = -17416.83 + 6.054027 NSFB + 170.5048 MSFB + 40.17627 MS - 

114.0691 HHI +17230.77 CR5 - 1.029849 M2/GDP -3.652200 CP/GDP + 0.283858 

RIR - 0.637236 R/CP - 0.121540 R/LQ - 1.035657 R/CRS - 6.061102 R/VL - 

77.00633 RL……………(6) 

حصة لكل من  بمعنوية كبيرةو  إيجابي جود أثرو  متغيرات دخول البنوك األجنبية:ل االقتصادي. التحميل 1
العائد عمى حقوق  ربحيةال مع مؤشر (MSFB)حصة السوقية لمبنوك األجنبية و  (NSFB)عدد البنوك األجنبية 

مما يدل  (170.50)بمغ حوالي  (MSFB)حصة السوقية لمبنوك األجنبية كما يتبين أن معامل ، (ROE)الممكية 
الفعمي لمبنوك  ختراقاالأثر كبير عمى مؤشر الربحية وىذا يعني وجود ليا  أن الحصة السوقية لمبنوك األجنبية

 األجنبية لمسوق المصرفية المحمية لو أثر مباشر وموجب عمى مؤشر الربحية لمبنوك الجزائرية.
نتائج نموذج اآلثار  يوضح الذي (6رقم ) ممحقال خاللمن  لمتغيرات ىيكل السوق: االقتصاديالتحميل . 2

 ما يمي: استنتاجيمكن  (ROE)ممتغير التابع العائد عمى حقوق الممكية ل( (REMالفردية العشوائية 
ك المتمثل في العائد عمى و البنذو داللة إحصائية بين مؤشر الربحية  ارتباطيوجد  ال(: MSحجم المساىمة ) -

عىىىدد البنىىىوك األجنبيىىىة فىىىي السىىىوق  ازديىىىاد إلىىىى ىىىىذا ويعىىىودوحصىىىتو السىىىوقية مىىىن الودائىىىع،  (ROE)الحقىىىوق الممكيىىىة 
  .البنوك أثر عمى ربحيةوجود وبالتالي أدا ذلك إلى عدم  المصرفية الجزائرية أدا إلى تقميل القوة السوقية لمبنوك

عمىى ( HHIيتضح وجود أثر سمبي ومعنوي كبير لممؤشر ىيرفنىدال ) (:HHIىيرشمان ) -مؤشر ىيرفندال  -
الىذي كىان أثىره إيجىابي  (CR5)نسىبة التركىز عمىى عكىس  (ROE)العائد عمىى الحقىوق الممكيىة  مؤشر ربحية البنوك

الحصة السوقية لكل بنك والتي لىم يكىن ليىا أي تى ثير معنىوي  االعتبارعين ب ي خذ (HHIوىذا ألن مؤشر ىيرفندال )
 عدد البنوك في السوق المصرفية الجزائرية. ازديادبسبب 
وذو داللىة إحصىائية عاليىة وىىذا يىدل عمىى  اتحديد لمؤشر التركىز موجبىاليظير معامل (: CR5نسبة التركز ) -

وق المصىرفية الجزائريىة سىالبنوك العمومية لم احتكارلو أثر كبير عمى ربحية البنوك أي أن  (CR5)أن نسبة التركز 
      .(ROE) العائد عمى الحقوق الممكية ليا أثر موجب ومباشر عمى مؤشر الربحية
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يوضح  ( الذي6رقم ) لممحقمن خالل أيضا المتغيرات التحرر النظام المصرفي:  االقتصاديالتحميل . 3
ما  استنتاجيمكن  (ROE)ممتغير التابع العائد عمى حقوق الممكية ل( (REMنتائج نموذج اآلثار الفردية العشوائية 

 يمي:
( M2/GDPيتضح وجود أثر سمبي ومعنوي لمعدل السيولة ): (M2/GDP) مؤشر حجم الوساطة المالية -

العائد مع  ليذا المؤشرعالقة عكسية ، أي أن وجود (ROE)العائد عمى الحقوق الممكية  عمى مؤشر ربحية البنوك
 في كبيرة تدفقات ثمة أن يبينالعامة  لمسيولة النسبي الحجم ارتفاعأن  . وىذا يشير إلىعمى الحقوق الممكية

وبالتالي تنعكس سمبًا عمى  االقتصادوغير مستغمة في تمويل خاصة لدا البنوك  لإلقراض القابمة وطنيةال األرصدة
 القابمة األرصدة الوطنية انخفاض العامة، والذي يعني لمسيولة النسبي الحجم انخفاضىناك ربحية البنوك. بينما 

جديدة وبالتالي أيضا تنعكس سمبًا عمى  االستثمارات تمويل قدرتيا عمى لإلقراض خاصة لدا البنوك ومن تم ضعف
  .ربحيتيا
يتضح أيضا وجود أثر سمبي ومعنوي لمؤشر التطور المالي : (CP/GDP)القروض القطاع الخاص  نسبة -

العائد عمى الحقوق الممكية  عمى مؤشر ربحية البنوك (CP/GDP)والمتعمق بنسبة القروض القطاع الخاص 
(ROE) ىذا  انخفاضإلى  عودي . وىذاالعائد عمى الحقوق الممكيةعالقة عكسية ليذا المؤشر مع ، أي أن وجود

رجة تطور القطاع البنكي في أن د عمىمما يدل  (%16.04)إلى  (%10.97)ما بين إذ تراوحت نسبو مؤشر ال
 المؤسسات من المعمومات في استقصاءوىذا يشير إلى وجود نقص . منخفضة تخصيص االئتمان لمقطاع الخاص

وبالتالي ىذا النقص أثر  المخاطر في إدارة خدمات ميقدتو  المعامالت تسييل عمييا، وكذا نقص في رقابة ةمارسمو 
 سمبا عمى ربحية البنوك ألنو يزيد من مخاطرىا.

مع مؤشر  (RIR)معدل الفائدة الحقيقي لوجود أثر إيجابي وبمعنوية كبيرة : (RIR)معدل الفائدة الحقيقي  -
حجم تكاليف  انخفاضساعد عمى  ىذا المعدل أن إلىيشير وذلك  ،(ROE)الربحية العائد عمى حقوق الممكية 

 تقدم في إصالح القطاع المصرفي.وجود يدل عمى بالتالي  و، ك وزيادة في ربحيتياو البن
 التي تمثمت أساسا في: لمتغيرات التفسيرية: االقتصاديالتحميل  .4
عالقة عكسية بين نسبة مخاطر وجود أثر سمبي ومعنوي أي وجود (: R/CRSنسبة مخاطر القروض ) -

مستوا  ارتفاع، وىذا يشير إلى (ROE)ة العائد عمى حقوق الممكية ( مع مؤشر الربحيR/CRSالقروض )
 المخاطر الناجمة عن القروض الممنوحة.

لكن  (ROE)مؤشر الربحية العائد عمى حقوق الممكية  وجود أثر سمبي مع (:R/LQنسبة مخاطر السيولة ) -
 غير معنوي. 

نسبة مخاطر  بين  عالقة عكسية وجود أثر سمبي ومعنوي أي وجود :(R/CP) نسبة مخاطر رأس المال -
مستوا المخاطر  ارتفاع إلى، وىذا يشير (ROE)مؤشر الربحية العائد عمى حقوق الممكية مع ( R/CPرأس المال )

 كافية(.غير البنوك )مالءة  أموالالناجمة عن حسابات رؤوس 



الخامس: أثر دخول البنوك األجنبية عمى أداء النظام المصرفي الجزائري عمى  الفصل
 الصناعة المصرفية -القطاعي  -المستوى: الوطني 

293 

مع  (R/VL)عالقة عكسية بين مخاطر الحجم وجود أثر سمبي ومعنوي أي وجود : (R/VL)مخاطر الحجم  -
، ويفيىم مىىن ىىذه النتيجىىة أن البنىوك ال تحقىىق وفىورات فىىي الحجىىىم (ROE)مؤشىر الربحيىىة العائىد عمىىى حقىوق الممكيىىة 

 في حجم إنتاجيا في المدا البعيد. انخفاض وفي مصاريفيا  ارتفاعوالناجمة عن 
 مىع (RL)سىيادة القىانون بىين عالقىة عكسىية وجود أثر سمبي ومعنوي كبيىر أي وجىود  :(RL)سيادة القانون  -

فىىي عمىل البنىىوك خاصىىة فىىي فيمىىا  ، وىىىذا يىىدل عمىى تىىدخل الدولىىة(ROE)مؤشىر الربحيىىة العائىىد عمىىى حقىوق الممكيىىة 
 الممنوح، الت مين عمى الودائع و تقديم المزيد من الخدمات المالية دون قيد أو شرط.   االئتمانيتعمق بحجم 

 (ROA)الخاص بالمتغير التابع العائد عمى األصول منموذج ل االقتصاديالتحميل الفرع الثاني: 
 (ROA)ممتغير التابع العائد عمى األصول ل( (REMنتائج نموذج اآلثار الفردية العشوائية من  انطالقا

 يمكن كتابة معادلة ىذا النموذج كما يمي: 
ROA = -2623.530 + 0.689739 NSFB + 25.82938 MSFB -1.044892 MS -13.88361 HHI 

+2596.945 CR5 - 0.182942 M2/GDP - 0.353452 CP/GDP + 0.035387 RIR - 0.055184 

R/CP - 0.018698 R/LQ - 0.054735 R/CRS - 0.412774 R/VL - 12.05848 

RL……………(7) 

وجود أثر إيجابي وبمعنوية كبيرة لكل من حصة متغيرات دخول البنوك األجنبية: ل االقتصادي. التحميل 1
مع مؤشر الربحية العائد عمى األصول  (MSFB)وحصة السوقية لمبنوك األجنبية  (NSFB)عدد البنوك األجنبية 

(ROA) حصة السوقية لمبنوك األجنبية ، كما يتبين أن معامل(MSFB)  مما يدل أن  (25.83)بمغ حوالي
الفعمي لمبنوك األجنبية  ختراقاالالحصة السوقية لمبنوك األجنبية أثر كبير عمى مؤشر الربحية وىذا يعني وجود 

 لمسوق المصرفية المحمية لو أثر مباشر وموجب عمى مؤشر الربحية لمبنوك الجزائرية.
نتائج نموذج اآلثار  يوضح ( الذي14رقم ) الممحقخالل من لمتغيرات ىيكل السوق:  االقتصاديالتحميل . 2

 ما يمي: استنتاجيمكن  (ROA)ممتغير التابع العائد عمى األصول ل( (REMالفردية العشوائية 
البنىوك المتمثىل فىي العائىد عمىى ذو داللة إحصائية بين مؤشر ربحيىة  ارتباطيوجد  ال(: MSحجم المساىمة ) -

عىدد البنىوك األجنبيىة فىي السىوق المصىرفية  ازديىاديعىود ىىذا إلىى  ووحصتو السوقية من الودائىع،  (ROA)األصول 
 . البنوك أثر عمى ربحيةوجود بالتالي أدا ذلك إلى عدم  و ،أدا إلى تقميل القوة السوقية لمبنوكمما الجزائرية 

( عمىى HHIيتضح وجود أثر سىمبي ومعنىوي كبيىر لممؤشىر ىيرفنىدال )(: HHI) ىيرشمان -مؤشر ىيرفندال -
الىىذي كىان أثىىره إيجىىابي وىىىذا  (CR5)نسىىبة التركىىز عمىىى عكىس  (ROA) األصىىولالعائىد عمىىى  مؤشىر ربحيىىة البنىىوك
الحصة السوقية لكل بنك والتي لم يكن ليا أي ت ثير معنوي بسبب  االعتباربعين  ي خذ( HHIألن مؤشر ىيرفندال )

    عدد البنوك في السوق المصرفية الجزائرية. ازدياد
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وذو داللة إحصىائية عاليىة وىىذا يىدل  وكبير يظير معامل تحديد لمؤشر التركز موجب(: CR5نسبة التركز ) -
وق المصىىرفية سىىالبنىىوك العموميىىة لم احتكىىارلىىو أثىىر كبيىىر عمىىى ربحيىىة البنىىوك أي أن  (CR5)عمىىى أن نسىىبة التركىىز 

 .(ROA) العائد عمى األصول الجزائرية ليا أثر موجب ومباشر عمى مؤشر الربحية
نتائج يوضح  ( الذي14رقم ) الممحقخالل من لمتغيرات التحرر النظام المصرفي:  االقتصاديالتحميل . 3

