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 أتقدم بقلب شاكر و بنفس خاضعة هلل سبحانو و تعالى و نحمده قبل الرضا و الحمد حتى يرضى.

أىدي ثمرة جهدي ىذا إلى التي أنارت دعواتها دربي و أغرق حنانها فؤادي. إلى من قام الرحمن بأن الجنة تحت 
 أمــــــــــــــــــــــــــــــي " حفظها اهلل و رعاىا و أطال في عمرىا. أقدامها، "

إلى من كان السبب في وجودي إلى من كرس حياتو ألجلي إلى من علمني الصبر و اإلصرار على النجاح و أغرقني 
 بدعواتو " أبـــــــــــــــــــي " حفظو اهلل و أطال عمره.

 و أخي عبد اهلل الهادي  حورية –عائشة   –ة فضيل –إلى جميع إخوتي فطيمة 

 أطال اهلل في عمره العزيز الغالي علي نور الدين شريك حياتي إلى من ساندني و تحمل معي تعبي و قلقي

 و إبن أختي محمد أنس العزيز و إلى العزيزة إبنة اختي ليلى مالك

 ي سليمان و غالم اهلل او إلى زوجا أخت

و إلى عائلتي الثانية األب العزيز جياللي و األم الغالية منى و كل من أختان إيمان و حنان و اإلخوة  محمد و أحمد 
 حفظهم اهلل و أطال في عمرىم. 

 و إلى كل عائلتي الحبيبة.

 و إلى الصديقة الغالية و رفيقة دربي و األختي العزيزة التي ليس لها مثيل في الدنيا نجاة الغالية.

 حياة، حليمة. ،، ساميةفضيلة ،أسماء ،أسماء منصورية،إلى جميع صديقاتي التي يعز لي فراقهن و أخص بالذكر 

 إلى األستاذ بقادة نور الدين

 إلى كل من حملهم قلبي و نسيهم قلمي.

 .2015/2012دفعة  بنوك و أسواق مالية إلى كل دفعة علوم التسيير تخصص 

 



 

 

بادئ البدء نشكر اهلل المعين الذي فتح لنا أبواب رحمته و هدانا لما فيه فالح و صالح للبالد و العباد أن بارك لنا *    

هذا العمل المتواضع ثمرة جهود سنين طوال و الصالة و السالم على رسوله و حبيبه المصطفى محمد صلى اهلل عليه و 

 سلم.

" على توجيهاته و توضيحاته المتواصلة دليل إلتزامه بالمسؤولية و براهيمي"المحترمة  ذتقدم بجزيل الشكر لألستاأ    

.وو الشرف لنا أكثر إن أطرتنا فنعم المؤطر ه وحرصها على العمل الجاد فنعم األستاذ ه  

دتني كثيرا و ساعالتي خاصة بنك الفالحة و التنمية الريفية لبلدية مستغانم  وكالة كما نتقدم بجزيل الشكر لكل عمال   

 و كل عمال بنك الفالحة و التنمية الريفية ي معلومة السيدة المحترمة سلطانيالتي لم تبخل علي بأ

بنوك و و خاصة أساتذة تخصص  قتصاديةااللكافة أساتذة قسم علوم  االحتراممنا أسمى عبارات الشكر و التقدير و      

 أسواق مالية

 2015/2016مع تمنياتنا لهم بالنجاح و التوفيق.تخصص بنوك و أسواق مالية تحياتنا لكل طلبة و طالبات  

 



 :جداولقائمة ال

 

 الصفحة جدولعنوان ال الرقم
 22 مقارنة بين اقتصاد االستدانة و اقتصاد األسواق المالية 10
 95 البنوك التجارية الخاصة 02
 01 الهيئات المالية 03

 



 مقدمة عامة

 

 أ
 

 مقدمة

و الذي يلعب دورا ىاما يف تنشيط و استمرارية ادلعامالت  أالقتصاديةيعد القطاع ادلصريف من أىم القطاعات 
وذلذا فان دراسة رلاالت عملها وطبيعتها، مهما اختلف نوعها أو شكلها أمهية كبرية لالقتصاديني و  ،االقتصادية

وفقا   دلصرفيةامن خالل وظائفها و عملياهتا  أالقتصادبذلك تلعب البنوك التجارية دورا ىاما يف حتريك دواليب 
كان لزاما على البنوك التجارية مواكبة ىذه لسياسات مالية ونقدية و نتيجة للتطورات اليت يشهدىا ىذا القطاع  

التطورات، وىذا ما اجنرت عنو بنوك قوية وأخرى ضعيفة األداء، وىنا طرحت عدة تساؤالت  وإشكاليات فيما 
خيص كيفية معرفة مستوى البنوك والطرق ادلتبعة لبلوغ أىدافها ، و كرد على ىذه التساؤالت فان  تقييم األداء 

 عالة ادلستعملة يف البنوك التجارية لتحديد أداء و مستوى البنوكيعترب التقنية الف
فاالقتصاد العادلي حتول إىل قرية صغرية متناسقة األطراف بفعل الثورة التكنولوجية  و ادلعلوماتية  وأصبح ىناك 

 منممات سوق واحد يوسع دائرة و رلال ادلنافسة لكل ادلتعاملني الدوليني من الدول و احلكومات و تعددت إىل
عادلية و شركات متعددة اجلنسيات  ، و تكتالت اقتصادية عمالقة و الكل حياول توحيد اللعبة والتعامل و يسعى  

 بكل قوة إىل اقتناص الفرص و مواجهة التهديدات يف إطار إزالة القيود بكل أشكاذلا و حترير ادلعامالت

سع النطاق حولو من حيث حتديده و آثاره  و أبعاده و قد نتج عن كل ذلك مفهوم جديد ال يزال يثري جدال وا
اال و ىو مفهوم العودلة الذي ال ديكن استبعاده إال يف ضوء تلك التغريات يف حجم و نوعية اإلنتاج و توجهات 

 التجارة العادلية و حتركات رؤوس األموال 

الية و التكنولوجية و اإلدارية و اإلعالمية و بناء ا على ذلك قد انتشرت العودلة على كافة ادلستويات اإلنتاجية و ادل
و من الناحية األخرى تعددت أنواعها و رلالت تطبيقها  فهناك العودلة االقتصادية اليت تبقى ىي األساس لكل 

 األنواع األخرى 

سواق العادلية من ىذا ادلنمور يتحدد مفهوم العودلة بكل أثاره و ابتعاده يف إطار تزايد االعتماد ادلتبادل و تكون األ
و حتركات األسعار و التغريات يف حجم و نوعية اإلنتاج و حتركات رؤوس األموال الساخنة حيث تستخدم بشكل 

مؤثر مكن خالل ادلضاربني الدوليني و تسبب يف ظل موجة التحرر ادلايل ما يسمى بأزمات العودلة ، كما ظهر 
 حتديدا يف أزمة جنوب شرق أسيا و غريىا 
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ة أخرى يكشف ىذا ادلفهوم بشكل أساسي عن  العودلة ادلالية  و اليت بدوىا تكشف عن العالقة ومن ناحي 
الوطيدة بني العودلة و اجلهاز ادلصريف من خالل ما أحدثتو و ما حتدثو من تغريات مصرفية عادلية  مما احدث 

من أثار على اقتصاديات البنوك و أو ما ينتج عن ذلك ’تغريات يف اذليكل االقتصادي على مستوى البنوك احمللية 
اجلهاز ادلصريف من ناحية األداء و السياسات والعمليات و النتائج و التوجهات على نطاق أي دولة من دول 
العامل ، و منها اجلهاز ادلصريف اجلزائري ، مع العلم أن اآلثار االقتصادية للعودلة قد تكون اجيابية و قد تكون سلبية 

ادلهمة ملقاة على عاتق القائمني على إدارة اجلهاز ادلصريف  وذلك بتعميم الفوائد و تقليل ادلضار ، وبالتايل تصبح 
 عند ادين مستوى. 

إىل إسرتاتيجية فعالة و حتليل مفصل باخلصوص العودلة  حتتاج  أي عملية من عمليات االقتصاد:  يةاإلشكال 
 دعت الضرورة إىل تطرأ إىل اإلشكالية التالية: ادلالية وتثريىا على اجلهاز ادلصريف اجلزائري ، مما

ما تاثير العولمة المالية على الجهاز المصرفي الجزائري ، و كيف يمكن للبنوك التجارية  الجزائرية مواجهة  
 ؟ تحديات العولمة  في ظل التحرير االقتصادي و المالي الدوليين

 األسئلة الفرعية : 

 و على ضوء ىذه اإلشكالية حناول اإلجابة عن مجلة من التساؤالت : 

 مفهوم البنوك التجارية؟  -1
 مفهوم العودلة ؟ -2
 مفهوم العودلة ادلالية ؟ -3
 تأثري ظاىرة العودلة على اجلهاز ادلصريف اجلزائري ؟ -4
   التطورات اليت طرات على اجلهاز ادلصريف اجلزائري ؟-5
 ة ادلالية على اقتصاديات الدول النامية؟تأثري العودل -6
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 الفرضيات 

 جل معاجلة اإلشكالية يتبادر إىل أذىاننا طرح الفرضيات التالية :أ و من

مفهوم  العودلة ادلالية ىي الناتج األساسي لعميلة التحرير ادلايل و التحول اىل ما يسمى االنفتاح ادلايل مما  -1
 أدى إىل تكامل و ارتباط األسواق ادلالية اخلارجية بالعامل اخلارجي 

نات أظهرت التغريات اليت أدخلت على النمام ادلصريف اجلزائري خالل السبعينات و يف بداية الثماني -2
زلدوديتها  و عليو أصبح إصالح ىذا النمام حتميا سواء من حيث منهج تسيريه ن او من حيث ادلهام 

 ادلنوطة  بو 
تعمل العودلة على إخضاع البلدان النامية آلليات السيطرة الرأمسالية و اهنيار قطاعات اقتصادية كاملة ذلده  -3

 البلدان 
 ة الوصول إىل ادلعرفة الشاملة ومن االجيابيات العودلة أهنا تتيح إمكاني 

 : أهمية الموضوع
اجلهاز ادلصريف يف أي اقتصاد، خاصة وأن االقتصاد  تنبع أمهية الدراسة من الدور احليوي الذي يقوم بو

اجلزائري يعرف إصالحا جذريا على مستوى ىذا اجلهاز، ومن ىذه األمهية أن ما تكشفو ىذه الدراسة 
ديكن أن يساعد إىل جانب دراسات أخرى يف صياغة بديل اإلصالح النمام ادلصريف اجلزائري من شانو 

و وأمهية الدراسة يف كوهنا تربز مماىر العودلة ادلالية  فعالية االقتصادية كما تبداجلميع بني العودلة ادلالية وال
 يف ادلعامالت ادلالية وتطبيقية يف الواقع ادلصريف وادلايل ادلعاصر

 أهداف الدراسة
هندف من خالل ىذه الدراسة إىل تبيان أمهية العودلة يف التقليل من اخلطوط الفاصلة بني الكيانات 

، و ىي بذلك تسعى إىل توسيع احلدود و احتواء العامل من خالل إقصاء اخلصوصيات الثقافية  السياسية
و االجتماعية واالقتصادية و السياسية من اجل تسهيل مهمة انتقال األفكار و ادلبادئ  يف إطار حرية 

صريف اجلزائري مع األسواق و تسليط الضوء على أىم اآلثار و االنعكاسات العودلة ادلالية على اجلهاز ادل
 .أىم اإلصالحات على ىيكلو

لإلدلام بكافة عناصر البحث اتبعنا يف دراستنا ادلنهج وصف حتليلي من خالل أدواتو  : المنهج المتبع
 التحليل و الوصف
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 فصول و ىي : أربع على  تنادراسمن خالل : لقد تناولنا  دراسةال أقسام

من جهة النمرية تناولنا يف الفصل األول عموميات حول البنوك التجارية و العودلة اإلقتصادية عامة و 
 العودلة ادلالية خاصة

 و يف الفصل الثاين سلطنا الضوء على أثر العودلة ادلالية على ىيكل الصناعة ادلصرفية 
الية على اجلهاز ادلصريف اجلزائري و كيفية أما الفصل الثالث فقد حاولنا فيو أن نبني مدى تأثري العودلة ادل
 التعامل معها و التأتريات اليت أترهتا على اجلهاز ادلصريف ككل.

أما يف اجلانب التطبيقي قمنا بإعطاء نمرة شاملة حول بنك الفالحة و التنمية الريفية و كيفية التعامل فيو 
 لطرقا التكنولوجيا ادلتطورة  استعماذلمو ما 
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 :األول الفصل مقدمة
 

إن دراسة موضوع متشعب مثل موضوع العودلة دراسة وافية يتطلب قراءة وافية للمالمح الراىنة للنظام العادلي     
ادلتغَت ، حيث تشَت الكثَت من ادلتغَتات والتطورات واالنعكاسات اخلاصة بالعودلة أن ذلا تأثَت واسع النطاق على 

ر االقتصادية للعودلة على اجلهاز ادلصريف قد تكون إغلابية وقد اجلهاز ادلصريف يف أي اقتصاد، مع العلم أن اآلثا
تكون سلبية، لذا سنحاول من خالل ىذا الفصل إىل التطرق إىل التعريف الشامل للبنوّك التجارية مت نعطي دراسة 

 يف:عامة دلعرفة ما ىي العودلة عامة و العودلة ادلالية خاصة حيث سنقيم ىذا الفصل إىل مخس مباحث تتمثل 
 

 : مدخل للبنوك التجارية . المبحث األول 
  األساليب التقليدية للبنوك التجارية يف استثمار أموال العمالءالمبحث الثاني : 
 ميزانية البنك التجاري  المبحث الثالث : 
 ادلفهوم العام للعودلةالمبحث الرابع : 
  :العودلة ادلالية وأسباب ظهورىا وتطورىا المبحث الخامس 
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 المبحث األول: مدخل للبنوك التجارية:  
 سوف نقتصر يف دراسة ىذا اجلزء على العناصر التالية :

 المطلب األول: تعريف البنوك التجارية:
البنك التجاري ىو ادلنشأة أو الشركة ادلالية اليت تقبل الودائع من األفراد واذليئات )األشخاص ادلعنوية ( ربت 

 .  1تستخدم ىذه الودائع يف فتح احلسابات  و القروض )اإلئتمانات( بقصد الربحالطلب وألجل مث 
وقد استمدت البنوك التجارية تسميتها من خالل تقدؽلها للقروض قصَتة األجل للتجار يف بداية قيامها )فهي 

يل ادلصريف ذلذه أقدم البنوك تارؼليا على اإلطالق ( ومع تطور النشاط التجاري والصناعي تزايدت أعلية التمو 
 النشاطات بقروض طويلة ومتوسطة األجل ، خاصة يف ميدان االستثمار وكذا عمليات سبويل التجارة اخلارجية .