 ما يمي: استنتاجيمكن  (ROA)األصولممتغير التابع العائد عمى ل( (REMنموذج اآلثار الفردية العشوائية 
( M2/GDPيتضح وجود أثر سمبي ومعنوي لمعدل السيولة ): (M2/GDP)مؤشر حجم الوساطة المالية  -

العائد عمى عالقة عكسية ليذا المؤشر مع ، أي أن وجود (ROA) األصولالعائد عمى  عمى مؤشر ربحية البنوك
 الوطنية األرصدة في كبيرة تدفقات ثمة أن العامة يبين لمسيولة النسبي الحجم ارتفاع. وىذا يشير إلى أن األصول
  وبالتالي تنعكس سمبًا عمى ربحية البنوك االقتصادلإلقراض خاصة لدا البنوك وغير مستغمة في تمويل  القابمة
لإلقراض خاصة لدا  القابمة األرصدة الوطنية انخفاض الذي يعني العامة، و لمسيولة النسبي الحجم انخفاضبينما 
 . أيضا بالتالي تنعكس سمبًا عمى ربحيتيا و ،جديدة االستثمارات تمويل قدرتيا عمى م ضعفثومن  ،البنوك
المالي  وجود أثر سمبي ومعنوي لمؤشر التطور كذلك: يتضح (CP/GDP)نسبة القروض القطاع الخاص  -

  (ROA) األصولالعائد عمى  عمى مؤشر ربحية البنوك (CP/GDP)والمتعمق بنسبة القروض القطاع الخاص 
مؤشر إذ تراوحت الىذا  انخفاضيعود إلى  . وىذااألصول العائد عمىعالقة عكسية ليذا المؤشر مع أي أن وجود 

مما يدل عمى أن درجة تطور القطاع البنكي في تخصيص االئتمان  (%16.04)إلى  (%10.97)ما بين نسبو 
 المؤسسات وممارسة رقابة من المعمومات لمقطاع الخاص منخفضة. وىذا يشير إلى وجود نقص في استقصاء

ىذا النقص سمبا عمى أثر بالتالي  و ،المخاطر في إدارة خدمات وتقديم المعامالت تسييل عمييا، وكذا نقص في
 ربحية البنوك ألنو يزيد من مخاطرىا.

مع مؤشر  (RIR)وجود أثر إيجابي وبمعنوية كبيرة لمعدل الفائدة الحقيقي : (RIR)معدل الفائدة الحقيقي  -
حجم تكاليف البنوك وزيادة  انخفاضساعد عمى  ، ىذا يشير عمى أن معدل(ROA) األصولالربحية العائد عمى 

 وبالتالي يدل عمى وجود تقدم في إصالح القطاع المصرفي. في ربحيتيا
  مت أساسا في:ثوالتي تم لمتغيرات التفسيرية: االقتصاديالتحميل  .4
عالقة عكسية بين نسبة مخاطر (: وجود أثر سمبي ومعنوي أي وجود R/CRSنسبة مخاطر القروض ) -

مستوا المخاطر  ارتفاعىذا يشير إلى  ، و(ROA) األصولعمى  ة العائدربحيالمؤشر ( مع R/CRSالقروض )
 الناجمة عن القروض الممنوحة.

لكىن  (ROA) األصىولمؤشىر الربحيىة العائىد عمىى  مىع إيجىابيوجىود أثىر (: R/LQنسبة مخـاطر السـيولة ) -
غيىىر معنىىىوي. وىىىىذا يشىىىير إلىىىى ارتفىىىاع حجىىىم السىىىيولة )غيىىر المسىىىتغمة( لىىىدا البنىىىوك األمىىىر الىىىذي يىىىنعكس سىىىمبًا عمىىىى 

 ربحيتيا.
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بين  نسبة مخاطر  عالقة عكسيةوجود أثر سمبي ومعنوي أي وجود : (R/CP)نسبة مخاطر رأس المال  -
مستوا المخاطر  ارتفاع، وىذا يشير إلى (ROA) األصولمؤشر الربحية العائد عمى ( مع R/CPرأس المال )

 الناجمة عن حسابات رؤوس أموال البنوك )مالءة غير كافية(.
عالقىىىة بىىىين مخىىىاطر الحجىىىم وجىىىود عىىىدم معنىىىوي أي أثىىىر سىىىمبي لكىىىن غيىىىر وجىىىود : (R/VL)مخـــاطر الحجـــم  -

(R/VL)  االصولمؤشر الربحية العائد عمى مع (ROA) ويفيم من ىذه النتيجىة أن البنىوك ال تحقىق وفىورات فىي ،
 في حجم إنتاجيا في المدا البعيد. انخفاض وفي مصاريفيا  ارتفاعالحجىم والناجمة عن 

 مع (RL)سيادة القانون بين عالقة عكسية وجود أثر سمبي ومعنوي كبير أي وجود : (RL)سيادة القانون  -
، وىذا يدل عمى تدخل الدولة في عمل البنوك خاصة في فيما يتعمق (ROA) األصولمؤشر الربحية العائد عمى 

 الممنوح، الت مين عمى الودائع وتقديم المزيد من الخدمات المالية دون قيد أو شرط.   االئتمانبحجم 

 (NIM)الخاص بالمتغير التابع ىامش الفائدة الصافي منموذج ل االقتصاديالفرع الثالث: التحميل 
 (NIM)ممتغير التابع ىامش الفائدة الصافي ل( (REMنتائج نموذج اآلثار الفردية العشوائية من  انطالقا

 يمكن كتابة معادلة ىذا النموذج كما يمي:
NIM = -136.4388 + 0.044856 NSFB + 1.399023 MSFB -1.193504 MS +1.497129 HHI 

+136.8625 CR5 - 0.035104 M2/GDP - 0.041229 CP/GDP + 0.008386 RIR + 0.002848 

R/CP + 0.013444 R/LQ + 0.009081 R/CRS - 0.030207 R/VL ……………(8) 

وجود أثر إيجابي لكل من حصة عدد البنوك متغيرات دخول البنوك األجنبية: ل االقتصادي. التحميل 1
مع مؤشر الربحية بمعنوية كبيرة  (MSFB)وحصة السوقية لمبنوك األجنبية  بمعنوية ضعيفة (NSFB)األجنبية 

بمغ حوالي  (MSFB)حصة السوقية لمبنوك األجنبية ، كما يتبين أن معامل (NIM)ىامش الفائدة الصافي 
  .(NIM)ىامش الفائدة الصافي عمى مؤشر  غير كبيرمحصة السوقية لمبنوك األجنبية أثر لمما يدل أن  (1.40)

ذج اآلثار نتائج نمو  ( الذي يوضح28رقم ) ممحقمن خالل اللمتغيرات ىيكل السوق:  االقتصاديالتحميل . 2
 ما يمي: استنتاجيمكن  (NIM)ىامش الفائدة الصافي ممتغير التابع ل( (REMالفردية العشوائية 

ىىىامش البنىىوك المتمثىىل فىىي ذو داللىىة إحصىىائية بىىين مؤشىىر الربحيىىة  ارتبىىاطيوجىىد  ال(: MSحجــم المســاىمة ) -
عىىىدد البنىىىوك األجنبيىىىة فىىىي السىىىوق  ازديىىىادويعىىىود ىىىىذا إلىىىى وحصىىىتو السىىىوقية مىىىن الودائىىىع،  (NIM)الفائىىىدة الصىىىافي 

 أثر عمى ربحية البنوك. وجود المصرفية الجزائرية أدا إلى تقميل القوة السوقية لمبنوك وبالتالي أدا ذلك إلى عدم 
ــدال - لكىىن لىىيس لىىو و  (HHIلممؤشىىر ىيرفنىىدال ) جىىابييإيتضىىح وجىىود أثىىر (: HHIىيرشــمان ) -مؤشــر ىيرفن

( HHIأن مؤشىىر ىيرفنىىدال )إلىىى ىىىذا يعىىود  و ،(NIM)ىىىامش الفائىىدة الصىىافي عمىىى مؤشىىر ربحيىىة داللىىة إحصىىائية 
  .الحصة السوقية لكل بنك والتي لم يكن ليا أي ت ثير معنوي  االعتباربعين  ي خذ
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وذو داللىة إحصىائية عاليىة وىىذا يىدل  اكبيىر  و ابيظير معامل تحديد مؤشر التركز موج(: CR5نسبة التركز ) -
البنىىوك العموميىىة لمسىىوق المصىىرفية  احتكىىارلىىو أثىىر كبيىىر عمىىى ربحيىىة البنىىوك أي أن  (CR5)عمىىى أن نسىىبة التركىىز 

 .(NIM)ىامش الفائدة الصافي عمى مؤشر ربحية أيضا الجزائرية ليا أثر موجب ومباشر 
نتائج  يوضح ( الذي28رقم ) الممحقمن خالل لمتغيرات التحرر النظام المصرفي:  االقتصاديالتحميل . 3

 ما يمي: استنتاجيمكن  (NIM)ىامش الفائدة الصافي ممتغير التابع ل( (REMنموذج اآلثار الفردية العشوائية 
لمعدل السيولة  كبير يتضح وجود أثر سمبي ومعنوي : (M2/GDP)الوساطة المالية مؤشر حجم  -

(M2/GDP عمى مؤشر ربحية ) ىامش الفائدة الصافي(NIM) ، عالقة عكسية ليذا المؤشر مع أي أن وجود
 كبيرة تدفقات ثمة أن العامة يبين لمسيولة النسبي الحجم ارتفاع. وىذا يشير إلى أن (NIM)ىامش الفائدة الصافي 

وبالتالي تنعكس سمبًا  االقتصادلإلقراض خاصة لدا البنوك وغير مستغمة في تمويل  القابمة الوطنية األرصدة في
 األرصدة الوطنية انخفاض العامة، والذي يعني لمسيولة النسبي الحجم انخفاضىناك بينما  ،عمى ربحية البنوك

جديدة وبالتالي أيضا تنعكس  االستثمارات تمويل قدرتيا عمى لإلقراض خاصة لدا البنوك ومن تم ضعف القابمة
 سمبًا عمى ربحيتيا. 

لمؤشر التطور  كبير سمبي ومعنوي : يتضح أيضا وجود أثر (CP/GDP)نسبة القروض القطاع الخاص  -
ىامش الفائدة الصافي  عمى مؤشر ربحية البنوك (CP/GDP)المالي والمتعمق بنسبة القروض القطاع الخاص 

(NIM) ىامش الفائدة الصافي عالقة عكسية ليذا المؤشر مع ، أي أن وجود(NIM)انخفاضيعود إلى  . وىذا 
مما يدل عمى أن درجة تطور القطاع البنكي  (%16.04) إلى (%10.97)ما بين مؤشر إذ تراوحت نسبو الىذا 

 من المعمومات في تخصيص االئتمان لمقطاع الخاص منخفضة. وىذا يشير إلى وجود نقص في استقصاء
المخاطر وبالتالي ىذا  في إدارة خدمات وتقديم المعامالت تسييل عمييا، وكذا نقص في المؤسسات وممارسة رقابة

 النقص أثر سمبا عمى ربحية البنوك ألنو يزيد من مخاطرىا.
مع مؤشر  (RIR)وجود أثر إيجابي وبمعنوية كبيرة لمعدل الفائدة الحقيقي : (RIR)معدل الفائدة الحقيقي  -

حجم تكاليف البنوك  انخفاضساعد عمى  معدلىذا الأن إلى يشير وذلك ، (NIM)ىامش الفائدة الصافي الربحية 
 بالتالي يدل عمى وجود تقدم في إصالح القطاع المصرفي. و ،وزيادة في ربحيتيا

   تمثمت أساسا في: لمتغيرات التفسيرية: االقتصاديالتحميل  .4
مخاطر القروض  ةبين نسب وجود أثرعدم : رأس المال ومخاطر الحجمنسبة  ،مخاطر القروض ةنسب -

(R/CRS) نسبة مخاطر ،( رأس المالR/CP ومخاطر الحجم )(R/VL) ىامش الفائدة ة مع مؤشر الربحي
 .(NIM)ىامش الفائدة الصافي ليذه المخاطر مع يعود لعدم وجود داللة إحصائية وىذا ، (NIM)الصافي 
وبداللة  (NIM)ىامش الفائدة الصافي مؤشر ربحية  وجود أثر إيجابي مع(: R/LQنسبة مخاطر السيولة ) -

ممىىا يشىىير إلىىى وجىىود أثىىر ضىىعيف  (0.0135)إحصىىائية كبيىىرة إال أن معامىىل ىىىذه النسىىبة يكىىاد أن ينعىىدم إذ يقىىارب 
 .  جدا
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 مؤشرات األداءالمتعمقة ب لنتائج نموذج الدراسة االقتصاديالفرع الرابع: التحميل 
أن  ويتضح من خاللالذي  (30الممحق رقم )موضحة في نموذج الدراسة في األخير يمكن تقديم نتائج و 