ويطلق على البنوك التجارية أحيانا اسم بنوك الودائع ألن أىم مواردىا تتمثل يف األموال ادلودعة لديها ، وىي عند 
رت دبا ليس لديها ،وأىم ما ؽليزىا يف الوقت احلاضر ىو أن البنوك العاملة إعادة إقراض ىذه األموال تكون قد تاج

رلتمعة تقدم قروضا تفوق قيمتها بكثَت قيمة اآلمال ادلودعة لديها ،ويطلق على ىذه العملية اليت تعترب أىم 
 وظائف البنوك التجارية اسم خلق الودائع أو خلق النقود .

 ا:ذلك أن للبنوك التجارية وظيفتان عل
: أي التوسط بُت ادلقرضُت وادلقًتضُت بتجميع ادلدخرات والفوائض ادلالية ووضعها يف متناول  وظيفة الوساطة -

األفراد وادلشروعات الراغبة يف االقًتاض ، وال زبتلف البنوك التجارية يف قيامها هبذا الدور عن البنوك غَت التجارية 
 ها السوق االئتماين بالوطن ،واليت تسمى الوسطاء ادلاليُت .وعن سائر ادلؤسسات ادلالية اليت يتألف من

وىي وظيفة أكثر أعلية وتأثَتا من الوظيفة األوىل، إذ ىي الصفة األساسية اليت تتميز هبا وظيفة خلق النقود:  -
ن البنك البنوك التجارية عن ادلؤسسات ادلالية األخرى و عن سائر الوسطاء ادلاليُت، ومعٌت خلق النقود ىو إمكا

تقوم مقام النقود  -إحالل تعهده بالدفع زلل النقود الفعلية فيما ؽلنحو من قروض،وبذلك ؼللق البنك وسائل دفع
يقبلــها اآلخرون يف –وىي يف شكل كتـايب مثل الشيك  -تتمثل يف قدرة الزبون على التعامل بتلك الوسائل  -

 .   2ادلعامالت
 
  

                                                 
1
    661ص ، 6441،  بَتوت ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،سلمان أبو دياب ، اقتصاديات النقود والبنوك    

2
 01ص  – 0111 ،انجضائشدٌىاٌ انًطجىعبد انجبيعٍخ  يحبضشاد فً الزصبد انجُىن ، ، ًشبكش انمض وٌُ  
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 الثاني: أسس البنك التجاري  المطلب   
 تتمثل أسس البنك التجاري يف: 

 :  الربحية -1
يسعى ادلصرف لتحقيق ىدف زيادة قيمة ثروة مالكية عن طريق ربقيق أرباح مالئمة أي ال تقل عن تلك اليت 

ربققها مشاريع أخرى و اليت تتعرض لنفس درجة من ادلخاطرة، و توزيعها عليهم بعد االحتفاظ جبزء منها على 
 دة للتوزيع.شكل إحتياطيات إجبارية و إختيارية و سلصصات متنوعة و أرباح غَت مع

و لكي ػلقق ادلصرف ىذه األرباح فإن عليو أن يوظف األموال اليت حصل عليها من ادلصادر ادلختلفة و أن 
 1ؼلفض نفقاتو و تكاليفو ألن األرباح ىي الفرق بُت إيرادات إمجالية و نفقات كلية.

قق البنك ىذه األرباح يتوجب عليو إن ىدف ربقيق الربح وتعظيمو ىو أول ما هتتم بو البنوك التجارية ولكي ػل   
توظيف األموال اليت ػلصل عليها من ادلصادر ادلختلفة وان ؼلفض نفقاتو وتكاليفو ألن األرباح ىي الفرق بُت 

اإليرادات اإلمجالية والنفقات الكلية . حيث تتكون اإليرادات اإلمجالية للبنك بشكل رئيسي من نتائج عمليات 
يقوم هبا البنك ، باإلضافة إىل األرباح الرأمسالية اليت تنتج عن ارتفاع القيمة السوقية لبعض  اإلقراض واالستثمار اليت

 أصولو .
أما النفقات فتتمثل يف نفقات إدارية تشغيلية والفوائد اليت يدفعها األفراد إضافة إىل اخلسائر اليت قد تنشأ عن 

اسًتدادىا ، وتًتكز ادلصلحة االقتصادية يف ربقيق  اطلفاض بعض األصول الرأمسالية والقروض اليت قد يعجز عن
   .  2اكرب فائض عن طريق ربقيق أكرب فائض شلكن بُت إيراداتو اإلمجالية ونفقات أكرب إيراد شلكن من ناحية أخرى 

ئد إىل الذكر خاصة ادلتعلقة منها باإلدارة والتشغيل ، أما بالنسبة للفوائد فعلى البنك أن ينظر إىل نسبة ىذه الفوا
اإليراد الكلي ادلتحصل عليو نتيجة تشغيل الودائع اليت يدفع عليها البنك فوائد وال ؼلاطر بدفع فوائد أعلى شلا ىو 

 سائد بغية احلصول على ودائع لتوظيفها .  
 :  السيولة -2

سيولتو و النقود  إن مقدار سيولة أي مال يتوقف على سهولة ربويلو إىل نقود فكلما ازدادت ىذه السهولة إزدادت
ىي أكثر أموال سيولة. و غلب على البنوك التجارية أن تعمل على إحتفاظ بأمواذلا بدرجة من السيولة  تتمكن 

  معها من مقابلة حركة سحوبات العادية و ادلفاجئة. و ىذا ما يعرب عنو دببدأ السيولة العامة يف البنوك التجارية

                                                 
1
 40 46، ص 0112فً ثٍئخ انعىنًخ و األَزشَذ، ،داس انفكش انجبيعً، اإلعكُذسٌخ،   إدساح انجُىنطبسق طّ،   
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ينبغي عليو أن يكون يف كامل االستعداد للوفاء بالودائع ربت الطلب ألنو  وذبدر اإلشارة إىل أن البنك التجاري
 دبجرد انتشار إشاعة من عدم توفر سيولة كافية لدى أي بنك كفيل بأن يزعزع ثقة ادلودعُت يف البنك وىذا ما 

لودائع وحركتها غلعل ادلودعُت يسحبون ودائعهم وبالتايل إفالس البنك . ولذا غلب على البنك معرفة ظلط سرعة ا
وحجمها وفًتة مكوثها. وعادة ما يفضل البنك الودائع الكبَتة احلجم والثابتة نسبيا. كذلك من خالل معرفة 

سرعة وسهولة ربويل العملية االئتمانية إىل نقود ، فهذه السهولة ترجع إىل قدرة ادلتعامل على الوفاء بالتزاماتو يف 
     1العملية الذي عقدت العملية. موعدىا أما السرعة فتكمن يف قصر اجل

  األمان أو الضمان: -3
إن أساس كل عمليات التوظيف ألموال البنك بغض النظر عن مصادرىا ىوا الثقة بأن األموال اليت          

يقرضها البنك سوف تعود إليو يف األجل احملدد . لذا يتوقف إقدام ادلصرف على منح قروض للمتعامل ما على 
ة اليت يوحيها ىذا ادلتعامل إىل البنك من حيث متانة مركزه ادلايل و مدى إحًتامو بتعهداتو و كيفية قيامو مدى الثق

بالوفاء هبا مث مدى ضمانات اليت يكون على إستعداد لتقدؽلها تأمينا للوفاء بتلك التعهدات و ىذا يعٍت أن 
من حيث الربح و من حيث قلة ادلخاطر اليت  ادلصرف يسعى إىل التأكد من أنو يوظف أموالو يف نواحي مضمونة

تتعرض ذلا ىذه األموال. و يتوقف أمن العملية اإليتمانية على عنصرين علا األجال و التأمينات اليت تصاحب 
 العملية.

من الواضح أن البنك ؽلكن أن يوظف أموالو يف نواح مضمونة من حيث الربح ومن حيث قلة ادلخاطر وجعل 
 مان مقبول من ناحية عدة سلاطر ) السرقة االختالس...اخل (البنك يف مستوى أ

وىذا يعٍت صغر حافة األمان بالنسبة للمودعُت الذي يعتمد البنك على أمواذلم كمصدر لالستثمار . فالبنك ال 
يستطيع أن يستوعب خسائر تزيد عن قيمة رأس ادلال فإذا زادت اخلسائر عن ذلك فقد تستهدف جزء من أموال 

 .  2ُت والنتيجة ىي اإلعالن عن إفالس البنك ادلودع
 
 
 
 
  

                                                 
1
 49، ص 0112انجبيعً، اإلعكُذسٌخ، فً ثٍئخ انعىنًخ و األَزشَذ، داس انفكش   طبسق طّ، إدساح انجُىن  

610طبسق طّ، َفظ انًشجع انغبثك ص  
2
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 : خصائص البنوك التجارية:المطلب الثالث
ؽلكن دراسة خصائص البنوك التجارية تبعا لعدة معايَت:من حيث حجم البنك، من حيث السوق الذي ؼلدمو  

 البنك، من حيث التنظيمات اإلدارية ادلختلفة اليت يتبناىا البنك....إخل
 : 1البحث سنقوم بالًتكيز على اخلصائص التالية واليت نراىا أكثر دقة ومشوليةيف ىذا 

  * الخاصية األولى:
 تتأثر البنوك التجارية برقابة البنك ادلركزي وال تؤثر عليو  

ؽلارس البنك ادلركزي رقابتو على ادلصارف من خالل جهاز مكلف بذلك ، يف حُت أن البنوك التجارية رلتمعة ال 
 ؽلكنها أن سبارس أية رقابة أو تأثَت على البنك ادلركزي .

 * الخاصية الثانية :
 تتعدد البنوك التجارية والبنك ادلركزي واحد .

تتعدد البنوك التجارية وتتنوع تبعا حلاجات السوق االئتمانية يف الوطن غَت أن البنك ادلركزي يبقى واحدا،غَت أن 
ديات الرأمسالية ادلعاصرة ال ؽلنع من مالحظة االذباه العام ضلو الًتكز وربقيق نوع تعدد البنوك التجارية يف االقتصا

من التفاىم والتحالفات اإلسًتاتيجية ، ىذا الًتكز من شأنو خلق وحدات مصرفية ضخمة قادرة على التمويل 
د إىل مرحلة نتصور فيها الواسع والسيطرة شبو االحتكارية على أسواق النقد وادلال غَت أن ىذا الًتكز مل يصل بع

 وجود بنك ذباري واحد يف بلد ما .
 * الخاصية الثالثة :

 زبتلف النقود ادلصرفية عن النقود القانونية .
زبتلف النقود ادلصرفية اليت تصدرىا البنوك التجارية عن النقود القانونية اليت يصدرىا البنك ادلركزي، فاألوىل إبرائية 

 رائية هنائية بقوة التشريع .وغَت هنائية ،والثانية إب
 وتتماثل النقود القانونية يف قيمتها "ادلطلقة"بصرف النظر عن اختالف الزمان وادلكان. 

 .2والنقود القانونية زباطب كافة القطاعات يف حُت أن النقود ادلصرفية زباطب القطاع االقتصادي
 
 
 

                                                 
1

  661 - 661، ص6441الزصبدٌبد انُمىد وانجُىن  ، انًؤعغخ انجبيعٍخ نهذساعبد وانُشش وانزىصٌع ثٍشود ،  عهًبٌ أثى دٌبة، - 
2
 32،41،ص  6440انششكخ انعشثٍخ نهُشش وانزىصٌع، ساجع يحًذ عىٌهى ، إداسح انجُىن وثىسصبد األوساق انًبنٍخ "، ثٍشود  -  
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 دلركزي.تسعى البنوك التجارية إىل الربح عكس ا*الخاصية الرابعة: 
تعترب البنوك التجارية مشاريع رأمسالية، ىدفها األساسي ربقيق أكرب قدر شلكن من الربح بأقل تكلفة شلكنة وىي 

 غالبا ما تكون شللوكة من األفراد أو الشركات.
ىذا اذلدف سلتلف سباما عن أىداف البنك ادلركزي واليت تتمثل يف اإلشراف والرقابة والتوجيو وإصدار النقود 

 القانونية و تنفيذ السياسة ادلالية العليا.

 :: ميزانية البنك التجاري  المبحث الثاني  
سوف نستعرض يف ىذا ادلبحث موارد واستخدامات البنك التجاري واليت ؽلكن التعرف عليها من خالل     

عمود خاص باخلصوم مالحظة ميزانية ىذا البنك ، وىي عبارة قائمة مكونة من عمودين متساويُت يف القيمة ، 
 البنك ،وعمود أخر خاص باألصول ويبُت كيفية االستفادة من اخلصوم 

 : األول : موارد البنك التجاري المطلب
 :تتمثل موارد البنوك التجارية في

ويتكون من ادلبالغ اليت دفعها ادلؤسسون أو أصحاب البنك التجاري لتكوين رأس ادلال االمسي رأس المال : -1
 للبنك وىو ال يشكل إال نسبة ضئيلة من إمجايل اخلصوم وانو دبثابة حساب مدين للمؤسسُت .     

 االحتياطي القانوني والخاص: -2
وىو عبارة عن ذلك اجلزء ادلقتطع من األرباح اليت تراكمت لدى البنك التجاري خالل سنوات عملو وىو     

 على نوعُت .
حيث يلزم البنك قانونيا بتكوينو أي غلب على البنك إدارة البنك أن ربتفظ جبزء من  احتياطي قانوني : -2-1

 1ة طيبة للبنك األرباح كاحتياطي وذلك لدعم مركزه ادلايل وبناء مسع
حيث ػلتفظ بو البنك اختياريا وعادة ما يطلق على ىذا النوع من االحتياطي    احتياطي خاص : -2-2

باالحتياطي اخلفي ويعتمد مقدار ىذا االحتياطي على تقدير إدارة البنك إىل احلاجة إليو يف ادلستقبل لتغطية 
 النفقات ادلتوقعة مثل اندثار ادلباين واألثاث...اخل 

ىي عبارة عن التزامات أو ذمم على البنك    شيكات وحواالت واعتمادات دورية مستحقة الدفع : -3
 يكون البنك ملزما بتسديدىا عند تاريخ استحقاقها

                                                 
1
   264. ص 2222ضياء رليد ادلوسوي، االقتصاد النقدي، دار الفكر اجلزائر،   
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تلجأ البنوك لالقًتاض من بعضها البعض خاصة يف أوقات الضيق ادلايل ، فقد يلجأ احد   مستحق للبنوك : -4
نك أو عدة بنوك أخرى دلواجهة الزيادة الطارئة يف طلب األفراد على نقود الودائع . البنوك إىل االقًتاض من ب

 ويعترب جلوء البنك إىل مثل ىذا االقًتاض طارئا سرعان ما يزول بزوال األسباب الدعائية لو.
 :رد البنك التجاري وىي على أنواعثل الودائع ادلصدر الرئيسي دلواسبالودائع :  -5
حيث يلزم البنك التجاري بأداء وظيفتو يف تسديد قيمة الودائع ومواجهة سحوبات ة :ودائع جاري -5-1

 العمالء على ودائعهم وصرف قيمة الشيكات عند الطلب وعادة ال ػلصل أصحاب ىذه الودائع على فائدة .  
صل حيث يلتزم البنك التجاري بدفع قيمتها يف وقت الحق عند تاريخ معُت ، وػل ودائع ألجل : -5-2

 أصحاب ىذه الودائع على فوائد .
ال يستطيع أصحاب ىذه الودائع السحب عليها قبل إعالم البنك التجاري بفًتة    ودائع بإخطار : -5-3

 متفق عليها قبل السحب وػلصل أصحاب ىذه الودائع على فائدة .
ػلتفظ أصحاب ىذه الودائع على دفاتر توفَت تسجل فيها ادلبالغ ادلسحوبة وادلبالغ   ودائع التوفير :  -5-4

 ادلودعة ، وال ؽلكن التعرف على رصيد احلساب إال عند تقدمي ادلودع دفًت التوفَت 

 :1 المطلب الثاني : استخدامات البنك التجاري
 أرصدة نقدية حاضرة : -1

 ة وتتخذ عدة أشكال : وتتمثل يف السيولة النقدية الكامل    
 نقود حاضرة في خزينة البنك التجاري : -1-1

حيث ػلتفظ البنك التجاري بكمية من السيولة النقدية من نقود معدنية ونقود ورقية دلواجهة طلب ادلودعُت       
 وتسديد قيمة الشيكات ادلسحوبة على ودائعهم.

 أرصدة نقدية مودعة لدى البنك المركزي : -1-2
 حيث يفرض البنك ادلركزي على البنوك التجارية إن ربتفظ بنسبة من ودائعها على       

شكل سيولة نقدية حاضرة يف خزائن البنك ادلركزي ، ربدد ىذه النسبة وفقا دلتطلبات السياسة النقدية ويطلق 
 عليها نسبة االحتياطي القانوين .

                                                 
1
   265ص مرجع سبق ذكره، ضياء رليد ادلوسوي،  
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وحواالت وأوراق مالية يتوقع ربويلها إىل سيولة نقدية  عبارة عن شيكات  األرصدة السائلة األخرى : -3 -1
 كاملة بسهولة 

 مخصومةحواالت -2
وىي عبارة عن سندات حكومية تقدم إىل البنك التجاري مقابل حصول احلكومة  أذونات الخزينة : -2-1

 إلىاحلكومة. على قرض من البنك التجاري ، وتفرض البنوك التجارية سعر فائدة على ىذه القروض ادلمنوحة 
 وىنا يكون سعر الفائدة أقل من أسعار الفائدة ادلفروضة على القروض ادلتوسطة والطويلة األجل. 

يلجأ األفراد غلى البنوك التجارية للحصول على القروض مقابل خصم ما لديهم من  أوراق تجارية : -2-2
صم ( على القروض ادلمنوحة إىل األفراد أوراق ذبارية ) سفتجة ( وتفرض البنوك التجارية سعر فائدة )سعر خ

وعادة تكون أسعار فائدة منخفضة   يطلق على ىذه األصول اسم االحتياطيات الثانوية لدى البنوك التجارية 
ألهنا تتميز بسهولة ربويلها إىل نقود كاملة السيولة بسرعة وبدون خسارة بتقدؽلها إىل البنك ادلركزي ادلستعد إلعادة 

 وقت .خصمها يف أي 
خبالف الفقرة ادلوجودة يف جانب اخلصوم ، إذ تلجأ البنوك التجارية إىل أحد    مستحق على البنوك : -3

البنوك التجارية لالقًتاض منو عند الضرورة لدعم سيولتها النقدية .ويف ىذه احلالة يفرض البنك التجاري سعر 
  . 1فائدة على القروض ادلمنوحة إىل البنوك التجارية األخرى

عادة ما تقوم البنوك التجارية باستثمار جزء من مواردىا يف شراء السندات أوراق مالية واستثمارات : -4
احلكومية أو األوراق ادلالية من أسهم وسندات القطاع اخلاص سعيا وراء احلصول على األرباح حيث أن ىذه 

خصومة إذ ليس من السهل بيعها بسرعة خاصة االستثمارات ذلا عوائد مرتفعة ولكنها اقل سيولة من احلواالت ادل
عندما يسود الرقود أسواق ادلال وقد يتطلب على أصحاهبا االنتظار حىت تاريخ االستحقاق إال أن العائد عليها 

 يكون كبَتا .  
 
 
 
 
 

                                                 
1
 600، ص 0166حًبد طبسق، انزطىساد انعبنًٍخ و إَعكبعبرهب عهى أعًبل انجُىن، انذاس انجبيعٍخ، يصش،   
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 المبحث الثالث: األساليب التقليدية للبنوك التجارية في استثمار أموال العمالء

لتجارية منذ نشأهتا جبمع ادلدخرات من اجلمهور مقابل سعر فائدة زلدد ومتفق عليو ، مث تقوم تقوم البنوك ا      
 مرة أخرى بإقراضها إىل اجلهات احملتاجة للتمويل السيما منشآت 

األعمال ، ويكون ذلك طبعا بسعر فائدة أعلى وىذا هبدف تغطية مصاريف التسيَت وربقق ىامش ربح من وراء 
  1تقليدية للبنوك تتمثل إذا يف تقبل الودائع على اختالف أنواعها وتقدمي القروض والسلفيات ذلك فالوظائف ال

 :المطلب األول : تقبل الودائع على اختالف أنواعها 
ومن ىنا جاءت تسميتها " بنوك  تعترب وظيفة تلقي الودائع من أىم الوظائف اليت تقوم هبا البنوك التجارية ،      

الودائع " وتعترب ىذه الودائع من أىم مصادر التمويل للبنوك التجارية ، وذلذا ربرص على جذهبا عن طريق تطوير 
 الوعي االدخاري لدى العمالء وتنميتو  .

 وؽلكن تقسيم الودائع يف البنوك التجارية إىل :     
 الودائع اجلارية ) ربت الطلب ( . -
 الودائع ألجل ) ثابتة ( . -
 الودائع بإخطار سابق . -
 ودائع التوفَت. -

والعنصر األساسي الذي ؽليز بُت ىذه الودائع ىو معدل الفائدة ، حيث ىناك عالقة طر دية بُت مدة االحتفاظ 
الودائع بإخطار ، بالوديعة يف البنك ومعدل الفائدة ، فتمنح فوائد مرتفعة على الودائع ألجل وفوائد أقل على 

 بينما ال سبنح أية فوائد على الودائع اجلارية .
والبنوك التجارية وىي رباول جذب أموال العمالء تتعرض دلنافسة شديدة من ادلؤسسات األخرى اليت سبارس       

تحداث الوساطة ادلالية مثل شركات التأمُت وصناديق االدخار واالحتياط ، ولذلك تسعى البنوك التجارية الس
طرق مبسطة جللب ادلدخرات وذبميعها وخصوصا من صغار ادلدخرين عن طريق إتاحة الفرصة ذلم الدخار ادلبالغ 

                                                                                                                                                     الصغَتة ، وتيسَت السحب واإليداع يف أي وقت وزيادة أسعار الفائدة ادلمنوحة ذلم .                                                
والودائع يف البنوك التجارية سبكن العميل من كسب ثقة البنك التجاري عن طريق االطمئنان دلركزه ادلايل ، شلا 

                                                 
1
 11. ص  0119، انجضائش ،يطجىعبد جبيعخ يُزىسي،أعىاق سؤوط األيىال  ،أحًذ ثىساط  
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قد ػلتاجها عندما يرغب يف توظيف أموالو واستثمارىا يف مشروعات يرى  يساعده يف احلصول على القروض اليت
أهنا أكثر فائدة لو من رلرد اإليداع يف البنوك ، أو االستفادة من اخلدمات ادلصرفية األخرى اليت توفرىا البنوك مثل 

 خصم األوراق ادلالية . 
ة وتأمُت ودائع وأموال العمالء من الفقد والضياع وقد أوجبت قوانُت العديد من الدول على البنوك ضرورة محاي    

 1.وخطر اإلفالس

 : تقديم القروض والسلفيات:  المطلب الثاني
مت إقراضها ألصحاب  يعترب قيام البنوك التجارية بتلقي ودائع العمالء الذين يهدفون إىل احلصول على فائدة ،    

ادلشروعات التجارية والصناعية مقابل احلصول على فائدة أعلى نوعا ما من استثمار أموال العمالء . ىذه العملية 
ربقق مصلحة العمالء سواء كانوا من ادلودعُت أومن أصحاب ادلشروعات . وربقق يف الوقت نفسو مصلحة البنك 

ي لب النشاط ادلصريف وىذا األسلوب من االستثمار يتسم باألعلية التجاري ، فعملية االقًتاض واإلقراض ى
 . 2الشديدة ، حيث يعود على البنوك التجارية بعائدات رلزية ومضمونة يف أغلب األحيان

ربتل القروض والسلفيات موقعا ىاما ضمن بنود ادلركز ادلايل باعتبار أن كافة اجلهود والقرارات اإلدارية      
قام األول بناء زلفظة قروض و تسهيالت جيدة  تتكون من قرارات منح االئتمان  والقروض اليت تستهدف يف ادل

 تتسم باجلودة العالية وربقق عوائد مرتفعة للبنك عند أقل مستوى شلكن من ادلخاطر .لذا غلب مراعاة ما يلي:
 

  المستفيد من القرض: -1
  إىل قروض خاصة وقروض عامة .  تقسم القروض

  :حسب الجهة المانحة للقرض -2 
وىذا التقسيم يرتبط يف الواقع بتخصص ادلصارف ، فهناك ائتمان ذباري ،ائتمان صناعي ،ائتمان عقاري  

 . 3... اخل
 
 

                                                 
1
 660، ص 0111عٍك انُصش، دوس انجُىن انزجبسٌخ فً إعزثًبس أيىال انعًالء، يؤعغخ شجبة انجبيعخ، إعكُذسٌخ   

2
 31، ص 0119و خصخصخ انجُىن، انذاس انجبيعٍخ، اإلعكُذسٌخ،  طبق عجذ انعبل، إَذيبج  

3
 . 6. ص 2223أمحد بوراس أسواق رؤوس األموال مطبوعات جامعة منتوري اجلزائر  
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التقسيم الرئيسي للقروض ىو تقسيمها حسب مدهتا ، حيث صلد القروض قصَتة حسب مدة القرض :  -
 األجل.األجل و القروض متوسطة  و طويلة 

 القروض القصيرة األجل: -أ
 وتسمى ىذه القروض أيضا بقروض االستغالل ، وىي  القروض اليت ربصل عليها      

ادلنشآت من البنوك بغرض سبويل التكاليف العادية و ادلتجددة لإلنتاج ومتطلبات الصندوق وتلتزم ادلنشأة بردىا 
ونشاطات االستغالل ادلمولة هبذه القروض تتكون باستمرار أثناء عملية  خالل فًتة ال تزيد عادة عن السنة ،

 اإلنتاج  ومن أمثلتها : التموين ، التخزين ، اإلنتاج والتوزيع .
 القروض طويلة األجل:  -ب

َتة تلجأ ادلؤسسات اليت تقوم باستثمارات طويلة األجل إىل البنوك التجارية لتمويل ىذه العمليات نظرا للمبالغ الكب
 اليت ال ؽلكنها تعبئتها لوحدىا، وكذلك نظرا دلدة االستثمار وفًتات االنتظار قبل البدء. يف احلصول على الفوائد .

سنة ونظرا لطبيعة ىده القروض  22سنوات وسبتد حىت   27والقروض طويلة األجل سبول استمارات تفوق     
 يف           ادلتميزة من حيث الضخامة وادلدة ظهرت مؤسسات متخصصة 

 .1 منحها العتمادىا يف تعبئة األموال الالزمة لذلك على مصادر ادخارية طويلة ال تقوى البنوك عادة على مجعها
 محددات منح القروض: -4
ىناك العديد من العوامل اليت تؤثر وتتحكم يف عملية منح البنوك للقروض و ؽلكن اختصار أىم ىده العوامل  

 : 1فيما يلي
 حجم الودائع: -
يعترب العامل األساسي ادلؤثر يف قدرة البنك على اإلقراض فكلما كان ىذا احلجم كبَتا كلما زادت قدرة البنك  

 على منح القروض .
 الظروف االقتصادية العامة:

فان  تؤثر ىذه الظروف على االستثمار واألوضاع التجارية و اإلنسانية .وعندما سبر البالد حبالة كساد اقتصادي
 البنوك تتشدد يف عملية منح القروض.وػلدث العكس يف حالة الرواج االقتصادي.

                                                 

 
1
 .57. 56أمحد بوراس أسواق مرجع سابق ص   
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زاد الفارق بُت معدل الفائدة على القروض و مثيلو على   معدل سعر الفائدة على الودائع والقروض: كلما -
 .1الودائع كلما حقق البنك أرباحا أكثر ، الشيء الذي تشجعو على منح القروض

إن معدالت األرباح العالية اليت ربققها البنوك من ياطي القانوني التي يفرضها البنك المركزي: نسبة االحت -
خالل اإلقراض تدفعها لزيادة مستوى اإلقراض حىت ولو كان ذلك على حساب متطلبات السيولة شلا يدفع البنك 

لبنوك بشكل إلزامي على مستوى البنك ادلركزي لزيادة نسبة االحتياطي القانوين وىي نسبة من الودائع ربتفظ هبا ا
ادلركزي و بدون فوائد وىذا للحفاظ على االستقرار االقتصادي .حيث تقل قدرة البنوك على منح القروض كلما 

 زادت ىده النسبة .
ػلدد حجم القرض من خالل نسبة القروض إىل الودائع . وازدياد ىده النسبة يؤدي إىل حجم القرض:  -

 لة لدى البنك وزيادة أرباحو . وعلى البنك منح القروض دبا ػلقق ادلوازنة بُت السيولة و الرحبية إطلفاظ حجم السيو 
 إجراءات منح القروض: -

تتضمن السياسة االقراضية للمصارف إجراءات طلب القروض و تسديدىا و إليضاح الصورة أمام  ادلقًتض و 
نوك التجارية إىل ربديد ىده اإلجراءات يف  كتيب صغَت تقليص األسئلة  و االستفسارات و ضغط الزمن تلجأ الب

 يطلق عليو دليل االئتمان.

 المبحث الرابع : المفهوم العام للعولمة 
ما العودلة إال نتيجة للتغَتات اليت فرضتها الدول الكربى ادلهيمنة على العامل ، إذ تعترب عملية مستمرة ؽلكن 
مالحظتها باستخدام مؤشرات كيفية وكمية يف رلاالت تطبيقها ادلختلفة ويظهر التباين يف اآلراء بُت سلتلف 

رج بعض التعاريف اخلاصة بالعودلة االقتصادية و ادلالية  ادلفكرين والباحثُت الغربيُت منهم والعرب ، وفيما يلي ند
 وكذا أىم خصائصها ومظاىرىا . 