 (%41.89)، (%28.87)منموذج بمغت لمعامالت التحديد نموذج الدراسة ذو داللة إحصائية كبيرة كما أن 
ىامش الفائدة و  (ROA)العائد عمى األصول ، (ROE)العائد عمى حقوق الممكية  لمؤشرات األداء: (%26.21)و

ليا أثر متوس  عمى متغيرات األداء. المتغيرات المستقمة والتفسيرية أن مما يدل  ،عمى التوالي (NIM)الصافي 
 ما يمي: استنتاجلكل نموذج من مؤشرات األداء عمى حدا يمكن  االقتصاديومن خالل التحميل 

وجود أثر إيجابي وبمعنوية كبيرة لكل من حصة عدد متغيرات دخول البنوك األجنبية: ل االقتصاديالتحميل  -
، كما يتبين أن معامل األداء اتمع مؤشر  (MSFB)وحصة السوقية لمبنوك األجنبية  (NSFB)البنوك األجنبية 

: لمؤشرات األداء الثالث (1.40( و)25.83)، (170.50)بمغ حوالي  (MSFB)حصة السوقية لمبنوك األجنبية ال
  عمى التوالي (NIM)ىامش الفائدة الصافي  و (ROA)العائد عمى األصول ، (ROE)العائد عمى حقوق الممكية 

  ما يؤكد صحة الفرضية األولى وىذا ،الربحية اتمحصة السوقية لمبنوك األجنبية أثر كبير عمى مؤشر لمما يدل أن 
بمعنى وجود لسوق يذه ال افعمي اختراقالبنوك األجنبية في السوق المصرفية الجزائرية يعتبر اوجود أي أن  يعنيو 

 لبنوك الجزائرية.أداء اعمى ليذه البنوك األجنبية  أثر مباشر وموجب
حجم المساىمة السوقية  ذو داللة إحصائية بين ارتباطيوجد  ال: لمتغيرات ىيكل السوق  االقتصاديالتحميل  -

(MS)  عدد البنوك األجنبية في السوق المصرفية الجزائرية أدا إلى ازديادأن إلى يدل  وىذا، مؤشرات األداءمع 
 ىذا ما ينفي صحة فرضية القوة السوقية التي و ،البنوك أداءعمى ىا أثر  انعدامتقميل القوة السوقية لمبنوك وبالتالي 

 خالل من أداء البنوك عمى وموجب لو أثر مباشر الجزائرية بعد دخول البنوك األجنبية السوق  ىيكلأن  تفترض
 مؤشرات األداء:( عمى HHIيتضح وجود أثر سمبي ومعنوي كبير لممؤشر ىيرفندال ) كما لمبنوك. السوقية الحصة

أثره عمى ىامش الفائدة  انعدامفي حين  (ROA)العائد عمى األصول و  (ROE)العائد عمى الحقوق الممكية 
 االعتباربعين  ي خذ( HHIألن مؤشر ىيرفندال ) أيضا القوة السوقية. وىذا ما ينفي صحة فرضية (NIM)الصافي 

عدد البنوك في السوق المصرفية  ازديادالحصة السوقية لكل بنك والتي لم يكن ليا أي ت ثير معنوي بسبب 
وذو داللة إحصائية عالية عمى  وكبير موجبيتضح وجود أثر ( CR5نسبة التركز )أما فيما يخص  ،الجزائرية

لمؤشرات األداء  (136.86)و (2596.95)، (17230.77)إذ بمغ معامل ىذه النسبة حوالي  مؤشرات األداء
عمى  (NIM)ىامش الفائدة الصافي و  (ROA)العائد عمى األصول ، (ROE)الثالث العائد عمى حقوق الممكية 

األداء ه الكبير عمى أثر  الذي يتضحالبنوك العمومية لمسوق المصرفية الجزائرية  الحتكارويعود ذلك نتيجة  التوالي،
الجزائرية بعد دخول البنوك  السوق  ىيكلأن  تفترض التي التقميدية (SCP) فرضيةما يؤكد صحة  وىذا .البنوك
 المرتفع. التركز ذات البنوك نيب تواطؤ عمميات وجود خالل منأداء البنوك  عمى وموجب لو أثر مباشر األجنبية
مؤشر حجم الوساطة لتضح وجود أثر سمبي ومعنوي يلمتغيرات التحرر النظام المصرفي:  االقتصاديالتحميل  -

وىذا يشير إلى أن  .األداءعكسية ليذا المؤشر مع  عالقةأي وجود  ات األداءعمى مؤشر  (M2/GDP)المالية 
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لإلقراض خاصة لدا  القابمة الوطنية األرصدة في كبيرة تدفقات ثمة أن العامة يبين لمسيولة النسبي الحجم ارتفاع
رغم دخول عدد بال ، ووبالتالي تنعكس سمبًا عمى ربحية البنوك ،االقتصادوغير مستغمة في تمويل  العمومية البنوك

الجزائرية بقي قائما مما يدل عمى غياب  المصرفيةالبنوك العمومية لمسوق  احتكاراألجنبية إال أن معتبر من البنوك 
 متعمقة بالتحرر المصرفي التي تفترض وىذا ما ينفي صحة فرضية ،المنافسة بين البنوك العمومية والبنوك األجنبية

فز عمى دخول البنوك األجنبية لمسوق المصرفية الجزائرية ومن ش نو تحسين حعمى أن التحرر المصرفي الذي ي
ساطة المالية لو أثر مباشر وموجب عمى أداء البنوك الجزائرية من خالل زيادة المنافسة بين البنوك عممية الو 

وجود أثر سمبي ومعنوي لمؤشر التطور المالي والمتعمق بنسبة يؤكد عمى ذلك كما العمومية والبنوك األجنبية. 
  األداءعالقة عكسية ليذا المؤشر مع ، أي أن وجود ات األداءعمى مؤشر  (CP/GDP)القروض القطاع الخاص 

مما يدل عمى أن  (%16.04)إلى  (%10.97)ما بين مؤشر إذ تراوحت نسبو الىذا  انخفاضيعود إلى  ىذا و
وىذا يشير إلى وجود نقص في  ،درجة تطور القطاع البنكي في تخصيص االئتمان لمقطاع الخاص منخفضة

في  خدمات وتقديم المعامالت تسييل عمييا، وكذا نقص في رقابةالمؤسسات وممارسة  من المعمومات استقصاء
وجود أثر إيجابي في حين  ،المخاطر وبالتالي ىذا النقص أثر سمبا عمى ربحية البنوك ألنو يزيد من مخاطرىا إدارة

 انخفاضساعد عمى  ، ىذا يشير عمى أن معدلات األداءمع مؤشر  (RIR)وبمعنوية كبيرة لمعدل الفائدة الحقيقي 
  حجم تكاليف البنوك وزيادة في ربحيتيا وبالتالي يدل عمى وجود تقدم في إصالح القطاع المصرفي.
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 الخامس خالصة الفصل
في القطاع المباشر  األجنبي االستثمار قرار تحديدأن  يتضح جمياوما تم التوصل إليو من خالل ما تقدم 

عامل العالقات في والمتمثل أساسا  المباشر األجنبي االستثمارإلى أحد عوامل جذب يعود ي الجزائر  المصرفي
العشر  ةاألجنبي انمن البمدلمبنوك عدد المبادرات االستثمارية  وىذا ما توضحو صمة التجارية القائمةال و االقتصادية

 عواملأما فيما يخص  ،والمتمثل في فرنسابقي ثابتا ماعدا بمد وحيد الذي المستثمرة في القطاع المصرفي الجزائري 
، مالمح القطاع المصرفي، وموقف االقتصادي والسياسي  االستقرارفرص السوق،  الجذب األخرا والمتمثمة في

 في القطاع المصرفي. االستثمار غير مشجعة لقرارتبقى في الجزائر  البمد المضيف تجاه المؤسسات األجنبية
 باختالف عمى أداء النظام المصرفي الجزائري في القطاع المصرفي الجزائري  األجنبي االستثمارأثر يختمف 

في مجال أظير  دخول البنوك األجنبية في القطاع المصرفي الجزائري فإن عمى المستوا الوطني فمستويات األداء 
أن اإليداع البنكي في البنوك األجنبية يستجيب بصورة نظامية لمتغيرات الحاصمة في النشاط تعبئة الموارد 

أن  ليذه البنوك؛ في حين لإليداع معامل المرونة الدخميةىذا ما يوضحو و  ،خالل أغمب سنوات الدراسة االقتصادي
العموم عمى عدم أىمية وجود عوامل غير دخمية تؤثر عمى حركة في يدل ليذه األخيرة الميل المتوس  لإليداع 

نسبة ضعيفة جدا من الناتج المحمي  ياتمثل ودائع، كما اإليداع تحد من دور البنوك األجنبية في جذب المدخرات
ويعود ذلك إلى تعامالتيا المحصورة في بعض القطاعات  ،ب الودائعذاإلجمالي مما يدل عمى ضعف قدرتيا في ج

آثار تضخمية وأخرا أظير مجال توزيع القروض  ما يخصفيأما  ،خاصة خصوصا األجنبية منيا واألفرادال
أن نصيب  أظيرأن الميل المتوس   و ،األجنبية البنوكب قروض المتعمقةالمرونة الدخمية لممعامل حسب  انكماشية

مقارنة بالبنوك أيضا الوحدة الواحدة في الناتج المحمي اإلجمالي ضعيف عمى غرار الميل الحدي الذي كان ضعيف 
لمبنوك األجنبية  معدل الفائض النقدي ثبت، في حين أىذه األخيرة لنشاط اإلقراض احتكاروىذا ما يفسر  العمومية

توازن بين حجم وجود عدم التضخم أي فيي تعبر عن حالة  االقتصادمقروض الممنوحة داخل لتوسعي الثر األ
 الزيادة في اإلقراض البنكي وحجم الزيادة في الناتج المحمي اإلجمالي.

البنوك األجنبية في الجزائر إلى تحسين وتقوية صالبة وسالمة القطاع المصرفي  استثمار أداوبالمقابل 
من خالل مساىمتيا في رفع ربحية ليذه البنوك وىذا ( CAMELSمؤشرات كاممز )حسب ما أوضحتو الجزائري 

 حركة تتبع ياأنليذه األخيرة تؤكد عمى  جودة األصولمؤشرات كما أن  والمحافظة عمى السيولة، القطاع ومالءتو
تتمتع  ياأنويدل أيضا  ليا قوية نمو وفرص أفضل ربحية مما يحققوالفوائد  القروض أقساطل تحصي في منتظمة

 .بمحفظة قروض قوية
يئة مصرفية بتوفير  الجزائرية يؤدي إلى يكل السوق المصرفيةدخول البنوك األجنبية إلى ى إن وفي األخير

تعزيز قدرتيا عمى المنافسة  و من تحسين أدائياالعاممة داخل الصناعة المصرفية الجزائرية مالئمة لتمكين البنوك 
  محميًا وخارجيًا.