 
 
 
 
 

                                                 
1
 42.46.ص1999عبد ادلعطي رضا أرشيد إدارة االئتمان دار وائل للنشر األردن   
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 المطلب األول: ماىية العولمة
من ابرز الظواىر يف التطور العادلي على مجيع  ( globalisation)أصبحت العودلة  : مفهوم العولمةأ 

 ادلستويات و يظهر األدب االقتصادي تباينا يف اآلراء حول ربديد تعريف ذلذه الظاىرة و من أىم التعريفات:
ربول العامل بفصل الثورة : يعرف كل من ىانسن بيتر مارتين و ىارلد شومان العولمة على أنها -1

اطلفاض تكاليف النقل و ربرير التجارة الدولية إىل سوق واحد تشتد فيها وطأة التكنولوجية و ادلعلوماتية و 
  1ادلنافسة ويتسع نطاقها، حبيث سبتد من سوق السلع إىل سوق العمل و رأس ادلال أيضا.

وصول ظلط اإلنتاج الرأمسايل عند منتصف ىذا القرن  : كما يعرف الدكتور جالل العظم العولمة على أنها_ 2
تقريبا إىل نقطة االنتقال من عادلية دائرة التبادل و التوزيع و السوق و التجارة و التداول إىل عادلية دائرة اإلنتاج و 

 مالئم خارجإعادة اإلنتاج الرأمسايل، و بالتايل عالقات اإلنتاج الرأمسالية أيضا، و نشرىا يف كل مكان مناسب و 
ذبمعات ادلركز األصلي و الدولة، و العودلة هبذا ادلعٌت ىي رمسلة العامل على مستوى العمق بعد أن كانت رمسلتو 

  2على سطح النمط و مظاىره قد سبت.
العودلة ىي تبادل شامل إمجايل بُت سلتلف أطراف الكون ربول العامل على  :و يعرفها اوليفيو دولغوس - 3

أساسو إىل زلطة تفاعلية لإلنسانية بأكملها، وىي ظلوذج للقرية الصغَتة الكونية اليت تربط ما بُت الناس و 
 األماكن ملغية ادلسافات و مقدمة

ا تقتات االقتصاد و السياسة و االجتماع و ادلعارف دون قيد، وىي ليست وليدة الرأمسالية أو السوق . أهن
الثقافة و تتجاوز النظم واإليديولوجيات، وتعد تشكيلة متنوعة من األنظمة و اليت ربدد شلثليها الدول الكربى و 
الشركات ادلتعددة اجلنسيات و ادلنظمات العادلية، و ىي ليست أكثر من حركة جهنمية تنطلق بسرعة و زبطف 

 3و األحالم. يف طريقها اآلمال

ما العودلة إال نتيجة للتغَتات اليت فرضتها الدول الكربى ادلهيمنة على العامل ، إذ تعترب عملية مستمرة ؽلكن 
مالحظتها باستخدام مؤشرات كيفية وكمية يف رلاالت تطبيقها ادلختلفة ويظهر التباين يف اآلراء بُت سلتلف 

                                                 
1
،يصش ،  ،عجذٌٍ 6انعىنًخ انًبنٍخ ويغزمجم األعىاق انعشثٍخ نشأط انًبل،يؤعغخ طبثب ط،.شزا جًبل انخطٍت   

 69،ص0110
 
2
 ،لغُطٍُخ ، جبيعخ يزُىسي ،0116ًجش دٌغ 61يجبسن ثىعشخ5 انجعذ االلزصبدي نهعىنًخ ، يجهخ انعهىو اإلَغبٍَخ ،انعذد   

 .636ص
 

  630ص، يشجع عجك ركشِ،،يجبسن ثىعشخ  3
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وفيما يلي ندرج بعض التعاريف اخلاصة بالعودلة االقتصادية وكذا أىم  ادلفكرين والباحثُت الغربيُت منهم والعرب ،
 خصائصها ومظاىرىا . 

 .ب:مفهوم العولمة االقتصادية
، ينطبق تعريف العودلة من إدراك رلموعة من ادلظاىر االقتصادية واالجتماعية اجلديدة ،أبرزىا حجم يف الواقع

 االقتصادي .التطور احلاصل يف التكنولوجيا والنشاط 
تراجع مفهوم اجلغرافيا بالنظر إىل التطور احلاصل يف وسائل اإلعالم واالتصال، شلا جعل العامل كلو يبدو كأنو قرية 
 صغَتة، بتقلص الزمان الالزم إلجراء ادلعامالت والتخفيف من ضرورات االنتقال للحصول على السلع واخلدمات. 

 / صندوق النقد الدولي :1
اد االقتصادي ادلتبادل بُت دول العامل  بوسائل منها زيادة حجم وتنوع معامالت السلع واخلدمات تزايد االعتم

 عرب احلدود باإلضافة إىل التدفقات الرأمسالية الدولية وكذلك من خالل سرعة ومدى انتشار التكنولوجيا. 
 / تعريف العولمة االقتصادية عند االقتصاديين الغربيين: 2

الروابط واالرتباطات بُت اجملتمعات والدول بشكل ينظم ويرتب نظام االقتصاد احلايل ، كما عبارة عن تضاعف 
أهنا تصف العمليات اليت من خالذلا تفرز القرارات واألحداث واألنشطة اليت ربدث يف أحد أجزاء العامل ، نتائج 

 مهمة لألفراد واجملتمعات يف بقية أجزاء العامل.

 .لعولمة االقتصاديةالمطلب الثاني : خصائص ا
 من أىم خصائص العودلة نذكر مايلي : 

 / سيادة آليات السوق والسعي الكتساب القدرات التنافسية :1
حيث يالحظ أن ما ؽليز العودلة ىي سيادة آليات السوق واقًتاهنا بالدؽلقراطية بدال من الشمولية وازباذ القرارات 

الشاملة واكتساب القدرات التنافسية من خالل االستفادة من الثورة يف إطار من التنافسية واألمثلة واجلودة 
التكنولوجية وثورة البطاالت وادلواصالت وادلعلومات وتعميق تلك القدرات ادلمثلة يف اإلنتاج  بأقل تكلفة وبأحسن 

من أحد جودة شلكنة وبأعلى إنتاجية والبيع سعر تتنافس على أن يتم كل ذلك بأقل وقت شلكن حيث أصبح الز 
القدرات التنافسية اذلامة اليت غلب اكتساهبا عند التعامل يف ظل العودلة ن حيث أن العامل يتحول إىل قرية صغَتة 

 .1متنافسة اإلطراف وتتغَت فيو ظلط التقسيم الدويل للعمل
 

                                                 
1
 694ص  6442،بٌروت ،مركز دراسات الوحدة العربٌة ،عابد الجابري قضاٌا فً الفكر المعاصر  
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 / ديناميكية مفهوم العولمة :  2
صادية سعت إىل إلغاء وبالتأثَت بقوة على دور الدولة يف حيث تتعمق ديناميكية العودلة إذ ما تأملنا أن العودلة االقت

النشاط االقتصادي بل أن ديناميكية العودلة ؽلكن أن تراه أيضا فيما تستفسر عنو النتائج حول قضايا النزاع وردود 
فعال األفعال ادلضادة من قبل ادلستفيدين من األوضاع االقتصادية احلالية حفاظا على مكاسبهم واذباه ردود األ

 الصادرة من اخلاسرين من تلك األوضاع وخاصة من الدول النامية يف حالة تكتلها للدفاع عن مصاحلها.
 / تزايد االتجاه نحو االعتماد االقتصادي المتبادل : 3

ويعمق ىذا االذباه ضلو االعتماد االقتصادي ادلتبادل ما أسفرت عنو ربوالت عقد التسعينات من اتفاقيات ربرير 
رة العادلية وتزايد حرية انتقال رؤوس األموال الدولية مع وجود الثورة التكنولوجية وادلعلوماتية حيث يتم يف ظل التجا

العودلة إسقاط حاجز ادلسافات بُت الدول والقارات مع ما يعنيو ذلك من تزايد احتماالت وإمكانيات التأثَت 
لدويل الذي يتم دلقتضاه توزيع العملية اإلنتاجية وخاصة والتأثر ادلتبادلُت وإغلاد نوع جديد من تقسيم العمل ا

 .1الصناعية بُت أكثر من دولة حبيث يتم تصنيع مكونات أي منتج هنائي يف أكثر من مكان واحد
 / تزايد دور المؤسسات االقتصادية العالمية في إدارة العولمة :5

صادية العادلية يف إدارة وتعميق العودلة وباعتبارىا لعل من اخلصائص اذلامة للعودلة ىي تزايد دور ادلؤسسات االقت
نظام اقتصادي عادلي جديد فإنو ال بد من أن يكون ذلذا النظام إدارية  اخلاصة لتشرف على إدارة وتسيَت ، مثلو 

 مثل أي نظام آخر ، وتتمثل إدارة العودلة يف ثالث مؤسسات عادلية ىي :
 السياسة النقدية للعودلة.  صندوق النقد الدويل ، يشرف على إدارة -
 البنك الدويل وتوابعو : مسؤول عن تسيَت النظام ادلايل للعودلة. -
 2منظمة التجارة العادلية: تشرف على السياسة التجارية للعودلة. -
 :/ تقليص درجة سيادة الدولة في مجال السياسة النقدية والمالية6

الوطنية بالتحديد أدت إىل إضعاف السيادة الوطنية يف رلال اتسمت العودلة باطلفاض يف درجة سيادة الدولة 
السياسة النقدية وادلالية حيث اضطرت احلكومات يف سلتلف بلدان العامل إىل إلغاء قوانُت التحكم يف السوق و 
تطبيق قوانُت ربرير األسواق حىت قبل أن تتمكن من إغلاد وسائل رقابية جديدة وىكذا ؽلكن القول أن احلكومة 

                                                 
1
 01-61، ص ص 6441القاهرة ، –سعٌد النجار، النظام االقتصادي عند عتبة القرن الواحد والعشرٌن " جمعٌة النداء الحدٌد  

2
 دمًالكاالواحد و العشرٌن ،المؤتمر الثانً  ناإلدارٌة مع التحوالت االقتصادٌة للقرعبد المطلب عبد الحمٌد ،آلٌات تعامل القٌادات   

 .09ص 6441،مركز البحوث ،القاهرة ،السادات
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يف ىذا اإلطارالعودلى اجلديد تطبق كثَتا من السمات اليت يطلق عليها البعض اإلدارة العامة اجلديدة سعيا وراء 
 1تنظيم عمل احلكومة وفقا للخطوط اليت تسَت عليها ادلنظمات العادلية شلا يًتتب عليو من سلطة الدولة وشرعيتها.

  . المطلب الثالث :مظاىر العولمة االقتصادية

للعودلة مظاىر عديدة ، تتجلى من خالذلا ،إن على مستوى سَت االقتصاديات القطرية ، مث أن ىذه ادلظاىر ما 
 فتئت تتجدد يوما بعد يوم ، بالنظر إىل التطورات ادلستمرة يف الكثَت من رلاالت احلياة .

 و معدالت الناتج احمللي اخلامظلوؽلكن رصد بعض ىذه ادلظاىر من خالل: ظلو التجارة العادلية دبعدالت أسرع من 
 /نمو أىمية الشركات متعددة الجنسيات في االقتصاد العالمي :1

 522فشركة متعودلة واحدة لديها دخل ومبيعات سنوية تفوق إمجايل الناتج القومي لتسع دول يبلغ تعداد سكاهنا 
من ادلوجودات يف العامل   % 25   من تعداد السكان يف العامل ، وزبضع   %12مليون نسمة أو ما يعادل 

   2ذليمنة شركة متعودلة فقط
ما يعادل تقريبا حجم  2212وقد بلغ إمجايل مبيعات أكرب مخس شركات خدماتية متنوعة يف العامل لعام 

 االقتصاد الروسي .
 / نمو االتصاالت باستخدام الشبكات العالمية لالتصال : 2

ارتباط سكان العامل يتم بشكل سريع ويعمل على انتشار ادلعلومات ،  وىيمنة األقمار االصطناعية بشكل أصبح
إن ىذا النمو يف االتصاالت وظلو عامل احلواسب واإلنًتنت بقدر ما ساىم يف ذباوز احلدود والكثَت من القيود 

 اجلغرافية .
 / زيادة االتجاه نحو التكتالت الجهوية لتدعيم القدرات : 3

نسيق السياسات االقتصادية كما أسهم ادلوقف ادلتشدد من قبل اجملموعة األوربية يف التنافسية االقتصادية ولت
" وانغالق السوق الياباين أمام ادلنتجات األمريكية ، يف فقدان GATTمفاوضات جولة ألروغواي يف إطار " 

 الواليات ادلتحدة األمريكية الثقة يف اإلطار ادلتعدد األطرف .
 2222واليت ما فتئت تتزايد من يوم إىل آخر ، فلقد بلغ حجمها سنة اإللكترونية :/ تزايد أىمية التجارة 4

 1234إىل  2226مليار دوالر ويتوقع أن تصل سنة  84إىل  2223ماليَت دوالر ليصل سنة  23مستوى 

                                                 
1
 .01-09 ص ص ،مرجع سابق د.عبد المطلب عبد الحمٌد   

2
 26ص  0119المجلس الشعبً الوطنً  العدد األول  النائبعبد المجٌد قدي ، العولمة وتجلٌاتها الواقع والفرص أمام دول العالم الثالث ، مجلة   
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،  وتسيطر ادلنتجات الرقمية على ىذه التجارة بشكل أصبح يصعب معو التمييز بُت اخلدمات 1مليار دوالر
 والسلع.

 : العولمة المالية وأسباب ظهورىا وتطورىا.   المبحث الخامس
إن النمو السريع للمعامالت ادلالية الدولية وكذا االستثمار األجنيب ادلباشر من خالل الشركات متعددة اجلنسيات 

السلع وأسواق رأس  وتصاعد الثورة التكنولوجيا وتكامل نظام االتصاالت أدى إىل تكامل األسواق العادلية يف رلال
 :2ادلال ، وهبذا فالعودلة االقتصادية تنقسم إىل

واليت تتحقق على يد الشركات متعددة اجلنسيات وتظهر من خالل التجارة الدولية وتزايد  أوال: عولمة اإلنتاج:
 حجم االستثمار األجنيب ادلباشر .

تحرير التجارة يف اخلدمات ادلالية وادلصرفية ، وانتشار كنتيجة االتفاقية جولة االوروغواي ل  ثانيا : العولمة المالية:
ادلصارف متعددة اجلنسيات ، ويف ىذا ادلبحث سنسلط الضوء بعض اجلوانب ادلتعلقة بالعودلة ادلالية من حيث 

 نشأهتا وأسباهبا وأثارىا .  