 

  

 
 الخاتمة
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المنظومة المصرفية عمى أداء أثر البنوك األجنبية  الكشف عن إلىدراسة ال هلقد تمت المحاولة من خالل ىذ
 ، حيث تم التوصل إلى ما يمي:الجزائرية

I.  :لمدول النامية والدول ذات األجنبي المباشر في القطاع المصرفي االستثمارإن الخالصة العامة للدراسة 
ىذا يعود لممراقبة الخاصة بالنسبة  و ،األجنبي المباشر االستثماريمثل حالة خاصة من  االنتقالية لالقتصاديات

      األجنبي المباشر قد يكون لصالح التنمية المؤسسية  باالستثمار االعتقاد و، ليذه األخيرةلمقطاعات المصرفية 
كما أن اآلثار المترتبة  األخرى، وبالدول مقارنة  االنتقالية االقتصادياتالدول ذات  لمدول النامية و االقتصادية و

 يجب أن تكون إيجابية. الدول النامية  و االنتقالية لالقتصادياتاألجنبي المباشر في القطاعات المصرفية  لالستثمار
بي المباشر في القطاع األجن االستثماردور كبير في نمو العولمة المالية  و كما أن لظاىرتي التحرر المالي

 انعكاساتوبالتالي ىذا النمو كان لو  و ،أحد عناصر العولمةاألجنبي المباشر  االستثمار باعتبارذلك  و ،المصرفي
عمى ىذا األساس أصبحت البنوك ممزمة باتباع استراتيجيات  وعمى تطور الصناعة المصرفية لمبمد المضيف، 

بين البنوك سواء كانت الحفاظ عميو في ظل المنافسة  إثبات وجودىا وجديدة محددة في إطار العولمة من أجل 
 .ليذا البمد النظام المصرفي والماليأن يؤدي إلى التأثير عمى أداء من شأنو وىذا بدوره  ،محمية أو أجنبية

 إلى جمب الدول النامية و االنتقالية لالقتصاديات األخرى ذات الدول ككل الجزائر سعت ومن ىذا المنطمق
إصدار من خالل ذلك تبعا لإلصالحات البنكية التي قامت بيا  و ،األجنبية لقطاعيا المصرفي االستثمارات

 لممستثمر الضمانات اإلعفاءات و و االمتيازات من جممة بتقديم االستثمار عمى المشجعة القوانين من مجموعة
المباشر لمبنوك األجنبية في  االستثمارإن  .االستثمارات وتطوير تشجيع قصد سواء حد عمى واألجنبي الوطني

، باستثناء بنك 0991الفعمية لو كانت سنة  االنطالقة، بل 0991القرض سنة  الجزائر لم يبدأ بصدور قانون النقد و
    االقتصادية و يعود ىذا التأخر لألوضاع السياسية ، و0991الذي تم إنشاءه في سنة المختمط البركة الجزائري 

فإن  بالتالي و ،0991 -0991ثقافية الصعبة التي كانت تعيشيا الجزائر خاصة في الفترة بين ال و  االجتماعية و
ات المالية لمخواص المؤسس تعددىم بين البنوك و و ،0991ازدياد ممثمي النظام المصرفي الجزائري كان في سنة 

المؤسسات المالية لمنظام المصرفي الجزائري  بمغ عدد البنوك و 0100فمع نياية سنة  .بأو األجان سواء الوطنيين
مؤسسات  (9) و  بنك خاص مختمط و بنك خاص أجنبي (03) و بنوك عمومية (6)من بينيا  ،مؤسسة (09)إلى 

 ، من بينيا0100شباك بنكي في نياية  (0313)ا اتسعت شبكة النظام المصرفي الجزائري والتي بمغت مك  المالية
بية في نعدد البنوك األجىذا التفوق في ورغم  وكالة لمبنوك الخاصة. (019) وكالة لمبنوك العمومية و (0191)

 احتكار مع بنوك عمومية (6)بنك أجنبي مقابل  (03)إلى  0100وصل في سنة الذي القطاع المصرفي الجزائري 
البنوك األجنبية عمى أداء النظام المصرفي الجزائري خالل الفترة  فإن عممية فحص أثر مسوق المحميةل ىذه األخيرة

 . من مستوى إلى آخر وىذا حسب ما أظيرتو نتائج الدراسة اختمفت (0113-0100)
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II.  التالية لمنتائج توصمنا ،ةالتطبيقي الدراسة عمى بناءا  : الفرضيات الدراسة اختبارنتائج: 
ي الجزائر  في القطاع المصرفيالمباشر  األجنبي االستثمار قرار يعود تحديدولى: بالنسبة للفرضية ال   .1

 .مشجعة االستثمارىذا عوامل جذب كون إلى 
  بالنسبة لتسعة بمدان )الواليات المتحدة األمريكية لمبنوك ثابتة االستثماريةكانت المبادرات  :النتيجة الولى -

وىذا يعود تقريبا لكون جميع  قبرص، السعودية، األردن، البحرين، الكويت، لبنان، قطر، اإلمارات العربية المتحدة(
، مالمح القطاع المصرفي، وموقف واالقتصاديالسياسي  االستقرارالمتغيرات المستخدمة كبدائل لفرص السوق، 

ومن ناحية أخرى  في قطاع المصرفي الجزائري. االستثمارالجزائر تجاه البنوك األجنبية فيي غير مشجعة لقرار 
والثقافية بين الجزائر والبمد األجنبي ليس لو أىمية ألغمب البمدان  االقتصاديةفإن متغيرات الخاصة بالعامل العالقات 

 .تكون معدومة األجنبية ألن المتغيرات المتعمقة بالعالقات التجارية بين الجزائر وىذه البمدان فيي معدومة أو تكاد
لمبنوك فمن ثالثة  االستثماريةأما بالنسبة لمبمد العاشر أال وىو فرنسا يالحع تطور مستمر في عدد المبادرات 

  والثقافية بين الجزائر وفرنسا االقتصاديةمعالقات يعود لوىذا  ،0100إلى خمسة بنوك في  0113بنوك في سنة 
 لمبنوك الفرنسية في القطاع المصرفي الجزائري. االستثماريةعمى  تطور المبادرات  واضحفيذا العامل أثر بشكل 

 .ما ينفي صحة الفرضية الولىوىذا 
إن دخول البنوك األجنبية في القطاع المصرفي الجزائري يؤدي إلى توفير  ثانية:بالنسبة للفرضية ال  .2
 .الوطني الجزائري  االقتصادلموارد التمويمية الالزمة لمختمف قطاعات اوتوزيع 

أن دخول البنوك األجنبية في القطاع المصرفي الجزائري أظير في مجال تعبئة الموارد إن  :ثانيةالنتيجة ال -
خالل أغمب  االقتصادياإليداع البنكي في البنوك األجنبية يستجيب بصورة نظامية لمتغيرات الحاصمة في النشاط 

ليذه أن الميل المتوسط لإليداع معامل المرونة الدخمية لإليداع ليذه البنوك؛ في حين سنوات الدراسة ىذا ما يوضحو 
العموم عمى عدم أىمية وجود عوامل غير دخمية تؤثر عمى حركة اإليداع تحد من دور البنوك في يدل األخيرة 

مالي مما يدل عمى ضعف نسبة ضعيفة جدا من الناتج المحمي اإلج ياتمثل ودائع، كما األجنبية في جذب المدخرات
لى تعامالتيا المحصورة في بعض القطاعات الخاصة خصوصا األجنبية منيا  قدرتيا في جدب الودائع ويعود ذلك وا 

حسب معامل المرونة الدخمية  انكماشيةأما فيما يخص مجال توزيع القروض أظير آثار تضخمية وأخرى . واألفراد
الميل المتوسط أظير أن نصيب الوحدة الواحدة في الناتج المحمي اإلجمالي لمقروض المتعمقة بالبنوك األجنبية وأن 

ىذه  احتكارضعيف عمى غرار الميل الحدي الذي كان ضعيف أيضا مقارنة بالبنوك العمومية وىذا ما يفسر 
نوحة لمبنوك األجنبية األثر التوسعي لمقروض المم األخيرة لنشاط اإلقراض، في حين أتبث معدل الفائض النقدي

فيي تعبر عن حالة التضخم أي عدم وجود توازن بين حجم الزيادة في اإلقراض البنكي وحجم  االقتصادداخل 
توزيع مجال إال أنيا غير مؤكدة في  ثانيةال صحة الفرضيةوهذا ما يثبت  .الزيادة في الناتج المحمي اإلجمالي

 .الوطني الجزائري  االقتصادلمختمف قطاعات  القروض
البنوك األجنبية في الجزائر إلى تحسين وتقوية صالبة وسالمة  استثماريؤدي ة: لثللفرضية الثا بالنسبة  .3

  .القطاع المصرفي الجزائري من خالل مساىمتيا في رفع ربحية القطاع ومالءتو



 العامة  الخاتمة

303 

البنوك األجنبية في الجزائر إلى تحسين وتقوية صالبة وسالمة القطاع  استثمارأدى  :ةلثثاالنتيجة ال -
من خالل مساىمتيا في ليذه البنوك وىذا ( CAMELSمؤشرات كاممز )المصرفي الجزائري حسب ما أوضحتو 

ليذه األخيرة تؤكد عمى أنيا  كما أن مؤشرات جودة األصولرفع ربحية القطاع ومالءتو والمحافظة عمى السيولة، 
ليا ويدل أيضا  قوية نمو وفرص أفضل ربحية مما يحققوالفوائد  القروض أقساطل تحصي في منتظمة حركة تتبع

 . ةلثاصحة الفرضية الثيثبت وىذا ما  أنيا تتمتع بمحفظة قروض قوية.
وليس فعمي لمسوق المصرفية الجزائرية  اختراق دخول البنوك األجنبيةيعتبر  ة:رابعبالنسبة للفرضية ال  .4

 .البنوك الجزائريةأي أن ىذه البنوك األجنبية ليا أثر مباشر وموجب عمى أداء مجرد حضور 
أثر إيجابي وبمعنوية كبيرة لكل من حصة عدد  وجود نتائج نموذج الدراسة أن ىناك أثبتت :رابعةالنتيجة ال -

العائد عمى والمتمثمة في  الربحية اتمع مؤشر  (MSFB)وحصة السوقية لمبنوك األجنبية  (NSFB)البنوك األجنبية 
دخول  أن وىذا يعني (NIM)ىامش الفائدة الصافي و  (ROA)العائد عمى األصول  ،(ROE)حقوق الممكية 
لو أثر مباشر وموجب  أي أنو وليس مجرد حضور جزائريةفعمي لمسوق المصرفية ال ختراقا يعتبر البنوك األجنبية

يثبت صحة ما ىذا  و ،بالتالي عمى أداء النظام المصرفي الجزائري  و ،الربحية لمبنوك الجزائرية اتعمى مؤشر 
 .رابعةالفرضية ال

 وموجب لو أثر مباشر السوق الجزائرية بعد دخول البنوك األجنبية ىيكلن إ: للفرضية الخامسةبالنسبة   .5
كما يمكن أن يكون لو  ،المرتفع التركيز ذات البنوك نيب تواطؤ عمميات وجود خالل منالجزائرية أداء البنوك  عمى

 لمبنوك. السوقية الحصة خالل منالجزائرية  أداء البنوك عمى وموجب أثر مباشر
 كما يمي: (SCP)ألنيا متعمقة بفرضيتي نموذج  نيئجز فيي تنقسم إلى  النتيجة الخامسة: -

  لفرضية التقليدية لنموذجامتعلق بالجزء الول من الفرضية (SCP): السوق  ىيكل التي تفترض أن 
 بين تواطؤ عمميات وجود خالل منأداء البنوك  عمى وموجب لو أثر مباشر الجزائرية بعد دخول البنوك األجنبية

 .المرتفع التركيز ذات البنوك
  يظير معامل تحديد لمؤشر التركز  :الخامسة الفرضيةالجزء الول من النتيجة(CR5 )ب وكبيرموج  

لو أثر كبير عمى ربحية البنوك أي أن  (CR5)التركز  مؤشرىذا يدل عمى أن  و ،ذو داللة إحصائية عالية و
والمتمثمة في  الربحيةات البنوك العمومية لمسوق المصرفية الجزائرية ليا أثر موجب ومباشر أيضا عمى مؤشر  احتكار

 .(NIM)ىامش الفائدة الصافي  و (ROA)العائد عمى األصول  ،(ROE)العائد عمى حقوق الممكية 
إذ  مؤشرات األداءذو داللة إحصائية عالية عمى  وجود أثر موجب وكبير و عمى( CR5نسبة التركز ) تظير

األداء الثالث العائد عمى  لمؤشرات (036.16) و (0196.91)، (01031.11)بمغ معامل ىذه النسبة حوالي 
مما يدل  عمى التوالي، (NIM)ىامش الفائدة الصافي  و (ROA)العائد عمى األصول ، (ROE)حقوق الممكية 

البنوك العمومية  الحتكار تعود البنوكربحية  بمعنى أن أثر كبير عمى ربحية البنوكعمى أن مؤشر التركز لو 
لنموذج  التقليديةالفرضية الجزء الول من الفرضية الخامسة )يثبت صحة  هذا و لمسوق المصرفية الجزائرية.