 المطلب األول : نشأة العولمة المالية وأسسها.
 سباب  جاءت العودلة ادلالية نتيجة لعدة أ

  .ال : مفهوم العولمة الماليةأو 
يرجع ظهور العودلة ادلالية نتيجة لتحرير األسواق ادلالية يف كل الدول ادلصدرة والدول التلقي ذلا ، حيث قامت كثَتا 
من الدول النامية بإلغاء القيود على التدفقات عرب احلدود ، وقد دعم ىذا االذباه التوجيو العادلي يف اتفاق إطار 

يف اخلدمات ادللية وادلصرفية وقد ترتب على ذالك نشأة أسواق جديدة اتفاقية جولة االوروغواي لتحرير التجارة 
ليس ذلا تواجد جغرايف طبيعي كما ىو احلال بالنسبة للبورصات التقليدية، أهنا ذبمعها وتنظمها شبكات الكمبيوتر 

دلعامالت ادلتصلة بعضها البعض. كما أدى اطلفاض تكاليف ادلعامالت وأحداث أدوات جديدة إىل ظلو كبَت يف ا
.  من خالل ما سبق ؽلكن استخالص أن العودلة ادلالية ىي النمو اذلائل يف حجم ونوعية 3ادلالية اخلارجية

                                                 
1
و رأفت رضوان وآخرون ، الضرائب فً عالم األعمال اإللكترونٌة فً مجلة التنمٌة والسٌاسة االقتصادٌة ، المجلد الثانً العدد الثانً ٌونٌ  

 66، ص  0111
2
 ةدمٌالكاالواحد و العشرٌن ،المؤتمر الثانً  نوالت االقتصادٌة للقرعبد المطلب عبد الحمٌد ،آلٌات تعامل القٌادات اإلدارٌة مع التح  

 .90ص 6441،مركز البحوث ،القاهرة ،السادات

تحدٌات العولمة المالٌة للمصارف العربٌة وإستراتٌجٌة مواجهتها، الملتقى الوطنً األول حول المنظومة ،عبد اللطٌف مصطفى سلٌمان بلعور  3
 .014ص 0111المصرفٌة الجزائرٌة والتحوالت االقتصادٌة واقع و تحدٌات جامعة الشلف 
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ادلعامالت ادلالية الذي ؼلًتق كل إشكال احلواجز اجلغرافية والقيود التنظيمية حبيث تصح ادلعامالت ادلالية تتم يف 
 .  1على العوائد بأقل ادلخاطرإطار سوق مايل عادلي موحد يضمن احلصول على أ
 ثانيا: المعامالت التي يتم تحرير في ظل العولمة.

 تتضمن العودلة ادلالية ربرير ادلعامالت التالية:
ادلعامالت ادلتعلقة بأصول الثروة العقارية أي ادلعامالت اخلاصة بشراء وبيع العقارات اليت تتم زلليا بواسطة غَت 

 يف اخلارج بواسطة ادلعتمُت.ادلعتمُت أو شراء العقارات 
ادلعامالت اليت متعلقة باالستثمار يف سوق األوراق ادلالية مثل:األسهم والسندات واألوراق ادلالية االستثمارية 

 وادلشتقات.
ادلعامالت اخلاصة باالئتمان التجاري وادلايل والضمانات والكافالت والتسهيالت ادلالية اليت تشمل التدفقات 

 لتدفقات إىل اخلارج.للداخل على ا
ادلعامالت ادلتعلقة بتحركات رؤوس األموال الشخصية وتشمل ادلعامالت اخلاصة بالودائع   أو القرص أو اذلدايا أو 

 ادلنح أو ادلَتاث أو الشركات أو تسوية الديون.
الستثمار ادلباشر الوارد ادلعامالت ادلتعلقة باالستثمار األجنيب ادلباشر وىي تشمل التحرر من القيود ادلفروضة على ا

 للداخل وادلتجو للخارج أو على تصفية االستثمار وربويالت األرباح عرب احلدود.
 ثالثا:العوامل المؤدية للعولمة المالية:

 صعود الرأمسالية ادلالية ظهور فائض نسيب كبَت لرؤوس األموال. -
 التقدم التكنولوجي. -
 ظهور االبتكارات ادلالية. -
 التحرير ادلايل الدويل. تأثَت -
 ظلو سوق السندات. -
 إعادة ىيكلة صناعة اخلدمات ادلالية. -
 ة.صصو اخل -

                                                 
مداخلة فً الملتقى الوطنً حول "سٌاسات التموٌل شئة، لى أداء األسواق المالٌة الناالعولمة المالٌة وتأثٌرها ع أمرابط ساعد بلمهٌوب أسماء،  1

 .1ص 66/0111./06.00وأثرها على اقتصادٌات الدول النامٌة" دراسة حالة الجزائر.جامعة محمد حٌضر بسكرة.
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إذن، العودلة ادلالية ىي إلغاء كل القيود على حركة رؤوس األموال يف العامل وتعترب الناتج عن عمليات التحرير ادلايل 
وترابط األسواق ادلالية وزيادة تدفق رؤوس األموال عرب  والتحول إىل ما يسمى باالنفتاح ادلايل شلا أدى إىل تكامل

 .1احلدود لتصب يف األسواق ادلالية العادلية

 المطلب الثاني:أسباب ظهور العولمة المالية 
 لقد ظهرت العودلة ادلالية نتيجة لعدة أسباب نوجزىا     فيما يلي :أوال :أسباب ظهور العولمة المالية: 

 قد كان النمو اذلائل الذي حققو رأس مال ادلستثمر يف األصول ادلالية دورا أساسيا يف  تنامي الرأسمالية : -
إعطاء قوة دفع للعودلة ادلالية فأصبحت معدالت الربح اليت ػلققها الرأمسال يف أصول ادلالية تزيد بعدة أضعاف عن 

ت طابع أي تتغذى على توظيف معدالت الربح اليت ربققها قطاعات اإلنتاج احلقيقي، وأصبحت الرأمسالية ذا
الرأمسال ال على االستثمار ، حيث دلن ادلعامالت ادلالية ظلوا ملحوظا فقد قفز حجم التدفقات ادلالية على ادلستوى 

أي خالل سنتُت  2222مليار دوالر سنة  5222إىل حوايل  2222مليار دوالر سنة  1236العادلي من 
بكثَت حجم النمو احملقق يف التجارة الدولية    2سنوات   ذباوزا  4حوايل تضاعف حجم التدفقات ادلالية العادلية 

من إمجايل  % 3،فعلى سبيل ادلثال فإن احتياجات التجارة الدولية من عمليات الصرف األجنيب ال سبثل سوى 
ظلت مستغلة عمليات الصرف األجنيب اليت تتم على ادلستوى العادلي ، وىو األمر الذي يعٍت حركة رؤوس األموال 

 عن حركة التجارة الدولية بآلياهتا.
  ارتفاع احتالل التوازن في مميزات المدفوعات: -

فلقد أدى ظلو احتياجات التمويل اخلارجي للواليات ادلتحدة األمريكية مسايرة مع االرتفاع الدائم للفائض اجلاري 
 لعادلية.لليابان ، واإلرباد األورويب إىل ربضَت ظلو التدفقات ادلالية ا

  ظهور االبتكارات المالية الجديدة : -
ارتبطت العودلة ادلالية بظهور عدد ىائل من األدوات ادلالية اجلديدة فإىل جانب األدوات ادلالية التقليدية واألسهم 

مل مع والسندات ادلتداولة يف األسواق ادلالية أصبح ىناك العديد من األدوات االستثمارية منها ادلشتقات اليت تتعا
 التوقعات ادلستقبلية وتشمل ادلبادالت وادلستقبليات واخليارات.

 

                                                 
1
 0111جامعة الجزائر تخصص مالٌة  العولمة وانعكاساتها على اقتصادٌات الدول العربٌة " رسالة ماجستٌر فً العلوم االقتصادٌة حداد محمد،  

 1ص 
 

ة االقتصاد المؤتمر العلمً األول لكلٌ ربٌة ،العولمة المالٌة وأثارها على القطاع المصرفً والنمو االقتصادي فً البلدان الع ،تشام فاروق   2
 1.9ص ،ص  0119 ، والعلوم اإلدارٌة جامعة العلوم التطبٌقٌة .عمان
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 التقدم التكنولوجي : -
لقد ساىم التقدم التكنولوجي يف رلال اتصاالت وادلعلومات مساعلة فعالة يف دمج وتكامل األسواق ادلالية على  

ادلستوى العادلي حيث مت التغلب على احلواجز ادلعاتبة والزمنية بُت سلتلف األسواق الوطنية واطلفضت تكلفة 
م التكنولوجي يف ترابط األسواق وكذلك القدرة على االتصاالت السلكية والالسلكية ولقد ساعد كثَتا ىذا التقد

 .  1متابعة األسعار يف سلتلف األسواق ادلالية الزباذ القرارات ادلناسبة بالبيع والشراء
 فوائد العولمة المالية : -ثانيا

 من الفوائد اليت سبنحها العودلة ادلالية نذكر 

 مؤقتة .تسمح بتقليص العجز بادليزان اخلارجي ولو بصفة  -
 تقليل الفوارق بُت النظم ادلالية احمللية والنظام ادلايل العادلي . -
بالنسبة للدول ذات الفائض يف موازينها اخلارجية فإن ذلا فرص أكرب يف ظل العودلة ادلالية الستثمار مداخليها  -

 وتسيَت أمواذلا بصفة دائمة وعقالنية على مدار السنة .
 لدولية شلا يسمح بظهور ادلنافسة بُت سلتلف الدول وادلنظمات ادلصرفية العادلية .إمكانية توزيع األصول ا -
التشجيع على تطوير النظام ادلصريف وتوسيع الشبكة ادلصرفية العادلية وبالتايل سرعة ادلبادالت االقتصادية  -

 التجارية .
 التنويع يف موارد التمويل والتقليل من سلاطر األزمات اإلظلائية .   -
 إقامة فرص أكرب الختبار بالنسبة للمقلصُت وادلستثمرين . -

لكنو رغم ما تتيحو العودلة ادلالية إال أن البلدان اليت تتميز دبرحلة انتقالية أو يف طور النمو لن ربصل ذلا الفائدة 
 العادلية .الكبَتة بسبب نظمها البنكية ادلغلقة اليت ال تتماشى وتطورات احلاصلة يف األسواق ادلالية 

 
 
 
 
 

                                                 
1
ً العربً وقدرته على التأقلم مع التغٌرات المستجدة " مجلة العلوم اإلنسانٌة جامعة منتوري قسنطٌنة أحمد بوراس " الجهاز المالً والمصرف  

 .64، ص 0119دٌسمبر 01الجزائر ، العدد 
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 المطلب الثالث : المتغيرات األساسية للعولمة المالية.
قامت السلطات العمومية للدول ادلصنعة يف سنوات الثمانينات بسن قوانُت منظمة وقواعد تسمح بادلرور دبرحلة 

 دول التايل ص كل سوق منها يف اجلانتقالية من اقتصاد مرتكز على رؤوس األموال زللية أو أجنبية وؽلكن تلخي
 (: مقارنة بين اقتصاد االستدانة و اقتصاد األسواق المالية. 01جدول )

 اقتصاد األسواق المالية  اقتصاد االستدانة 
 ضخامة األسواق ادلالية  -
ترجيع التمويل عن طريق سيولة االدخار قصَت  -

 األجل .
ترجيع التمويل ادلوجو عن طريق وساطة البنوك  -

. 
 غلق األسواق ادلالية وعدم افتتاحها   -

 ادخار ادلايل متطور . -
 ترجيع التمويل عن طريق االشًتاكات . -
فتح األسواق على رؤوس األموال األجنبية  -

 وفتح الباب أمام االستثمارات اخلارجية .
 سوق مايل موحد .  -

 .5ي مرجع سبق ذكره ص :فاروق تشام، العودلة ادلالية وأثرىا على القطاع ادلصريف اجلزائر  المصدر
إن اذلدف من سن ىده القوانُت ىو احلد من دور البنوك كوسيلة يف ضمان عملية سبويل سلتلف ادلشاريع وذلك 

 .1بتطوير التمويل ادلباشر دون اشًتاك البنوك بُت ادلقرضُت وادلقًتضُت عن طريق خلق أسهم وسندات
 / ىيكلة السوق المالية :1

االستدانة " أي ادلمول األساسي ذلذا االقتصاد ىي القروض البنكية على ادلدى الطويل " يف اقتصاد يعتمد عل 
نقص يف سرعة ادلبادالت وإبرام الصفقات االقتصادية ىذا ما جعل منظمة الدول اليت انتهجت ىذا النوع من 

م وسندات وإصدار التخطيط إىل اللجوء يف الوقت احلايل إىل االعتماد يف سبويل مؤسساهتا على إصدار أسه
األوراق النقدية لضمان التمويل للمدى القصَت وىذه العملية تشبو حلد كبَت العمليات اليت قامت ذلا السلطات 

 العمومية إىل سندات وأوراق مالية قابلة للتداول
 
 
 

                                                 
1
الملتقى الوطنً األول حول المنظومة المصرفٌة الجزائرٌة  ،استراتٌجٌات مواجهاتهاتحدٌات العولمة للمصارف العربٌة و،مصطفى عبد اللطٌف   

 .  14..011 ص  ص 0111والتحوالت االقتصادٌة واقع و تحدٌات جامعة الشلف 
 



 انجُىن انزجبسٌخ و انعىنًخ انًبنٍخ                                                             انفصم األول5 

 

23 

 

  عدم دفع التعويضات وإعادة توظيف األموال : /تغيير قواعد2
" ادلتكونة من  Thrideتعترب مشاكل االستدانة ادلفرطة وسبركز جل التدفقات ادلالية يف اجملموعة الثالثية " 

الواليات ادلتحدة ، اإلرباد األورويب ، واليابان من أىم العوامل اليت أدت بالنظام ادلايل إىل تعويض القروض ادلألوفة 
لصرف وتسيَت عدة قوانُت وقواعد كانت قد أصدرهتا يف مرحلة دبراقبة ا 1993حيث قام االرباد األورويب سنة 

 شلا عد مرحلة ىامة يف سبيل إنشاء سوق مالية موحدة . 1984-1983سابقة 
 / توظيف األموال لغرض المضاربة :3

يف أغلبية الدول ادلصنعة إىل خلق اطلفاض زلسوس يف  1982،  1979و  1973أدت األزمتُت البًتوليُت عام 
 .1خار العائدات احتياطات التمويل اخلاصة باإلدارات العموميةمعدل اد

فادت ىذه الوضعية معظم ادلؤسسات إىل إعادة توظيف أمواذلا يف األسواق ادلالية اليت كانت توفر أرباحا مغرية 
وخطر  مقارنة بادلغامرة واالستثمار يف رلال اإلنتاج الذي يتصف بنقطتُت أساسيتُت تثَت سلاوف مواجهة اجملهول

 عدم التأكد علا:
 اطلفاض ونربة الطلب وارتفاع تسديد معدالت الفائدة أو الفوائد لديوهنا.   -
ضعف أرباح األموال الوظيفة يف عملية اإلنتاج مقارنة مع توظيفها يف األسواق ادلالية اليت تدر أرباحا اكرب يف  -

 وقت أقصر.
   / إعادة استثمار األرباح: 4
ات الشركات متعددة اجلنسيات ىو إعادة توظيف أرباح فروعها يف الدول ادلتضمنة  وكانت إحدى أكرب اىتمام 

من االستثمارات  ادلباشرة األجنبية تركزت يف الواليات   %32ىده  الشعاع ىو ادلوجو ذلل حبيث  لو على األقل 
خلارجية  للشركات األخرى  نتيجة األرباح  احملققة من  طرف الفروع ا %72وكانت  2227ادلتحدة سنة 

من االستثمارات اخلارجية ادلباشرة للواليات ادلتحدة، أما  %69.3ادلتعددة اجلنسيات  فقد مثلت  يف اجملموع
 .2212سنة % 53.7بالنسبة  للمؤسسات  البيانية فإن  حصة االستثمارات اخلارجية  ادلمولة 

ضمن احلدود ولكن رؤؤس األموال ادلستثمرة  إذا كان االدخار مشكل يف إطار حدودي معُت فان توجيهو سيكون
اخلارجية يف إحدى فروع الشركات العادلية تصبح فاقدة اجلنسية، فبمعٌت أخر فإهنا ربت تصرف النظام ادلايل 

 العادلي تكون عابرة للدول شلا غلعل منها أداة فعالة يف خدمة االستثمارات اخلارجية ادلباشر

                                                 
1
 .  010.016 ص  مرجع سبق ذكره ص مصطفى عبد اللطٌف،  
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حركة ربرير األسواق ادلالية يف سلتلف الدول ، وذلك بإزالة سلتلف القيود ادلفروضة  تتجلى العودلة ادلالية يف تنامي
عليها واليت تعيق تداول األوراق ادلالية على ادلستوى احمللي والدويل ، ونشَت إىل أن العودلة ادلالية مازالت يف طور 

 1من قيود لتحقيق أىدالنضوج حيث مل تصل بعد إىل درجة العودلة اإلنتاجية وذلك دلا يواجهها 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
  

1
 .  010 ص  مرجع سبق ذكره ص مصطفى عبد اللطٌف،  
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 خالصة الفصل األول:

نستطيع القول أن البنوك التجارية عبارة عن وسيط مايل بُت ادلودعُت أصحاب ادلدخرات،       
التجارية موارد  واحملتاجُت للتمويل من أصحاب ادلشاريع. ىذه الوساطة ىي أساس وجودىا.للبنوك

سلتلفة ربتاج إليها دلزاولة أنشطتها منها ما ربصل عليها من مصادر داخلية ومنها ما ربصل عليها من 
مصادر خارجية. وقد تطرقنا يف ىدا الفصل إىل األساليب التقليدية اليت تتبعها ىده البنوك يف 

ة لديو ال بد عليو من إدارهتا بشكل االستثمار. و حىت ػلافظ البنك على زبائنو وكذلك األموال ادلودع
 جيد و بأساليب حديثة يف االستثمار.

و كذلك بالنسبة إىل العودلة ؽلكن استخالص أهنا لقوة اليت تقود النمو االقتصادي يف مناطق عديدة من العامل 
أما الدول األقل  حيث ستعيد ىيكلة الصناعة يف أوربا و أمريكا الشمالية  تتميز دبعدالت  ظلو مرتفعة يف أسيا ،

 ظلوا فإهنا لن تكون قادرة على التكامل يف حالت كثَتة مع االقتصاد العادلي و االستفادة من مكاسب العودلة .
 كما قد سبثل العودلة هتديد بزيادة هتميش الدول اإلفريقية األقل ظلوا
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 :تمهيد

ادلواضيع اليت تشغل اخلرباء  أىمتدعيم مراكزىا ادلالية من  إىليعترب موضوع كفاية رأس ادلال للبنوك و اذباىها 
 ادلصارف يف ظل العودلة و ادلتغَتات الدولية احلديثة 

و اليت تكون ناذبة عن ’البنوك عرضة للعديد من ادلخاطر  أصبحتفمع  تزايد ادلنافسة احمللية و الدولية  
 وامل خارجية تتعلق بالبيئة اليت يعمل فيها البنك أدارتو ، أو من عطريقة تسيَته و  أونشاط البنك 

تطوير قدراهتا  إىلتسعى  أنىذه الظروف ، كان لزاما على البنوك يف اي نظام مصريف  تأثَتربت 
، و كان نتاج ذلك بداية التفكَت و التشاور بُت البنوك ادلركزية يف العامل للتقليل  ألخطاراالتنافسية دلواجهة تلك 

 اإلصالحمعايَت عالية لتطبيقها يف ىذا الصدد عن طريق تطبيقها برامج   إجيادمن سلاطر العمل ادلصريف ، مث 
 االقتصادي 

 ما يلي :  بحثبال أخذناذلذا 

 البنوك و اتفاقية ربرير ذبارة اخلدمات ادلصرفية  : األولالمبحث 
 االندماج ادلصريف  المبحث الثاني :
 : خوصصة البنوك  المبحث الثالث
 : البنوك الشاملة  المبحث الرابع

 ادلنظومة ادلصرفية  إصالحالية يف دل:دور العودلة ا المبحث الخامس
 : مقرارات جلنة بازل  المبحث السادس
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II -  : أثر العولمة المالية على هيكلة الصناعة المصرفيةالفصل الثاني  

 . تتطلب العودلة ادلالية من بُت مجلة أمور تقوية اجلهاز ادلصريف باعتباره لب النظام ادلايل خاصة يف الدول النامية  

 البنوك و اتفاليت تذرير تجارة الخذماث المصرفيت  و الماليت :المبحث األول

مع تزايد العودلة مت إقرار اتفاقية ربرير اخلدمات ادلصرفية من القيود اليت جاءت هبا اتفاقية اجلات يف جولة أورجواي 
، ويف ىذا اإلطار ديكن إلقاء الضوء على 4995ادلية تطبيقها من أول يناير و تويل منظمة التجارة الع 4994

 أىم جوانب االتفاقية من خالل التحليل التايل :

  لخدمات المالية و المصرفية التي تشملها االتفاقية: امطلب األولال -4

 إن من بُت اخلدمات ادلالية و ادلصرفية اليت تشملها االتفاقية ما يلي:

 واجلهات  األفرادبُت  األموالقبول الودائع و  -
دبا فيها القروض االستهالكية ،و االئتمان العقاري و ادلسامهات و سبويل  ، أشكالوبكافة  اإلقراض -

 العمليات التجارية 
 االعتماد ادلستنديخطابات الضمان و  -
 أو غربىا  األوليةالتجارة حلساب ادلؤسسة ادلالية أو للغَت يف السوق  -
 .1ات األخرى القابلة للتفاوضيف اإلصدارات بكافة أنواع األوراق ادلالية و ادلشتقات و األدو  االشًتاك -

 التحرير المالي و المصرفي : أهداف: ثانيالمطلب ال -

ىي أىداف سامهت يف تطوير الظروف ادلالئمة لتحرير القطاع ن وتوفَت األموال الالزمة و اجلو ادلناسب لزيادة 
 اإلسثمار ، و تتمثل يف :

 االستمار يل االقتصاد عن طريق رفع معدالت لتمو  األجنيبتعبئة االدخار احمللي و  -
 ادلال احمللية و األجنبية من اجل جلب أموال لتمويل االستثمار  أسواقخلق عالقة بُت  -

                                                           
1
 111،ص ، دار الغرٌب للطباعة و النشر و التوزٌع، القاهرة،قضاٌا إقتصادٌات معاصرةصالخ السيسي   
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استعمال خدمات مالية مصرفية يف ادلفاوضات التجارية بُت عدة دول من اجل ربرير التجارة اخلارجية  -
 عادلية للتجارة خاصة مع الدخول لعدة دول نامية اىل ادلنظمة ال

رفع فعالية األسواق ادلالية لتكون قادرة على ادلنافسة الدولية ن وعليو سبكنها من فتح مصادر افًتاض و  -
 سبويل أجنبية و خلق فرص استثمار جديدة 

ربرير التحوالت اخلارجية مثل ربرير العمالت األجنبية و حركة رؤوس األموال ، خاصة التغَتات  -
 ها تغَتات أسعار الفائدة االقتصادية اليت من

 المبحث الثاني : االندماج المصرفي كأحد نتائج العولمة المالية *

ديكن القول أن االندماج ادلصريف ىو أحد النواتج األساسية للعودلة ،و من مث فهو يعترب أحد ادلتغَتات  
ادلصرفية العادلية اجلديدة و الذي تزايد تأثَته بقوة و بشكل خاص خالل النصف الثاين من التسعينات مع تزايد 

  االذباه ضلو عودلة البنوك كجزء من منظومة العودلة االقتصادية

 : تعريف االندماج المصرفي و إبعاده  األولالمطلب  - 1

 ديكن تعريف على انو: تعريف االندماج المصرفي: -أ 

اتفاق يؤدي اىل ارباد بنكُت او أكثر و ذوباهنما إداريا يف كيان مصريف واحد حبيث يكون الكيان اجلديد ذو قدرة 
 1عملية تكوين الكيان ادلصريف اجلديداكرب على ربقيق أىداف كان ال ديكن ان تتحقق قبل 

االندماج ادلصريف يعٍت انو انتقال من وضع تنافسي معُت إىل وضع تنافسي أفضل ابعاد االندماج المصرفي: -ب
 ثالثة ىي : إبعاداو حياول ان حيقق 

 إعطاء ادلزيد من الثقة و الطمأنينة و األمان لدى مجهور العمالء و ادلتعاملُت من خالل: : البعد األول -4
 اقتصاديات إنتاج و تقدًن اخلدمات ادلصرفية بأقل تكلفة شلكنة و بأعلى جودة  -
اقتصاديات تسويق اخلدمات ادلصرفية ،من حيث الًتويج و اإلعالن و اإلعالم و البيع و التوزيع ،  -

 مات وتسعَت اخلد
                                                           

1
 4، ص: 1002طارق عبد العال محاد، اندماج وخصخصة البنوك، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،   



المصرفية الصناعة هيكل على المالية العولمة أثر                                                            الثاني الفصل  
 

30 
 

اقتصاديات ادلوارد البشرية دبا يؤدي إىل امتالك الكيان ادلصريف ادلندمج قدرات بشرية عالية الكفاءة  -
 اإلنتاجية 

 : البعد الثاني -2
وضع تنافسي أفضل للكيان ادلصريف اجلديد تزداد فيو القدرة التنافسية للبنك اجلديد وفرص  خلق -

 االستثمار و العائد و إدارة ادلوارد و الدخل اجلديد
  1بشكل أفضل فعالية و كفاءة و إبداع  -
و  من الكفاءة اعليخربة ليؤدي وظائف البنك بدرجة  أكثرجديد  إداريكيان   إحالل:  البعد الثالث -3

من جانب العاملُت دبستقبل وظيفي  إشرافا أكثرنضجا و  أكثرمن مث يكتسب ادلصريف اجلديد شخصية 
  أمانا أكثر

  شروط و ضوابط و محددات االندماج المصرفي :ثانيالمطلب ال - 3

رلموعة من الشروط و احملددات لعمليات االندماج ادلصريف جيب أخذىا بعُت االعتبار عند اإلقدام  ىناك
 على ازباذ أي قرار اندماج حىت يكون أكثر فعالية و حيقق األىداف من عملية االندماج 

 تتوفر و هي :  أنشروط االندماج المصرفي : هناك شروط يجب  -أ 

 أن تتوفر رغبة حقيقة صادقة لدى القائمُت على عملية االندماج ادلصريف  -
ان يتم وضع تصور عملي دلراحل عمليات االندماج ادلصريف يتضمن اإلعداد و هتيئة البيئة الداخلية و  -

 اخلارجية للًتحيب بو ،و يتم وضع خطة زمنية لتنفيذ عملية االندماج 
 اجلديد و العالمة ،و رللس اإلدارة و اخلدمات ادلصرفية اليت سيتم أن يتم اختيار اسم الكيان ادلصريف  -

 التعامل فيها و تقدديها و غَتىا
إجياد التنسيق الفعال من وحدات البنوك ادلدرلة و اللوائح و القوانُت و القرارات مع وضع شبكة داخلية  -

 على درجة عالية من الكفاءة لالتصاالت 
 2ية الالزمة لعملية اإلنتاج ادلصريفتوفَت ادلوارد ادلالية و البشر  -

                                                           
1
 168-111،ص  2001الذار الجامعيت، اإلسكنذريت، طارق عبذ العال دماد، انذماج وخصخصت البنوك،   

 21، 22، ص: 2001دار الجامعٌة االسكندرٌة مصر العولمة و اقتصادٌات  البنوك ال، جيذ عبذ المطلبعبذ الم 2
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 ضوابط نجاح االندماج المصرفي : -ب

ال شك ان كل تلك الشروط ربتاج اىل دراسات مسبقة و ضوابط ضرورية لنجاح عملية االندماج ادلصريف لعل من 
 أمهها :

 ضرورة توافر كل ادلعلومات الالزمة و تعميق مبدأ الشفافية يف عملية التحول إىل الكيان ادلصريف اجلديد   -
إجراء دراسات مسبقة كاملة توضح النتائج ادلتوقعة من حدوث االندماج ،و اجلدوى االقتصادية و  -

 االجتماعية  لو .
 ك الداخلة يف عملية االندماج أن تسبق االندماج ادلصريف عمليات اذليكلة ادلالية للبنو  -
 . 1عدم اللجوء إىل االندماج اإلجباري للبنوك إال يف أضيق احلدود ، مع وجود ضرورة ملحة لذلك -

 : محددات االندماج المصرفي -ج 

 لنجاح عملية االندماج ادلصريف البد من األخذ بعُت االعتبار رلموعة من احملددات من أمهها :

 ربديد األىداف طويلة األجل الكيان ادلصريف اجلديد و التحقق من رلموعة ادلعايَت  -
 احلاكمة لعملية االندماج  -
 موقف اإلدارة و العاملُت يف البنوك زلل االندماج  -

 فعالية الرقابة ادلصرفية على عملية االندماج ادلصريف ، ورفع الكفاءة ، الرقابة ادلصرفية

فسة بعد إجراء عمليات االندماج ادلصريف و منع حدوث االحتكار من خالل القوانُت استمرار درجة من ادلنا
 الالزمة 
 سبويل االندماج ادلصريف ، و يتم من خالل اسلوبُت : شراء االسهم ،و شراء االصول. -

 ضرورة وجود خطة حوافز للعادلُت يف الكيان اجلديد يساعد على صلاح االندماج ادلصريف.
 