(SCP)). 
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 فرضية القوة السوقيةالجزء الثاني من الفرضية متعلق ب (RMP) ( لنموذجSCP): السوق  ىيكلن إ
  .لمبنوك السوقيةموجب عمى أداء البنوك من خالل الحصة  الجزائرية بعد دخول البنوك األجنبية لو أثر مباشر و

  حجم المساىمة  ذو داللة إحصائية بين ارتباطيوجد  ال: الخامسة فرضيةالالجزء الثاني من النتيجة
ىامش  و (ROA)العائد عمى األصول  ،(ROE)العائد عمى الحقوق الممكية ) مع مؤشرات األداء (MSالسوقية )

عدد البنوك األجنبية في السوق المصرفية الجزائرية أدى إلى  ازديادأن  عمىىذا يدل  و، ((NIM)الفائدة الصافي 
يتضح وجود أثر سمبي ومعنوي كبير  كما ،البنوك ربحيةأثرىا عمى  انعدامبالتالي  و ،تقميل القوة السوقية لمبنوك

العائد عمى  و (ROE)العائد عمى الحقوق الممكية المتمثمة في  مؤشرات األداء( عمى HHIلممؤشر ىيرفندال )
( HHIمؤشر ىيرفندال )ىذا ألن  ،(NIM)ىامش الفائدة الصافي  وأثره عمى  انعدامفي حين  (ROA)األصول 

عدد البنوك في  ازديادالتي لم يكن ليا أي تأثير معنوي بسبب  و ،الحصة السوقية لكل بنك االعتباربعين  يأخذ
 القوة السوقية)فرضية  الخامسةفرضية الثاني من الالجزء هذا ما ينفي صحة  و. السوق المصرفية الجزائرية

(RMP)). 
عمى دخول البنوك األجنبية  ساعدالذي الجزائري ن التحرر المصرفي إ :السادسةبالنسبة للفرضية   .6

 لمسوق المصرفية الجزائرية لو أثر مباشر وموجب عمى أداء البنوك الجزائرية من خالل تحسين عممية الوساطة
  البنوك األجنبية. المنافسة بين البنوك العمومية و خمق والمالية 
عمى  (M2/GDP)معنوي لمؤشر حجم الوساطة المالية  تضح وجود أثر سمبي وي :لسادسةالنتيجة ا -

 النسبي الحجم ارتفاعىذا يشير إلى أن  و ،األداءعكسية ليذا المؤشر مع  عالقةأي أن وجود مؤشرات األداء 
غير  لإلقراض خاصة لدى البنوك العمومية و القابمة الوطنية األرصدة في كبيرة تدفقات ثمة أن العامة يبين لمسيولة

من رغم دخول عدد معتبر من البنوك  بالتالي تنعكس سمبا  عمى ربحية البنوك، و و االقتصادمستغمة في تمويل 
مما يدل عمى غياب المنافسة بين  ،الجزائرية بقي قائما المصرفيةالبنوك العمومية لمسوق  احتكاراألجنبية إال أن 

جد أثر سمبي ومعنوي لمؤشر التطور المالي والمتعمق بنسبة يو أيضا  أنوكما  ،البنوك األجنبية البنوك العمومية و
  األداءعالقة عكسية ليذا المؤشر مع ، أي أن وجود عمى مؤشرات األداء (CP/GDP)القروض القطاع الخاص 

مما يدل عمى أن  (%06.13)إلى  (%01.91)ما بين إذ تراوحت نسبو  ،ؤشرىذا م انخفاضيعود إلى  ىذا و
عمى يدل عمى أثر السمبي بالتالي  و ،درجة تطور القطاع البنكي في تخصيص االئتمان لمقطاع الخاص منخفضة

مع  (RIR)أثر إيجابي وبمعنوية كبيرة لمعدل الفائدة الحقيقي  غير أنو يوجد ،ربحية البنوك ألنو يزيد من مخاطرىا
بالتالي  حجم تكاليف البنوك وزيادة في ربحيتيا و انخفاضساعد عمى  ، ىذا يشير عمى أن معدلمؤشرات األداء

مؤشر حجم الوساطة المالية من خالل ما تقدم فإن كل من  ،يدل عمى وجود تقدم في إصالح القطاع المصرفي
(M2/GDP)  مؤشر التطور المالي والمتعمق بنسبة القروض القطاع الخاص و(CP/GDP)  ليما أثر سمبي

   .(RIR)لمعدل الفائدة الحقيقي إال أنيا مؤكدة بالنسبة  السادسةفرضية الوهذا ما ينفي صحة ومعنوي 
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III.  فيما يميجممة من النتائج  تمخيصتقدم ذكره في ىذه الدراسة، يتم  مما :نتائج الدراسة: 
 االستثمار نمو ر بوادرو ظيكان ليا دور كبير في  البنوك عابرة القوميات )المتعددة الجنسيات(إن   .1

بخمق فضاء وذلك  من خالل توسيع أنشطتيا التقميدية عمى الفضاء الدولي األجنبي المباشر في القطاع المصرفي
      في الخارج  جأو لإلنتاتخصيص الموارد لتمويل التجارة الدولية  بتأمين تعبئة و عبر القوميات لتداول النقود و

األجنبي المباشر  ستثماراال( من أجل تحقيق FTN)عابرة القوميات  بالتالي فإنيا توفر الموارد الضرورية لشركات و
(IDEو ) لنشاط الجاري لمفروع التابعة ليا في الخارج. 

في القطاعات المصرفية لمبمدان األجنبي المباشر  ستثماراالعمى  اكبير  انعكاسامتحرر المالي ل لقد كان  .2
 االستثمارتحرير التي أدت إلى  (GATSمن خالل إبرام اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية )ذلك  و ،المضيفة

المالية ، كما كان لمعولمة عمى تحويالت أرباحو الخارج من القيود المفروضة عميو، و األجنبي المباشر الداخل و
 شاممة  استراتيجيةكتوجو نحو  تبنى استراتيجيات حديثة ت بيذه األخيرة إلىدفع أيضا وقعيا عمى أعمال البنوك إذ

 لمواجية تحدياتيا. المصرفي باالندماج أو القيام
إن دخول البنوك األجنبية داخل الصناعة المصرفية لو دور كبير في تحسين أداءىا من خالل تأثير   .3

فتح المجال لخوصصة البنوك في القطاع المصرفي المحمي  و ،تحسين جودة خدماتيا وعمى أداء البنوك المحمية 
 اإلعالم في القطاع.  كذا عصرنة أنظمة الدفع و و ،تفعيل آليات الحوكمة البنوك و

ليا عالقة وطيدة بالنظرية  لنظام المصرفي المحمياالعالقة التي تربط دخول البنوك األجنبية مع أداء  إن  .4
النظرية الجديدة األداء ثم ب مييكل والتقميدي ل في نموذج األداء التي توضح العالقة بين ىيكل السوق و االقتصادية

  (SCP).األداء  السموك و –في نموذج الييكل
      الجزائري إجراءات لتطوير الصناعة المصرفية لمنظام المصرفي  السمطة النقدية عدة تدابير و اتخاذ  .5

وفق التنظيمية  و االحترازيةتعزيز التدابير ؛ البنوك العموميةىيكمة ميزانيات إعادة  و ذمة تطييرفي تمثمت أساسا  و
من خالل  تطوير البنية التحتية المصرفية؛ ضع تقرير محاسبي جديدخالل و من  المحاسبية التدابير و IIلجنة بازل

  .عصرنة وظيفة الرقابة واإلشراف و ؛المصرفيةاليياكل  و عصرنة أنظمة الدفع
لتسعة بمدان  ثابتةمن البمدان العشر المستثمرة في الجزائر بقيت لمبنوك األجنبية  االستثماريةالمبادرات إن   .6

 ؛ىذا يعود تقريبا لكون جميع المتغيرات المستخدمة كبدائل لفرص السوق  ، وبمعدل بنك واحد ماعدا األردن
العالقات  ؛ وموقف الجزائر تجاه البنوك األجنبية و ؛مالمح القطاع المصرفي ؛االقتصادي والسياسي  االستقرار

أما بالنسبة لمبمد  ،ليذه البمدان االستثمارفيي غير مشجعة لقرار  ،البمد األجنبي الثقافية بين الجزائر و و االقتصادية
العالقات لعامل  يعود ذلك و ،لمبنوك االستثماريةرات العاشر أال وىو فرنسا يالحع تطور مستمر في عدد المباد

 .االستثمارعمى قرار  أثر بشكل كبير فرنسا الذي والثقافية بين الجزائر  و االقتصادية
بصورة نظامية لمتغيرات  لموارداإن دخول البنوك األجنبية في القطاع المصرفي الجزائري يؤدي إلى توفير   .7

الوطني  االقتصادلمختمف قطاعات  بصفة عادلة القروض في حين ال يتم توزيع ،االقتصاديالحاصمة في النشاط 
 .الجزائري 
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سالمة القطاع المصرفي  تقوية صالبة و البنوك األجنبية في الجزائر إلى تحسين و استثمارأدى   .8
  .(CAMELSمؤشرات كاممز )الجزائري حسب ما أوضحتو 

أي أن  ليس مجرد حضور وفعمي  اختراقيمثل سوق المصرفية الجزائرية في ال البنوك األجنبية إن وجود  .9
 البنوك الجزائرية. موجب عمى أداء ىذه البنوك األجنبية ليا أثر مباشر و

يجابي أثر مباشر كان لو السوق الجزائرية بعد دخول البنوك األجنبية ىيكلن إ  .11  أداء البنوك من عمى وا 
 مؤشر التركز ىذا ما يؤكده ،أال ىي البنوك العمومية المرتفع التركيز ذات البنوكبين  تواطؤ عمميات وجود خالل

البنوك العمومية لمسوق المصرفية  الحتكار بمعنى أن ربحية البنوك تعود ،أثر كبير عمى ربحية البنوكلو  الذي كان
  الجزائرية.
يجابيأثر مباشر  ليس لوالسوق الجزائرية بعد دخول البنوك األجنبية  ىيكلن إ  .11 عمى أداء البنوك من  وا 

عدد البنوك األجنبية في السوق المصرفية الجزائرية أدى  ازديادىذا يدل إلى أن  و، لمبنوك السوقيةخالل الحصة 
  .البنوك ربحيةأثرىا عمى  انعدامبالتالي  و ،إلى تقميل القوة السوقية لمبنوك

أثر  ليس لوالتحرر المصرفي الذي يحفز عمى دخول البنوك األجنبية لمسوق المصرفية الجزائرية  نإ  .12
منافسة  ألنو لم يخمقعممية الوساطة المالية  مؤشرات ىذا ما أكدتو و ،عمى أداء البنوك الجزائرية إيجابي ومباشر 

 .البنوك األجنبية بين البنوك العمومية و
 
IV.  من النتائج المتوصل إلييا يمكن ذكر التوصيات التالية:  انطالقا: لدراسةالمقترحة لتوصيات 

جنبي المباشر في القطاع المصرفي الجزائري يجب عمى السمطات األ االستثمارمن أجل تشجيع   .1
في المباشر لمبنوك  جنبياأل االستثمارب التي تبقى غير مشجعة لقرار ذالجزائرية العمل عمى تحسين عوامل الج

  .األم لبمدا
من طرف البنوك  الوطني الجزائري  االقتصادلمختمف قطاعات قروض لمعادل نظرا لعدم وجود توزيع   .2

باإلضافة إلى اآلثار التضخمية لمتوسع في اإلقراض من كمييما  و ،العمومية عمى حد سواءالبنوك  األجنبية و
أدوات  كاستخدامقراضي التضخمي تدابير من شأنيا الحد من التوسع اإل اتخاذيستوجب عمى السمطات النقدية 

 لمقروض. االنتقائيةالسياسة  السياسة النقدية المباشرة أىميا تأطير القروض و
سالمة القطاع المصرفي الجزائري من خالل  بنك الجزائر في المحافظة عمى تقوية صالبة و استمرار  .3

المبكر في حاالت  لإلنذارالتي تعتبر كأداة  و ،عمى مؤشرات الحيطة الكمية باعتماداإلشراف  تعزيز الرقابة و
 .تعرض النظام المصرفي لمخطر

يستوجب عمى بنك  درجة التركز ليذه البنوك ارتفاع والقائم من طرف البنوك العمومية  لالحتكارتبعا   .4
في السوق المصرفية الجزائرية بين جميع البنوك تدابير التي من شأنيا خمق المنافسة  إجراءات و اتخاذالجزائر 

  العاممة سواءا كانت بنوكا عمومية أو بنوكا أجنبية بيدف رفع تنافسية القطاع المصرفي الجزائري.
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بمأن ربحية القطاع المصرفي الجزائري ناشئة عمى حالة التركز الكبيرة يدل عمى أن كفاءة البنوك  .5
 األداء ليذه البنوك.ت لرفع كفاءة اقرار  اتخاذلسمطة النقدية مما يستوجب من ا ،الجزائرية ضعيفة

إجراءات من شأنيا أن تساعد عمى نجاح عممية التحرر المالي  اتخاذيستوجب عمى السمطات الجزائرية  .6
 في الجزائر بيدف خمق منافسة حرة في القطاع المصرفي الجزائري.