 
 

                                                           
 171-173،ص مرجع سبق ذكره عبذ المجيذ عبذ المطلب، 1
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 البنوك  صةصو خ:  الثالث*المبحث 

البنوك من ادلوضوعات األساسية اليت جيب التعامل معها يف رلال إقتصاديات البنوك دلا لو من  حوصصةتعترب 
تأثَت واضح على تلك اإلقتصاديات يف الوقت الراىن و يف ادلستقبل، كما أهنا أحد التغَتات و اإلنعكاسات 

 1از ادلصريف.األساسية اليت أحدثتها العودلة على اجله

 البنوك  المتخذة لخوصصةت : المقصود بخوصصة البنوك و إجراءا األولالمطلب  - 1

 المقصود بخوصصة البنوك : -أ 

ديكن ربديد ادلقصود خبوصصة البنوك من خالل نوعُت من اخلوصصة ،حيكمها أساس تشريعي أو قانوين ، و 
 ديكن إيضاح ذلك من خالل التحليل التايل :

 البنوك المشتركة : خوصصة -4

بنوك و شركات التامُت اليت سبتلكها اىل تقليص نسب ادلسامهة و لسعي احلكومة من خالل ا إىليشَت ىذا ادلفهوم 
من مث بيع ىذه ادلسامهات يف ىذه البنوك جزئيا أو كليا ، مستخدمة يف ذلك سوق ادلال ،بالتحديد سوق األوراق 

 ادلالية أو البيع ادلباشر 

ادلقصود خبوصصة البنوك العامة و ىو توسيع قاعدة ادللكية يف تلك البنوك من : البنوك العامة  خوصصة -2
  خالل طرح جزء من رأمسال تلك البنوك للبيع و التداول يف بورصة األوراق ادلالية بالتدريج

 إجراءات خوصصة البنوك في الدول النامية : -ب

 البنوك فيما يلي : تتلخص أىم إجراءات خوصصة

 أعداد الرأي العام و مناقشة اجلوانب ادلختلفة لعملية خوصصة البنوك العامة  -
 إجراء التعديالت القانونية الالزمة خلوصصة البنوك  -
 التقييم الدقيق و ادلوضوعي ألصول و خصوم البنك  -
-

  ضمان حقوق العاملُت بالبنوك زلل اخلوصصة 

                                                           
1
 21ص  ،1022دار الجامعة الجدٌدة، مدى تكٌٌف النظام المصرفً الجزائري مع معاٌٌر لجنه بازل و أهم إنعكاسات العولمة،فاٌزة لعراف،   
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 خلوصصة )االكتساب العام و الطرح العام لألسهم عقود اإلدارة (األمثل لعملية ا األسلوباختيار  -
 تدعيم كفاءة الرقابة ادلصرفية و ادلالية من خالل إصدار قانون ادلنافسة و منع االحتكار -
 تطوير التشريعات ادلنظمة لعمل البنوك ن ووضع ضوابط ملكية البنوك  -
و معاجلة مشكالت القروض الراكدة و حبث إمكانية دمج بعض  إعادة ىيكلة البنوك زلل اخلوصصة -

  1الوحدات البنكية

 البنوك  وصصةخالمتوقع تحقيقها من  األهدافالمطلب الثاني : - 2

 البنوك خوصصةيوجد عدة أىداف ادلراد احلصول عليها من خالل 

 البنوك  خوصصةاألهداف المتوقع تحقيقها من  -أ 

 صة نلخصها فيما يلي :خاليت من ادلتوقع ربقيقها من ىذا النوع من اخلصىناك العديد من األىداف 

 تعميق ادلنافسة يف السوق ادلصرفية و ربسُت األداء ادلصريف  -
 تنشيط سوق األوراق ادلالية و توسيع قاعدة ادللكية  -
 ة و زيادة كفاءة أداء اخلدمات ادلصرفية ربديث اإلدار  -
 ترشيد األنفاق العام و إدارة أفضل للسياسة النقدية  -

 البنوك  خوصصةشروط و ضوابط نجاح  -ب

البنوك العامة فإن ىناك العديد من احملاذير و الضوابط اليت تكفل صلاحها و  خلصخصة أىدافإذا كان ىناك 
 : أمههالعل 

  اخلصخصةللبنوك بدون إعادة ىيكلة شاملة للبنوك زلل  خوصصةال  -
 جزئية و تتم تدرجييا ، خاصة أن البنوك العامة ذلا أنواع ادللكية  خلصخصةتكون اأن  -
 ضرورة تأكيد استقاللية البنك ادلركزي و زيادة قوتو و فعاليتو  -
أن حيتفظ البنك ادلركزي باحتياطات مرتفعة من النقد األجنيب دلواجهة اي صدمات أو أزمات سعر  -

  1النقد األجنيبالصرف و تلبية احتياجات البنوك من 
                                                           

1
 26فاٌزة لعراف، مرجع سبق ذكره، ص   
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 أدواتتكيفا مع العودلة ،من خالل التوسع يف استخدام احدث  أكثرالعمل على تطوير اجلهاز البنكي  -
 التقنية البنكية 

، و مواجهة ادلخاطر اإلرباحتفعيل نظام التامُت على الودائع حىت تزداد قدرة البنوك على ادلنافسة و ربقيق  -
 وزيادة ثقة ادلودعُت يف اجلهاز ادلصريف البنكي ككل 

 :المبحث الرابع : البنوك الشاملة*

 المطلب األول : تعريف البنوك الشاملة و كيفية التحول إلى بنك شامل  - 1

 تعريف البنوك الشاملة: - أ
يعرف البنك الشامل على أنو ذلك البنك الذي حيصل على موارده ادلالية من كافة القطاعات و الفروع 

لكافة القطاعات أيضا باإلضافة إىل تقدديو  االئتمانداخل البالد و خارجها من ناحية و يقدم  االقتصادية
 2لتوليفة واسعة من اخلدمات ادلصرفية

نات ادلصرفية اليت تسعى دائما وراء تنويع مصادر التمويل و تعبئة اكرب قدر ديكن تعريفها بأهنا تلك الكياكما   
شلكن من ادلدخرات من كافة القطاعات ، و توظيف مواردىا و فتح االئتمان ادلصريف جلميع القطاعات ، كما 

ىل رصيد تعمل على تقدًن كافة اخلدمات ادلتنوعة و ادلتجددة ووظائف البنوك ادلتجددة اليت قد ال تستند إ
مصريف ، حبيث ذبمع ما بُت وظائف البنوك التجارية و التقليدية ووظائف البنوك ادلتخصصة و بنوك 

 3االستثمار و األعمال 

 كيفية التحول إلى بنك شامل :-ب

يضطلع بالوظائف و ادلهام اليت سنشَت إىل  ديكن إجياد البنك الشامل بادئ ذي بدئ بتأسيسو ىذا النحو :
 أمهها فيما بعد ، و ذلك يف ضوء القانونية و التنظيمية القائمة 

                                                                                                                                                                                     
 120، ص 1002طارق عبد العال، إندماج و خصخصة البنوك، الدار الجامعٌة، اإلسكندرٌة،   1

تصادٌة، جامعة الشلف، عبد المنعم محمد الطٌب، العولمة و أثارها على المصارف، ملتقى المنظومة المصرفٌة الجزائرٌة و التحوالت اإلق  2

 .5، ص 1003

 82-78، ص: 2888دار الفكر العربً،  –نظرة معاصرة  –عبد الحافظ السٌد بدوي، إدارة األسواق والمؤسسات المالٌة   3
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كذلك ديكن التحول ضلو ىذه البنوك يف إطار ضوابط قانونية و اقتصادية عديدة ديليها اذلدف من التحول 
ووحداتو ادلختلفة ،األوضاع االقتصادية العادلية و ،الظروف الواقعية اليت دير هبا االقتصاد ، واقع اجلهاز ادلصريف 

 مدى اندماج االقتصاد يف االقتصاد العادلي ..اخل

 و يف ضوء ىذه احملددات و غَتىا نستطيع القول ان التحول ديكن ان يتم بأكثر من طريقة :

وفر حظا و اال األسرعول بنك ذباري أو استثماري أو متخصص اىل بنك شامل ، و ىذا االسلوب يعد رب
، ن مث يستطيع ربقيق الغرض ادلنشوديف النجاح ، نظرا لًتاكم اخلربات االدراية و الفنية و التنظيمية لديو ، و م

انو ديكن القول انو على ضوء ادلقومات اليت حيتاجها البنك الشامل ، جيب ان تتم ىذه العملية على ضلو  إال
 مدروس و زلسوب بكل دقة و على مراحل متدرجة 

حبيث   يتم استيعاب كل مرحلة قبل االنتقال اىل اليت تليها  و ىكذا ، كما انو من ادلعروف ان العمل 
ادلصريف يستند اىل الثقة من جانب ادلودعُت و كذلك العمالء و جيب من مث احلفاظ عليها لذا فان 

 . الربامج الزمنية التنفيذية ادلربوطة باالصلاز الرحلي تعد ىامة يف ىذا اخلصوص
تغيَت اذلياكل التنظيمية للبنك و تطوير لوائحو الداخلية يف  و قد يتم التحول داخليا من خالل -1

 سؤوليات و السلطات اليت يتمتع الرجال العاملون يف البنك هبا يف سلتلف مواقعهم الصالحيات و ادل

و قد يتم التحول من خالل شراء بنوك قائمة تعاين من مشاكل ذبعلها توشك على التوقف عن العمل و  -2
 تتحمل خسارة كبَتة و ربويلها اىل بنوك شاملة على النحو السابق 

يوفر يف الواقع الكثَت من الوقت و اجلهد الالزم الختيار ادلوقع و ادلكان و العناصر البشرية  األسلوبو ىذا 
  1اىرة ادلدربةادل

 

 

 

                                                           
 41مرجع سبق ذكره، ص ، 1002العولمة و اقتصادٌات  البنوك الدار الجامعٌة االسكندرٌة مصر عبد المطلب، عبد المجٌد   1
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 و إيجابياتها و سلبياتهاالمطلب الثاني :وظائف البنوك الشاملة -2

 وظائف البنوك الشاملة -1

يف  إسهامهاتقوم هبا و اليت يتوقف عليها  أنالوظائف اليت تستطيع  إىلالبنوك الشاملة تعود  أمهية أنالواقع 
 ربقيق و دفع عملية التحول التنموي و التطوير اليت تشهدىا االقتصاديات 

 يف خطوط عريضة على النحو التايل : األساسيةالوظائف  أىمو ديكن عرض 

و ادلعدات و التكنولوجيا  األجهزة إدخالالوظائف التقليدية للبنوك و لكن بعد تطويرىا و ربديثها مع  -
 ديثة .احل

االكتتاب فيها ن و خدمات ادلبادالت و ادلستقبليات و العقود  إدارةو  األسهمالقيام خبدمات ترويج  -
 و التفضيل ...اخل  اآلجلة

 القيام خبدمات التوريق  -
 اكتشاف و ربليل و دراسة الفرص االستثمارية  -
 الًتويج للفرص االستثمارية اجلديدة  -
 دراسات السوق و الًتويج دلنتجات ادلشروعات  إعدادعمليات التسويق ،  إدارة -
 الشركات و الًتويج ذلا  تأسيسادلسامهة يف  -
 و التنظيمي للشركات  اإلداريوضع اذليكل  -
 ادلتكاملة و القابلة للنمو من خالل توفَت ادلعلومات احليوية للمستثمرين و البنوك  األسواقصناعة  -
 نقدية ديكن االستفادة هبا  أصول إىل العينية األصولتعمل ىذه البنوك على ربويل  -
جديدة من وسائل الدفع ادلستمرة التدفق و اليت تتمتع بنوع من االستقرار تبٌت  أشكالتعمل على خلق  -

 الشركات القائمة  تأىيل إعادةو  تأىيلبرامج 
 الًتويج للمشروعات ادلطروحة للخصخصة زلليا و دوليا  -
 موية  متعدية التأثَت و العمالقة ، وتقدًن راس ادلخاطر يف ادلشروعات ادلباشر يف ادلشروعات التن االستثمار -
 بُت ادلصارف و مؤسسات التمويل و عمليات الشراء  اإلنتاجتشًتك إدارة عمليات  -
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 1تساىم يف حسن هتيئة ادلناخ االستثماري و استيعاب التكنولوجيا ادلتطورة 

ادلعارض يف  إقامةيف فتح السواق اخلارجية و خلق منافذ ادلنتجات الوطنية من خالل تسهيل  تساىم -
 اخلارج 

 اخلارجية ، وسبويل التصدير  األسواقتوفَت ادلعلومات عن  -
 ادلستندية. تقدًن اخلدمات ادلصرفية اليت تسهل التجارة اخلارجية مثل خطابات الضمان و االعتمادات  -
القطاعات لتحقيق التوازن ، و اثر ذلك على تطوير السوق ادلالية ، تدعيم القدرات تقدًن القروض لكل  -

اإلنتاجية للشركات ،و تنويع احملفظة االقراظية ، و االستثمارية للمصرف ، و تسيَت القروض ادلصرفية يف 
  .السوق ادلالية

  إيحابيات البنوك الشاملة  -2
 تتسم البنوك الشاملة بعدة اجيابيات و مزايا امهها 

 العمل على اساس احلجم الكبَت و بالتايل ربقيق الوفرات يف التكاليف  -
 التنويع القطاعي حملفظة القروض واالستثمارات و بالتايل تقليل ادلخاطر االئتمانية ككل  -
 مة للعمالء على اختالف انواعهم امكانية زيادة توسيع تشكيلة اخلدمات ادلصرفية و ادلالية ادلقد -
تساىم يف تعظيم استغالل ما يتوفر لدى الدولة من موراد تقوم بتعبئتها و زبصيصها الغراض تنموية على  -

 ضلو يتسم بالكفاءة و الرشاد اي يعمل على تعبئة الفائض االقتصادي و ربسُت استغاللو 
هتا تعد رافد لتوفَت التمويل احلقيق للمشروعات ىم يف تنشيط بورصة األوراق ادلالية و ىذه يف حد ذااتس

االقتصادية و تعبئة ادلوارد احمللية الالزمة لذلك ، و توسيع قاعدة ادللكية و تعميق ما يعرف باالنتماء 
 االقتصادي باإلضافة اىل االئتمان السياسي و االجتماعي 

يسهم يف خلق طبقة من رجال  أنالتحويلي  التأجَتالشاملة تستطيع من خالل دخوذلا نشاط  البنوك -
اآلالت و ادلعدات لكن ال يتوفر ذلم التمويل كما تشجع  إىلو ادلنظمُت الذين حيتاجون  األعمال

                                                           
 

  1
 120- 105، دار الغرٌب للطباعة و النشر و التوزٌع، القاهرة، ص صالح الدٌن محسن السٌسً، قضاٌا إقتصادٌات معاصرة  
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الكثَتين منهم على ربديث و تطوير مشروعاهتم و سبكينهم من حيازة التكنولوجيا اجلديدة شلا يزيد من 
  1القدرات التنافسية

 سلبيات البنوك الشاملة – 3

 انو مع ذلك ديكن القول ان التحول ضلو البنوك الشاملة قد تكشفو بعض )السلبيات( إال

قد يؤدي إىل خلق االحتكار و مضاعفة قوة السوق بالنسبة لبعض ادلؤسسات ادلالية و ىو ما قد يكون على 
 حساب ادلؤسسات و البنوك الصغَتة (

تفضيل عامل الرحبية على عامل السيولة من خالل  يأخلق مشاكل تتعلق بادلخاطرة و االنكشاف  إىلقد يؤدي 
 ذبميد الكثَت من ادلوارد ادلالية يف مشروعات يصعب تنفيذىا بسرعة دلواجهة ما  أواإلفراط يف اإلقراض من ناحية ، 

و ىنا تتجلى حصانة اإلدارة ادلصرفية يف خلق التوازن ادلنشود و  قد حيدث يف طلبات العمالء من زيادة مفاجئة ،
 2حسن دراسة السوق و ازباذ القرار ادلناسب يف التوقيت ادلناسب 

 المنظومة المصرفية  إصالحفي  إكتساب ميزة تنافسيةلمبحث الخامس : دور ا*

رغبوا يف  ذا ماو تسحب منو إ مذا ما فاضت عن حاجاهتتعد رلرد خزائن توعد فيها الغَت إان البنوك مل 
ذلا  أصبحىذه البنوك تقوم بدور فعال يف لق النقود و يف التحكم يف الكمية ادلعروضة منها ، و  أصبحتذلك بل 

  .كبَت على حجم االستثمارات واسعة يف النطاق  تأثَت

 

 

 

 

                                                           
1
 112مرجع سبك ركره ص د. صالح الذين  مذسن السييسي :  

2
 221صالح الدٌن محسن السٌسً، مرجع سبق ذكره، ص   
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  أنواعهاامتالك القدرة التنافسية و  أهمية: مفهوم و  األولالمطلب  - 1

 القدرة التنافسية  كو امتال أهميةمفهوم و  - أ

 أوال: تــعريف الـميزة التنافسية.       