 
V. عمى أداء المنظومة المصرفية أثر البنوك األجنبية البحث في  دراسةاله لقد تم من خالل ىذ: آفاق الدراسة

ىذا األثر عمى ثالث مستويات وىي إبراز حيث تم ، (0100-0113لمفترة ) -دراسة حالة الجزائر -الوطنية
    لدراسات  ةمفتوح الدراسة هىذتبقى  و .عمى مستوى الصناعة المصرفية المستوى الوطني؛ المستوى القطاعي و

  خاصة فيما يتعمق بـ:من جوانب عديدة بحوث أخرى في المستقبل  و
 ؟األجنبي المباشر في القطاع المصرفي الجزائري  االستثمارآفاق ماىي  -
 ؟أثر دخول البنوك اإلسالمية عمى أداء البنوك التقميدية في الجزائر ما -
 ؟خمق بيئة تنافسية داخل السوق المصرفية الجزائرية دور البنوك األجنبية في وما ى -
 ماىي كيفية التأثير البنوك األجنبية عمى النظام المصرفي لمبمد المظيف؟ -
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 . 2010الكتاب الحديث، 
الجزء األول، القاىرة: ، التطورات العالمية و انعكاساتها عمى أعمال البنوكطارق عبد العال حماد،  .16

 .2001الدار الجامعية، 
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القاىرة: المكتب العربي  -مصر، دليل المستثمر إلى بورصة األوراق الماليةطارق عبد العال حماد،  .11
 .136، ص، 2000

  .2013، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، االقتصاد النقدي و البنكيطاىر لطرش،  .18
  ، الكويت: المعيد العربي لمتخطيطالكمية لتقييم سالمة القطاع الماليمؤشرات الحيطة طمفاح أحمد،  .19
2005 . 
أساسيات االقتصاد النقدي و المصرفي )دراسة لممبادئ الحاكمة القتصاديات عادل أحمد حشيش،  .20

 .2004االسكندرية: دار الجامعة الجديدة،  –، األزاريطة النقود والبنوك واالئتمان(
، االسكندرية: الدار االقتصاد الصناعي بين النظرية و التطبيقلقادر عطية، عبد القادر دمحم عبد ا .21
 .1997ة لمطباعة والنشر والتوزيع، الجامعي
 .2000، االسكندرية: الدار الجامعية، البنوك الشاممة )عممياتها و إداراتها(عبد المطمب عبد الحميد،  .22

 .2002/2003القاىرة: الدار الجامعية، ، العولمة و اقتصاديات البنوكعبد المطمب عبد الحميد،  .23
 .1999، طبعة األولى، عمان: دار المجدالوي لمنشر، التمويل الدوليعرفان تقي الحسني،  .24
مكانية التنبؤ المبكر باألزمات )دراسة تطبيقية عمي عبد الرضا حمودي العميد،  .25  –مؤشرات الحيطة وا 

 البنك المركزي العراقي. -واألبحاث، العراق: المديرية العامة لإلحصاء حالة العراق(
 .2010، طبعة األولى، األردن: عالم الكتب الحديث، العولمة االقتصاديةفميح حسن خمف،  .26
 .1999، القاىرة: أتراك لمنشر والتوزيع، التسويق المصرفيمحسن أحمد الخضيري،  .27
 .2001النيل العربية، مجموعة ، الطبعة األولى، القاىرة: العولمة االجتياحية محسن أحمد الخضيري، .28
 خصخصة المصارف والبنوك )مقدمة في عمم إدارة التوازنات االقتصادية(محسن احمد الخضيري،  .29

  .2009يتراك لمطباعة والنشر والتوزيع، إالطبعة األولى، القاىرة: 
 .2010والتوزيع، ، الطبعة األولى، األردن: دار أسامة لمنشر اإلدارة المالية والمصرفيةدمحم عبد الخالق،  .30
البنوك اإلسالمية ومأزق بازل من منظور المطموبات واالستفتاء مقررات دمحم محمود المكاوي،  .31
 .2011، مصر المنصورة: دار الفكر والقانون  III II Iبازل

، األردن: دائرة (2001-1990هيكل السوق المصرفية وأداء البنوك في األردن )دمحم مصطفى،  .32
 .2002البنك المركزي األردني،  -األبحاث والدراسات

األردن: دار ، الشامل في المعامالت وعمميات المصارف اإلسالميةمحمود عبد الكريم أحمد إرشيد،  .33
 . 2007النفائس لمنشر والتوزيع، سنة 

 .2001، القاىرة: دار الغريب لمطباعة والنشر والتوزيع، تقنيات مصرفية أدوات و، مدحت صادق .34
  ، مصر: اتحاد المصارف العربيةالصناعة المصرفية في ظل العولمةمصطفى كمال السيد طايل،  .35
2009.  
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الحركية االقتصادية في الدول النامية بين عالمية مالك بن النبي ناصر دادي عدون و شعيب شنوف،  .36
 .2003، الجزائر: دار الدمحمية العمة، والعولمة الغربية

، الطبعة تحول المصارف التقميدية لمعمل وفق أحكام الشريعة االسالميةيزن خمف سالم العطيات،  .37
 . 2009األولى، األردن: دار النفائس لمنشر والتوزيع، 

  ، الطبعة األولى، القاىرة: المركز القومي لإلصدارات القانونيةالبنوك االلكترونيةيوسف حسن يوسف،  .38
2012. 

II. الرسائل و األطروحات 
  دراسة حالة الجزائر" -،" اتجاىات تقييم النظام المالي في إطار العولمي الجديدبن شيخ عبد الرحمان .39

  . 2008/2009مذكرة ماجستير، الجزائر: جامعة الجزائر، سنة 
دراسة تحميمية  - خالد عبد المصمح عمايرة، " أثر األداء المصارف وىيكل السوق عمى الكفاءة المصرفية .40

، أطروحة دكتوراه، األكاديمية العربية لمعموم المالية "(2003-1994األردن )لممصارف التجارية العاممة في 
  .2005عمان: سنة  -والمصرفية، األردن

  المصرفي الجزائري و آثارىا عمى تعبئة المدخرات وتمويل التنمية" الطاىر بمطرش، " إصالحات النظام .41
 .2005/2006رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر، الجزائر: 

III. الدوريات و  المجالت 
المجمة الجزائرية لمدراسات المالية  لتقييم أداء البنوك اإلسالمية "، (Camels) شوقي بورقبة، " طريقة.42

: 1امعة سطيف، )العدد ج -، الجزائر: مخبر تقييم أسواق رؤوس األموال الجزائرية في ظل العولمةوالمصرفية
 .(2011جوان 
  كأدوات حديثة لمرقابة المصرفية " CAELو  CAMEL معياري مالك الرشيد أحمد، " مقارنة بين .43

 .(2005: مارس 35البنك المركزي السوداني، )العدد  -، السودان: دراسات و البحوثمجمة المصرفي

" أثر التصحيح االقتصادي عمى الييكل السوق المصرفي ودرجة المنافسة بين البنوك دمحم العجموني، .44
األردن: منشورات جامعة  -، إربدسمسمة العموم اإلنسانية واالجتماعية -اليرموكمجمة أبحاث األردنية"، 

 . 2010دس و العشرون، العدد األول، اليرموك، المجمد السا
( في ظل المخاطر... دراسة تطبيقية Camelsدمحم سمير دىيرب، " نظام التقييم المصرفي بالمؤشرات ).45

مجمة العراقية لمعموم "،  2009و حتى  2006عمى مصرف الشرق األوسط العراقي لالستثمار ... لمسنوات من 
 .(2015: 45العدد  – 11ء، )المجمد ، العراق: جامعة كربالاالدارية
مجمة الدراسات  نية والرقابية"،التحديات القانو  –مركز البحوث المالية والمصرفية، " البطاقات الذكية .46

  جامعة األردنية، المجمد: السادس -، عمان: األكاديمية العربية لمعموم المالية والمصرفية المالية والمصرفية
 .(1998 :ديسمبر/ الرابع العدد)
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 عمى الرقابة نظام فعالية ( عمىCamelsاألمريكي) المصرفي التقييم نظام تطبيق أثريوسف بوخمخال، " .47
ي مرباح ، الجزائر: جامعة قاصدمجمة الباحث، والتنمية الريفية" الفالحة بنك حالة دراسة -التجارية  البنوك

 .(2012: 10ورقمة، )العدد 

IV. الممتقيات و األبحاث 
ممتقى المنظومة  ،تقييم أداء المنظومة المصرفية الجزائرية ""  بممقدم مصطفى و بوشعور راضية، .48

 .2004الشمف: جامعة حسيبة بن بوعمي، ديسمبر  ،المصرفية الجزائرية و التحوالت االقتصادية )واقع و آفاق(
ورقة  مقدمة في  رفيق يونس المصري، " األزمة المالية العالمية أسباب وحمول من منظور إسالمي"، .49

جامعة الممك  -األولى، جدة: مركز النشر العممي ، الطبعة القمة العشرين لممركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي
 .385، ص، 2009عبد العزيز، 

التطبيقية لالقتصاد اإلسالمي: النوافذ اإلسالمية لممصارف  " تقويم المؤسسات سعيد بن سعد المرطان، .50
البيضاء، ماي الدار البحرين: ، طبعة تمييدية،  اإلسالمية المعاصرة االقتصاديةندوة حول التطبيقات التقميدية"، 

1989. 
ممتقى المنظومة المصرفية الجزائرية  ،"تقييم كفاءة  األداء في القطاع المصرفي" صالح خالص،  .51

 .2004، الشمف: جامعة حسيبة بن بوعمي، ديسمبر والتحوالت االقتصادية )واقع و آفاق(
ممتقى المنظومة رف"، عبد المنعم دمحم الطيب حمد النيل، " العولمة و آثارىا االقتصادية عمى المصا .52

 .2004، الشمف: جامعة حسيبة بن بوعمي، ديسمبر المصرفية الجزائرية و التحوالت االقتصادية )واقع وآفاق(
 محاضرةالمجمس "،  المصرفية في دول الصناعة العالمية ومستقبل المالية توفيق الصادق، " األزمة عمي .53
 .2010ديسمبر ، العمانية االقتصادية الجمعية الجتماع قدمت
فؤاد شاكر، "الوضع االقتصادي و المصرفي العربي في ظل البيئة الدولية الجديدة ومتطمبات التكيف  .54

 .2002بيروت: اتحاد المصارف العربية،  -، لبنانالمصارف العربية والنجاح في عالم متغيرلممرحمة المقبمة"، 
الممتقى الوطني األول حول النظام المصرفي دمحم زيدان، " النظام المصرفي وتحديات العولمة "،  .55

 .2001قالمة، قالمة: نوفمبر  45ماي  8، جامعة الجزائري: واقع وآفاق
مداخمة أمام دمحم لكصاسي )محافظ بنك الجزائر(، " تطورات الوضعية المالية والنقدية في الجزائر"،  .56

 .2009، سنة المجمس الشعبي الوطني
 

V. األنظمة، التعميمات و المقررات القوانين، األوامر، المراسيم ، 
و المتعمق بالنقد والقرض والصادر في الجريدة  1990أفريل  14( المؤرخ في 90/10القانون رقم ).57

 .1990أفريل  18بتاريخ  47الرسمية العدد 
 .2011و المتضمن قانون المالية التكميمي لسنة  2011جويمية  18( المؤرخ في 11/11القانون رقم ).58
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االستثمار والصادر في الجريدة  بترقية و المتعمق 2016أوت  03( المؤرخ في 16/09رقم ) القانون .59
 .2016أوت  03بتاريخ  46الرسمية العدد 

 الخاصين والتنظيم التشريع مخالفة والمتعمق بقمع 1996جويمية  09( المؤرخ في 22-96رقم ) األمر.60
لى من األموال بالصرف ورؤوس  الخارج. وا 

تمام قانون رقم ) 2001فيفري  27( المؤرخ في 01/01األمر رقم ).61 ( المتعمق 90/10المتضمن تعديل وا 
 بالنقد والقرض.

االستثمار والصادر في الجريدة  بتطوير والمتعمق 2001أوت  20( المؤرخ في 01/03رقم ) األمر.62
 .2001أوت 22بتاريخ  47الرسمية العدد 

 المتعمق بالنقد والقرض. 2003أوت  26المؤرخ في ( 03/11األمر رقم ).63
االستثمار والصادر في الجريدة  بتطوير والمتعمق 2006جويمية  15 في ( المؤرخ06/08رقم ) األمر.64

 .2006جويمية  19بتاريخ  47الرسمية العدد 
 .2009و المتضمن قانون المالية التكميمي لسنة  2009جويمية  22( المؤرخ في 09/01األمر رقم ).65
 والمتعمق بالنقد والقرض.  2010أوت  26( المؤرخ في 10/04األمر رقم ).66
االستثمارات، والصادر في  بترقية المتعمقو  1993أكتوبر  05( المؤرخ 93/12رقم ) التشريعي المرسوم.67

 .1993أكتوبر  10بتاريخ  64الجريدة الرسمية العدد 
تطبيق أحكام القانون رقم والمتضمن  2008جويمية  26( المؤرخ في 08/156المرسوم التنفيذي رقم ).68

ماي  28( بتاريخ 27( المتضمن النظام المحاسبي المالي والصادر في الجريدة الرسمية العدد )07/11)
2008 . 
يتضمن منح الصندوق الوطني لمتعاضدية الفالحية  1995فيفري  28( المؤرخ في 95/01النظام رقم ).69

 .1995أفريل  16بتاريخ  20في الجريدة الرسمية العدد والصادر رخصة بممارسة عمميات مصرفية 
والمتعمق بحد األدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات  1990جويمية  04( المؤرخ في 90/01النظام رقم ).70

 المالية العاممة في الجزائر.
 والمتعمق بتنظيم السوق النقدية. 1991أوت  14( المؤرخ 91/08النظام رقم ).71
المتضمن تنظيم مركزية لممبالغ غير مدفوعة  1992مارس  22لمؤرخ في ( ا92/02النظام رقم ).72
 وعمميا.
والمتضمن الوقاية والمكافحة ضد إصدار الشيكات  1992مارس  22( المؤرخ في 92/03النظام رقم ).73

 بدون رصيد.
 والمحدد لمقواعد العامة المتعمقة بالشروط البنكية 1994جوان  02( المؤرخ في 94/13النظام رقم ).74

 والمطبقة عمى العمميات البنكية.
 والمتضمن تنظيم مركزية الميزانيات وسيرىا. 1996جويمية  03( المؤرخ في 96/07النظام رقم ).75
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 شروط إقامة شبكة البنوك والمؤسسات المالية. 06/04/1997( المؤرخ في 97/02النظام رقم ).76
ميات إعادة الخصم والقروض والمتعمق بعم 2000فيفري  13( المؤرخ في 2000/01النظام رقم ).77

 الممنوحة لمبنوك والمؤسسات المالية.
والمتعمق بحد األدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات  2004مارس  04( المؤرخ في 04/01النظام رقم ).78

 المالية العاممة في الجزائر.
المتعمق بتحديد شروط تكوين الحد االدنى  2004مارس  04( المؤرخ في 04/02النظام رقم ).79

 لالحتياطي اإللزامي.
والمتضمن نظام التسوية اإلجمالية الفورية لممبالغ  2005أكتوبر  13( المؤرخ في 05/04النظام رقم ).80

 الكبيرة والدفع المستعجل.
والمتعمق بمقاصة الصكوك وأدوات الدفع الخاصة  2005ديسمبر  15( المؤرخ في 05/06النظام رقم ).81

 بالجميور العريض.
والمتعمق بتحديد شروط تأسيس بنك أو مؤسسة  2006سبتمبر  24( المؤرخ في 06/02)النظام رقم .82

 إقامة فرع البنك ومؤسسة مالية األجنبية. مالية وشروط
والمتعمق بحد األدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات  2008مارس  23( المؤرخ في 08/04النظام رقم ).83

 المالية العاممة في الجزائر.
والمتعمق بعمميات السياسة النقدية و وسائميا  2009 ماي 26 المؤرخ في( 09/02النظام رقم ).84

جراءاتيا.  وا 
والمحدد لمقواعد العامة المتعمقة بالشروط البنكية  2009ماي  26( المؤرخ في 09/03لنظام رقم )ا.85

 والمطبقة عمى العمميات البنكية.
الحسابات البنكية والقواعد  والمتضمن المخطط 2009جويمية  24( المؤرخ في 09/04النظام رقم ).86

 المحاسبية المطبقة في البنوك والمؤسسات المالية.
والمتضمن إعداد الكشوف المالية لمبنوك  2009أكتوبر  18( المؤرخ في 09/05النظام رقم ).87

 والمؤسسات المالية ونشرىا.
نوك و المؤسسات و المتعمق بالرقابة الداخمية لمب 2011نوفمبر  28( المؤرخ في 11/08رقم )النظام .88
 المالية.
المتضمن مركزية المخاطر المؤسسات ومخاطر  2012فيفري  20( المؤرخ في 12/01النظام رقم ).89

 .األسر وعمميا
والمتضمن نسب المالءة المطبقة في البنوك  2014فيفري  16( المؤرخ في 14/01النظام رقم ).90

 والمؤسسات المالية.
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والمتعمقة بتحديد القواعد الحذرة لتسيير البنوك  29/11/1994( المؤرخة في 74/94) التعميمة رقم.91
 والمؤسسات المالية.

والمتضمنة الوثائق المالية الدورية لمبنوك  2011سبتمبر  20( المؤرخة في 11-03التعميمة رقم ).92
 والمؤسسات المالية.

 قة بتحديد معدل إعادة الخصم.و المتعم 2004مارس  04( المؤرخة في 04/01التعميمة رقم ).93
والصادر في الجريدة الرسمية يتضمن اعتماد بنك  1995سبتمبر  25( المؤرخ في 95/02المقرر رقم ).94
 . 1995أكتوبر  22بتاريخ  62العدد 

والصادر في الجريدة يتضمن اعتماد مؤسسة مالية  1995ماي  07( المؤرخ في 95/01المقرر رقم ).95
 .1995أوت  20بتاريخ  45الرسمية العدد 

والصادر في الجريدة الرسمية يتضمن اعتماد بنك  1997أفريل  06( المؤرخ في 97/01المقرر رقم ).96
 .1997ماي  25بتاريخ  33العدد 

والصادر في الجريدة الرسمية يتضمن اعتماد بنك  1997أفريل  06( المؤرخ في 97/02المقرر رقم ).97
 .1997ماي  25بتاريخ  33العدد 

والصادر في يتضمن اعتماد شركة اعتماد إيجاري  1997جوان  28( المؤرخ في 97/03رر رقم )المق.98
 .1997أكتوبر  29بتاريخ  71الجريدة الرسمية العدد 

والصادر في الجريدة يتضمن اعتماد مؤسسة مالية  1998أفريل  06( المؤرخ في 98/01المقرر رقم ).99
 .1998ماي  03بتاريخ  27الرسمية العدد 

والصادر في الجريدة يتضمن اعتماد فرع بنكي  1998ماي  18( المؤرخ في 98/02قرر رقم )الم.100
 .1998ماي  27بتاريخ  35الرسمية العدد 

والصادر في الجريدة الرسمية يتضمن اعتماد بنك  1998جويمية  27( المؤرخ في 98/04المقرر رقم ).101
 .1998أوت  26بتاريخ  63العدد 

والصادر في الجريدة يتضمن اعتماد مؤسسة مالية  1998أوت  08رخ في ( المؤ 98/05المقرر رقم ).102
 .1998أوت  26بتاريخ  63الرسمية العدد 

والصادر في الجريدة يتضمن اعتماد بنك  1998سبتمبر  24( المؤرخ في 98/07المقرر رقم ).103
 .1998سبتمبر  30بتاريخ  73الرسمية العدد 

والصادر في الجريدة يتضمن اعتماد بنك  1998ر سبتمب 24( المؤرخ في 98/08المقرر رقم ).104
 .1998سبتمبر  30بتاريخ  73الرسمية العدد 

والصادر في الجريدة الرسمية يتضمن اعتماد بنك  1999أكتوبر 27( المؤرخ في 99/01المقرر رقم ).105
 .1999نوفمبر  17بتاريخ  81العدد 
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والصادر في الجريدة الرسمية اد بنك يتضمن اعتم 1999أكتوبر  28( المؤرخ في 99/02المقرر رقم ).106
 .1999نوفمبر  17بتاريخ  81العدد 

والصادر في الجريدة الرسمية يتضمن اعتماد بنك  1999نوفمبر  04( المؤرخ في 99/03المقرر رقم ).107
 .26، ص، 1999نوفمبر  17بتاريخ  81العدد 

والصادر في مالية  يتضمن اعتماد مؤسسة 2000فيفري  21( المؤرخ في 2000/01المقرر رقم ).108
 .2000/مارس/01بتاريخ  08الجريدة الرسمية العدد 

والصادر في الجريدة يتضمن اعتماد بنك  2000أفريل  30( المؤرخ في 2000/02المقرر رقم ).109
 .2000ماي  10بتاريخ  27الرسمية العدد 

والصادر في يتضمن اعتماد مؤسسة مالية  2001جانفي  09( المؤرخ في 01/01المقرر رقم ).110
 .2001/ جانفي 21بتاريخ  06الجريدة الرسمية العدد 

والصادر في الجريدة يتضمن اعتماد فرع بنك  2001أكتوبر 15( المؤرخ في 01/02المقرر رقم ).111
 . 2001نوفمبر  25بتاريخ  71الرسمية العدد 

الجريدة والصادر في يتضمن اعتماد بنك   2002جانفي  31( المؤرخ في 02/01المقرر رقم ).112
 .2002فيفري  10بتاريخ  09الرسمية العدد 

والصادر في يتضمن اعتماد شركة اعتماد إيجاري  2002فيفري  20( المؤرخ في 02/02المقرر رقم ).113
 .2002نوفمبر  03بتاريخ  72الجريدة الرسمية العدد 

ريدة والصادر في الجيتضمن اعتماد بنك  2002سبتمبر  23( المؤرخ في 02/03المقرر رقم ).114
 .2002أكتوبر  20بتاريخ  69الرسمية العدد 

والصادر في الجريدة يتضمن اعتماد بنك  2002سبتمبر  23( المؤرخ في 02/04المقرر رقم ).115
 .2002أكتوبر  20بتاريخ  69الرسمية العدد 

والصادر في الجريدة يتضمن اعتماد بنك  2002سبتمبر  23( المؤرخ في 02/05المقرر رقم ).116
 .2002أكتوبر  20بتاريخ  69دد الرسمية الع

والصادر في الجريدة يتضمن اعتماد بنك   2002ديسمبر  30( المؤرخ في 02/06المقرر رقم ).117
 .2003جانفي  08بتاريخ  02الرسمية العدد 

والصادر في الجريدة الرسمية يتضمن اعتماد بنك  2003أفريل  24( المؤرخ في 03/01المقرر رقم ).118
 .2003وان ج 29بتاريخ  39العدد 

والصادر في الجريدة يتضمن اعتماد بنك   2003أكتوبر  08( المؤرخ في 03/02المقرر رقم ).119
 .2003نوفمبر  02بتاريخ  66الرسمية العدد 

والصادر في الجريدة يتضمن اعتماد بنك   2003ديسمبر  15( المؤرخ في 03/03المقرر رقم ).120
 2003ديسمبر  17بتاريخ  79الرسمية العدد 
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والصادر في الجريدة يتضمن اعتماد مؤسسة مالية  2006فيفري  22( المؤرخ في 06/01ر رقم )المقر .121
 .2006أفريل  09بتاريخ  22الرسمية العدد 

والصادر في يتضمن اعتماد شركة اعتماد إيجاري  2006مارس  11( المؤرخ في 06/02المقرر رقم ).122
 .2006أفريل  09بتاريخ  22الجريدة الرسمية العدد 

والصادر في الجريدة يتضمن اعتماد بنك   2006سبتمبر  07( المؤرخ في 06/03المقرر رقم ).123
 .2006أكتوبر  04بتاريخ  62الرسمية العدد 

والصادر في الجريدة الرسمية يتضمن اعتماد بنك   2007ماي  09( المؤرخ في 07/02المقرر رقم ).124
 .2007ماي  06بتاريخ  29العدد 

والصادر في الجريدة يتضمن اعتماد بنك   2008سبتمبر 10لمؤرخ في  ( ا08/02المقرر رقم ).125
 .2008سبتمبر  24بتاريخ  55الرسمية العدد 

والصادر في الجريدة يتضمن اعتماد فرع بنك  2008جوان  17( المؤرخ في 08/01المقرر رقم ).126
 .2008جويمية  09بتاريخ  38الرسمية العدد 

والصادر في الجريدة يتضمن اعتماد مؤسسة مالية  2011يفري ف 23( المؤرخ في 11/02المقرر رقم ).127
 .2011مارس  20بتاريخ  17الرسمية العدد 

والصادر في الجريدة يتضمن اعتماد مؤسسة مالية  2012ماي  31( المؤرخ في 12/02المقرر رقم ).128
 .2012جويمية  25بتاريخ  43الرسمية العدد 

والصادر في الجريدة يتضمن اعتماد مؤسسة مالية  2012أوت  02( المؤرخ في 12/03المقرر رقم ).129
 .2012أكتوبر  21بتاريخ  58الرسمية العدد 

 
VI. التقارير و النشرات اإلحصائية 
 . 2006، الجزائر: التطور االقتصادي والنقدي لمجزائر 5002التقرير السنوي بنك الجزائر، .130
 . 2007، الجزائر: التطور االقتصادي والنقدي لمجزائر 5002السنوي  التقريربنك الجزائر، .131
 . 2008، الجزائر: التطور االقتصادي والنقدي لمجزائر 5002التقرير السنوي بنك الجزائر، .132
 .2011، الجزائر: متطور االقتصادي والنقدي لمجزائرل 5000تقرير السنوي البنك الجزائر، .133
 .2012، الجزائر: لمتطور االقتصادي والنقدي الجزائر 5000التقرير السنوي بنك الجزائر، .134
 .2013، الجزائر: لمتطور االقتصادي والنقدي الجزائر 5005التقرير السنوي بنك الجزائر، .135
 .2014، الجزائر: لمتطور االقتصادي والنقدي الجزائر 5002التقرير السنوي بنك الجزائر، .136
 .2013مارس الجزائر: (، 21، رقم )النشرة اإلحصائية الثالثيةبنك الجزائر، .137
 .2008ديسمبر الجزائر: (، 5، رقم )النشرة اإلحصائية الثالثيةبنك الجزائر، .138
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الجزائر: ، ( لجميع البنوك الجزائرية5005-5002القوائم المالية )التقارير السنوية لمبنوك العينة، .139
(2004-2012.) 

الديوان   :الجزائر ،(5000-0625) إحـصـائـيـة حــوصمـة ،مديرية المنشورات والنشر والتوثيق والطبع.140
 .2013جوان  ،الوطني لإلحصائيات

الديوان الوطني   :الجزائر،  -5002-ديموغرافيا الجزائر، مديرية المنشورات والنشر والتوثيق والطبع.141
 .2014 ،لإلحصائيات

، الجزائر: البنوك الجزائرية( لجميع 5005-5002القوائم المالية )المركز الوطني لمسجل التجاري، .142
(2004-2014.) 

VII. مواقع األنترنت 
جريدة "، اإلسبانية« آي إيو»جامعة  إبراىيم نافع، " تأسيس مركز لالقتصاد والتمويل اإلسالمي في.143

 ، الموقع اإللكتروني:2010/أفريل/27، 11473 السعودية، العدد:-العرب الدولية الشرق األوسط، جدة
http://aawsat. com/details. asp?section= 58&article=566975&issueno=11473،  تاريخ

 .2010/ديسمبر/12 االطالع:
المصرفي المصري: تزايد االهتمام بتمويل القطاع إدارة الدراسات والبحوث،  -تحاد المصارف العربية إ.144

  ، الموقع االلكتروني:المشروعات الصغيرة والمتوسطة
http://www.uabonline.org/ar/research/banking//،  :17/10/2017تاريخ االطالع. 

  عمي، "جذور األزمة المالية األميركية"، الموقع اإللكتروني:جيفري ساش، ترجمة: إبراىيم دمحم .145
syndicate.org-www.project ،21/03/2008: االطالع تاريخ. 

سمسمة البحوث  حسين حسين شحاتة، "أزمة النظام المالي العالمي في ميزان االقتصاد اإلسالمي"،.146
 إللكتروني:ا الموقع، 2008مصر: جامعة األزىر،  ،والدراسات في الفكر االقتصادي االسالمي

www.islamhouse.com، 01/03/2010: االطالع تاريخ. 
اليند: نمو التدريب عمى التعامالت الشرعية مع تنامي صناعة جريدة العرب الدولية، " -الشرق األوسط.147

 الموقع اإللكتروني:، مركز األبحاث فقه المعامالت اإلسالميةالمصرفية اإلسالمية"، 
nt.aspxmanageme-resources-https://www.kantakji.com/human :تاريخ االطالع ،

11/03/2011   . 

 قاعدة البيانات لمبنك الدولي الموقع اإللكتروني:.148
https://data.worldbank.org/indicator/FR.INR.RINR?locations=DZ&name_desc=true ،

 . 20/08/2016: تاريخ االطالع
www.arab- الموقع اإللكتروني: ،التمويل والنمو: شواهد تطبيقيةالمعيد العربي لمتخطيط، .149

7.pdf-api.org/images/training/programs/1/2012/4_C50 ، 10/08/2016: االطالعتاريخ . 

http://aawsat.com/details.asp?section=58&article=566975&issueno=11473
http://aawsat.com/details.asp?section=58&article=566975&issueno=11473
http://www.uabonline.org/ar/research/banking/
http://www.uabonline.org/ar/research/banking/
http://www.project-syndicate.org/
http://www.project-syndicate.org/
http://www.islamhouse.com/
http://www.islamhouse.com/
https://www.kantakji.com/human-resources-management.aspx
https://www.kantakji.com/human-resources-management.aspx
https://data.worldbank.org/indicator/FR.INR.RINR?locations=DZ&name_desc=true
https://data.worldbank.org/indicator/FR.INR.RINR?locations=DZ&name_desc=true
http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2012/4_C50-7.pdf
http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2012/4_C50-7.pdf
http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2012/4_C50-7.pdf
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 :01/11/2016 تاريخ االطالع، بنك إتش أس بي سي ألجيريا الموقع اإللكتروني.150
algeria-in-fr/hsbc-https://www.about.algeria.hsbc.com/fr 

 :20/10/2016تاريخ االطالع ، الجزائراإلسكان بنك ل الموقع اإللكتروني.151
https://www.housingbankdz.com/index.php/fr/presentation

 

http://albaraka-:05/01/2017 تاريخ االطالع، الموقع اإللكتروني لبنك البركة الجزائري .152

bank.com/ar/index.php?option=com_content&task=view&id=218&Itemid=28 

 :20/10/2016تاريخ االطالع ، الموقع اإللكتروني لبنك الخميج الجزائر.153
9.html-129-143-111111-1-viewCat-https://www.agb.dz/article 

 :15/10/2016تاريخ االطالع  ،(ABCالمؤسسة العربية المصرفية )الموقع اإللكتروني لبنك .154
abc.com/Ar/Pages/default.aspx-https://www.bank 

 :15/10/2016تاريخ االطالع ، الموقع اإللكتروني لبنك الوطني الباريسي " باريبا " الجزائر.155
-10-djazair-le-paribas-bnp-de-pme-https://www.bnpparibas.dz/actualite/lacademie

deja-ans/ 

 :05/01/2017 تاريخ االطالع، الموقع اإللكتروني لبوابة القطاع المصرفي الجزائري .156
algerie-http://www.algerianbanks.com/index.php/calyon 

 :05/01/2017 تاريخ االطالع، الموقع اإللكتروني لبوابة القطاع المصرفي الجزائري .157
v2-www.algerianbanks.com/index.php/baraka/http:/ 

.trusthttp://www- :20/10/2016تاريخ االطالع ، الموقع اإللكتروني لترست بنك الجزائر.158

algeria.com/pr%C3%A9sentation-bank 

توجو بنك الجزائر لمتحديد بعنوان:  31/10/2010الموقع اإللكتروني لجريدة النيار مقال بتاريخ .159
 :12/11/2015، تاريخ االطالع المبكر لعناصر اليشاشة المصرفية

http://www.ennaharonline.com/ar/latestnews/dernieres_nouvelles_algerie/69134 

http://www.chemical- :بين الدوللمسافة الجغرافية لحساب االموقع اإللكتروني .160

ecology.net/java/capitals.htm ، 15/07/5201 :االطالعتاريخ. 

 :15/10/2016تاريخ االطالع ، الموقع اإللكتروني لسوسيتي جينرال الجزائر.161
https://www.societegenerale.dz/nous_connaitre.htm 

: 01/11/2016 تاريخ االطالع، الموقع اإللكتروني لفرنسبنك الجزائر.162
https://www.fransabank.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Ite

mid=110 

  الموقع اإللكتروني لمبنك الدولي:.163
 https://data.albankaldawli.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=DZ،تاريخ الطالع :

20/08/2016.   
 :15/10/2016تاريخ االطالع ، الموقع اإللكتروني لمجموعة البنكية ناتكسيس.164

https://www.natixis.com/natixis/jcms/ala_5363/fr/histoire 

https://www.housingbankdz.com/index.php/fr/presentation
https://www.housingbankdz.com/index.php/fr/presentation
http://albaraka-bank.com/ar/index.php?option=com_content&task=view&id=218&Itemid=28
http://albaraka-bank.com/ar/index.php?option=com_content&task=view&id=218&Itemid=28
http://albaraka-bank.com/ar/index.php?option=com_content&task=view&id=218&Itemid=28
https://www.agb.dz/article-viewCat-1-111111-143-129-9.html
https://www.agb.dz/article-viewCat-1-111111-143-129-9.html
https://www.bnpparibas.dz/actualite/lacademie-pme-de-bnp-paribas-el-djazair-10-ans-deja/
https://www.bnpparibas.dz/actualite/lacademie-pme-de-bnp-paribas-el-djazair-10-ans-deja/
http://www.algerianbanks.com/index.php/baraka-v2
http://www.algerianbanks.com/index.php/baraka-v2
http://www.trust-bank-algeria.com/pr%C3%A9sentation
http://www.trust-bank-algeria.com/pr%C3%A9sentation
http://www.trust-bank-algeria.com/pr%C3%A9sentation
http://www.chemical-ecology.net/java/capitals.htm
http://www.chemical-ecology.net/java/capitals.htm
http://www.chemical-ecology.net/java/capitals.htm
https://www.fransabank.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=110
https://www.fransabank.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=110
https://data.albankaldawli.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=DZ
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 :01/11/2016 تاريخ االطالع، الموقع اإللكتروني لمصرف السالم الجزائر.165
11.html-0-151-https://www.alsalamalgeria.com/ar/page/list 

  :15/10/2016تاريخ االطالع ، الموقع اإللكتروني لناتكسيس الجزائر.166

connaitre-.natixis.dz/noushttps://www 

استراليا تنظر في تحديث قوانينيا الستيعاب النمو في المعامالت " وكالة األخبار اإلماراتية )وام(،.167
 ، الموقع االلكتروني:2010/أفريل/26، التاريخ: المصرفية والمالية اإلسالمية"

http://wam.ae/ar/details/1395238202592،  :2010/ديسمبر/12تاريخ االطالع. 
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 لمؤشرات األداء ((REMالمتعمق باآلثار الفردية العشوائية  نتائج نموذج الدراسة (:31رقم ) الممحق
 

Dep. Var: LOG(NIM) ROA ROE 

    
    NSFB  0.045  0.690  6.054 

 [1.6910] [5.0699]** [4.0431]** 

    

MSFB  1.399  25.829  170.505 

 [2.3474]* [7.0192]** [3.8890]** 

    

MS -1.194 -1.045  40.176 

 [-0.8173] [-0.2994] [1.3238] 

    

HHI  1.497 -13.884 -114.069 

 [1.5142] [-3.7539]** [-2.6141]* 

    

CR5  136.863  2596.945  17230.772 

 [2.2456]* [6.9539]** [3.8731]** 

    

M2_GDP -0.035 -0.183 -1.030 

 [-4.2858]** [-3.8525]** [-2.3848]* 

    

CP_GDP -0.041 -0.353 -3.652 

 [-2.8782]** [-3.8511]** [-4.4559]** 

    

RIR  0.008  0.035  0.284 

 [4.0390]** [2.8967]** [2.5186]* 

    

R_CP  0.003 -0.055 -0.637 

 [0.6120] [-2.0610]* [-4.6841]** 

    

R_CRS  0.009 -0.055 -1.036 

 [0.8841] [-2.0528]* [-3.3256]** 

    

R_LQ  0.013  0.019 -0.122 

 [4.7526]** [1.7181] [-1.1615] 

    

R_VL -0.030 -0.413 -6.061 

 [-0.3899] [-1.0145] [-2.6633]** 

    

C -136.439 -2623.530 -17416.830 

 [-2.1874]* [-6.9115]** [-3.8622]** 

    

RL  -12.058 -77.006 

  [-13.0136]** [-6.9741]** 

    
    Observations: 135 135 135 

R-squared: 0.2621 0.4189 0.2887 

F-statistic: 3.6108 6.7102 3.7776 

Prob(F-stat): 0.0001 0.0000 0.0000 
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