ويعتمد ىذا ادلفهوم على نقطة أساسية وىي "  M.Porter" ميكل بورترترجع بدايات مفهوم ادليزة التنافسية إىل ظهور كتابات     
وقف التنافسي ذلا وكذا قدرهتا على تلبية احتياجات ورغبات أن العامل األكثر أمهية واحملدد لنجاح منظمات األعمال ىو ادل

 العمالء.

 لقد قدمت عدة  تعار يف للميزة التنافسية نذكر منها:  

 *للقدرة التنافسية شقُت أساسُت : أما األول ىو قدرة التميز عن ادلنافسُت يف اجلودة أو السعر

يف االبتكار والقدرة على التغيَت السريع الفاعل، وأما الشق الثاين فهو  أو توقيت التسليم أو خدمات ما قبل أو بعد البيع، وكذا
القدرة على مغازلة سريعة للعمالء، هتيئ وتزيد رضاىم وربقق والئهم، والشك أن النجاح يف الشق الثاين متوقف على النجاح يف  

 . 1الشق األول

ادلنظمة ال تستطيع جلب عدد أكرب من العمالء وربقيق رضائهم وبالتايل والئهم إال إذا صلحت يف خلق ميزة تتميز هبا عن  * إن   
 باقي ادلنافسُت، ألن العميل يفضل دائما السلع واخلدمات ذات اجلودة العالية وبأسعار منخفضة 

أكيد أهنا تستطيع كسب أو اجتذاب عدد أكرب من العمالء  وخبدمات ما بعد البيع، فإذا صلحت ادلنظمة يف خلق تلك القيمة
 احملتملُت واإلبقاء على العمالء احلاليُت أطول فًتة شلكنة.

 نالحظ من خالل ىذا التعريف أن اكتساب ميزة تنافسية من قبل ادلنظمة يكون عن طريق التميز عن ادلنافسُت باالبتكار.    

تقنية، أو ادلورد ادلتمّيز الذي يتيح للمنظمة إنتاج قيم ومنافع للعمالء، تزيد عما يقّدمو القدرة التنافسية ىي ادلهارة أو ال -
ادلنافسون ويؤكد سبّيزىا واختالفها عن ىؤالء ادلنافسُت من وجهة نظر العمالء الذين يتقبلون ىذا االختالف والتمّيز، حيث حيقق 

  .2مو ذلم ادلنافسون اآلخرونذلم ادلزيد من ادلنافع والقيم اليت تتفّوق على ما يقدّ 

 يركز ىذا التعريف على خلق قيمة أكرب من القيم ادلقّدمة من قبل ادلنافسُت.    

  1وتعّرف كذلك على أهنا ميزة أو عنصر تفوق للمنظمة يتم ربقيقو يف حالة إتباعها إلسًتاتيجية معينة للتنافس - 

                                                           
.212، ص :  1002دار الكتب المصرية القاهرة، الطبعة األولى ، : بناء القدرة التنافسية للتصدير،التسويق العالمي أحمد سيد مصطفى،  
1
  

2
 .203، ص   1002دار غريب للنشر، القاهرة  ،، إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية  علي السلمي  
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 س، اليت تعد أحد مصادر ادليزة التنافسية.إن ىذا التعريف يركز على إسًتاتيجية التناف      

 لدينا نوعان للقدرة التنافسية هما  أنواعها: -ب 

كانت تكاليفها ادلًتاكمة   إذا" األقلربوز على "ميزة التكلفة  أهناة سنقول عن مؤساألقل:ميزة التكلفة  -
 ادلنتجة للقيمة )*( أقل من نظَتاهتا لدى ادلنافسُت " باألنشطة

تتميز ادلؤسسة عن منافسها " عندما يكون دبقدورىا احليازة على خصائص فريدة ذبعل  ميزة التميز : -
 الزبون يتعلق هبا "

 : عوامل زيادة القدرة التنافسية في ظل العولمة المالية : ثانيالمطلب ال 

ى ادلنافسة ليتسم بالكفاءة و القدرة ع ى العامل اخلارجي ، وبالتايل جيب انربرير القطاع ادلصريف التفتح عل يتطلب
 .العادلية ، خاصة يف اخلدمات ادلالية ، و من بُت العوامل اليت تساعد على زيادة القدرة التنافسية 

 :المالية )االبتكار المالي ( اإلبداعات -أ 

ادلتزايد لتكنولوجيا ادلعلومات يف معظم  االستخدامأدت حركة التكامل اليت تشهدىا األسواق ادلالية ادلختلفة و 
عديد من ادلستحدثات يف رلال التعامل و اليت تعرف باإلبتكارات ادلالية، اليت أصبحت  العمليات ادلالية إىل ظهور

الصفة ادلميزة للتجديد ادلايل الذي تعرفو األسواق ادلالية. و لقد تزايد إىتمام البنوك هبذه األدوات حبيث أضحت 
   .2معامالهتايزا ىاما يف أنشطتها و ربتل ح

خدمات مصرفية جديدة تسهم يف ربقيق ميزة تنافسية  البتكاريرصد احملللُت لبيئة األعمال، سعي البنوك ادلختلفة 
 3عن التقنية برغم اإلرتباط الشديد بينهما االبتكارذلا، و خيتلف مفهوم 

 سبيزت أىم مظاىر منو تلك االبتكارات يف األسواق ادلالية فيما يلي : 

النمو يف استخدام التمويل ذو احلساسية لسعر الفائدة حيث بدأت البنوك يف احلصول على الكثَت من  -
بدأ العمالء ادلودعون  أخرىمواردىا ادلالية من خالل أسواق النقد الدولية ىذا من ناحية ، و من ناحية 

                                                                                                                                                                                     
1
 .26،27،ص  2887 ،الدار الجامعية االسكندرية،الميزة التنافسية في مجال االعمال ، نبيل مرسي خليل  

2
 20ص ، مدى تكٌٌف النظام المصرفً الجزائري مع معاٌٌر لجنة بازل و أهم إنعكاسات العولمة، فاٌزة لعراف  

3
  275ص، دار الفكر الجامعً، اإلسكندرٌة، وك فً بٌئة العولمةنإدراة البطارق طه،    
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ون عن عوائد أفضل لودائعهم من خالل إيداعها لدى ادلؤسسات ادلالية اليت تقدم خدمات إدارة يبحث
 النقد )صناديق االستثمار (

بدأت معظم البنوك ، فقد  اآلجالادلعومة و تقصَت  أوتغَتة ذات الفائدة ادل الدين أدواتالزيادة يف قيمة  -
ضع مستقرا منذ عدة سنوات يف ادلملكة ادلتحدة ، بينما دبعدالت فائدة متغَتة ، و يعتربىا الو  اإلقراضيف 

 بأسعار اإلقراضصلد ان مؤسسات االدخار يف الواليات ادلتحدة قد عانت من مصاعب كثَتة نتيجة 
 فائدة ثابتة 

القابلة للتسويق خالل النصف الثاين من التسعينات توسعا يف  األدواتادلالية و كذا  األسواقمنو  -
ادلالية اجلديدة  األدواتوزيادة كفاءهتا ، فضال عن ذلك فقد مت تطوير االسواق اليت تتعامل يف  إحجامها

العديد من تلك االبتكارات تعرف  أنمثل اخليارات و ادلبادالت و العقود ادلستقبلية ، و اجلدير بالذكر 
 عادة ببنود خارج ادليزانية 

 أساليبو ابتكار منتجات جديدة ، و الثاين ابتكار ى األولشكلُت ، ر عملية االبتكا تأخذىذا وقد  -
ابتكار اخلدمة  أن إىل اإلشارةجديدة  ىذين الشكلُت قد يكونا لبعضهما البعض ، و يف السياق نود 

عملية تغيَت او تعديل او تبديل يف اخلصائص و ادلميزات للخدمة ادلصرفية  إجراءادلصرفية قد يكون دبثابة 
 .ادلقدمة اىل السوق

 المزيج التسويقي للبنك : -ب 

: ادلنتج )اخلدمة ادلصرفية(،السعر ، الًتويج ، و  األربعةادلزيج التسويقي ىو عبارة عن عملية دمج للعناصر 
التوزيع ، و لكن مع التطورات التكنولوجية اليت يشهدىا احمليط فانو يتحتم على ادلؤسسة التالؤم مع ىذه 

ىا مرتبطان بذلك و خاصة يف ظل ادلنافسة احلادة ، و يف ىذا الشأن ر الوضعية اجلديدة الن بقاءىا و استمرا
 عوة لتغيَت أساليب تسيَتىا و ذىنياهتا من اجل مواكبة التطورات .فان البنوك مد

التكنولوجيات اجلديدة ، و  إدخاللذلك فان التسويق جيب ان يؤكد دوره االسًتاتيجي و التنظيمي و حيفز 
ن ما يسمى بادلزيج التسويقي ادلتطور و الذي يتكو  إىليقي التقليدي األمر مت تطوير ادلزيج التسو لتحقيق ىذا 

 :1العناصر التالية

                                                           
1
 285، ص مرجع سبق ذكره طارق طه،  
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ىو التفاعل بُت ىذه ادلتغَتات  األساسيادلبدأ  أن إذو ادلوارد البشرية ،  اإلمداد أوادلعلومة ، التكنولوجيا ، التوزيع 
 البنك  أىدافمن اجل ربقيق 

يتطلب تدخل العناصر الثالثة اليت ىي موجهة لتكملة متغَت  األمرو لنجاح ادلزيج التسويقي ادلنظور ، فان 
 منتجات و قنوات توزيع جديدة . إجيادالتكنولوجيا ، فادلعلومة سبثل مصدرا ىاما للتطور من خالل 

بعُت االعتبار  يأخذبالنسبة للمورد البشري فهي عبارة عن ثروة بالنسبة للمؤسسة و كل اذباه تسويق تكنولوجي ال 
ات التحديات هبمل تأثر ت احلالية و ادلستقبلية للمستخدمُت و ال يدمج قدرهتم على التالؤم و التغيَت و الكفاءا

 الفشل . إىليؤدي  أنعلى ادلنظمة ديكن 

 :تبني البنوك للمعايير العالمية فيما يخص الجودة  -ج

اجلودة ، و يف منط تعامالهتا مع البنوك مطالبة بتبٍت ادلعايَت العادلية يف خدماهتا ادلصرفية من خالل  أصبحت
 اجلهود لتحسُت منتجاهتا ووضعها يف ادلصف العادلي  بأقصىالعمالء ، و ىذا ما يعٍت ضرورة قيام البنوك احمللية 

من القرن ادلاضي ،  اآلخرينو من بعدىا يف العديد من دول العامل خالل العقدين  ارويايف الوقت اليت ظهرت يف 
ة يالتقليد األشكالالبنوك يف تلك الدول يف االبتعاد عن التخصص ادلصريف و كذا تقليل الًتكيز على  بدأتإذ 

تقدًن تشكيلة شاملة من اخلدمات ادلصرفية من اجل بتلك البنوك تقوم  أصبحتو االستثمار ، و بذلك  لإلقراض
 مقابلة االحتياجات ادلتنوعة  للعمالء 

اليت كانت تقدم تشكيلة متنوعة من اخلدمات ادلصرفية يف   األجنبيةوك الدول و كذلك من اجل مواجهة ضغوط بن
  أسواقالبنوك تتحرك باذباه النظم ادلصرفية الشاملة و اليت سبكنها من شلارسة نشاطها يف  أصبحت أوربا أضلاءكافة 

 أنشطةزلدودية  إىل أدىدببدأ التخصص يف فلسفة العمل ادلصريف  األخذ أنظورة عليها ، كما كانت من قبل زل
  1على مبيعاهتا و من مث على نتائجها و قدراهتا التنافسية التأثَتالبنوك و بالتايل 

تعترب من ادلبتكرات ادلالية اليت ظهرت يف العقدين األخَتين من القرن عملية التوريق  إناو التسنيد :  التوريق -د 
 أىمظاىرة جديدة استخدمت يف الثمانينات من القرن ادلاضي ، و صارت تشكل حاليا واحد من ادلاضي و صار 

مالية تطرح  أوراق إىلق اىل عملية ربويل القروض ادلصرفية يادلال الدولية ، ويشَت مصطلح التور  أسواقمالمح 
                                                           

1
 285مرجع سبق ذكره، ص  طارق طه،  
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كرير يطلق عليو بعملية الت ىو ماو –ادلالية  األوراقوىم مشًتو – آخرينللتداول ، ويعٍت ذلك اىل مقًتضُت 
 . 1ادلايل

ادلالية يف رلال  األوراقظاىرة التسنيد يف البنوك اليت فقدت ميزهتا النسبية بالقياس اىل اسواق  نشأتو ىذا و قد 
 الدور الذي يقوم بو ادلصرفيون  الوساطة ادلالية يف عمليات االئتمان الدولية ، كما محل اسلوب التسنيد تغيَتا يف

الدراسات و االحباث فيما يتعلق هبا مش اسعار الفائدة  إجراءيث ان الرحبية االن ربولت من كوهنا تعتمد على ح
 الدين  أدواتاخلاصة بتقدًن  األنشطةمن العموالت عن  اإليراداته ربقيق ااىل الًتكيز باذب

االذباىات اليت اه ضلو ظاىرة التجمع و االندماجية االكثر امهية من بُت : يعد االذب التجمع و االندماجية -هـ 
العامل و من بينها البنوك اجلزائرية ، و لعل حركة التجمع و االندماجية ربددت ئم العمل ادلصريف يف غالبية دول تال

طاق واسع يف مالزلها و اكتسبت خصائصها و صفاهتا ادلميزة من خالل رغبة البنوك على ات تعمل على ن
احلفظ على تواجدىا عادليا ، باالضافة اىل قدرهتا على تقدًن تشكيلة شاملة من اخلدمات ادلصرفية ، ىذا و ديكن 
القول ان من اىم االسباب الرئيسية اليت تفسر حدوث عمليات التجمع و االندماجية ترجع اىل دوافع اسًتتيجية 

 .ادلرتبطة بعالقة العمل و التعاون مرتبطة بالتنويع و كذا الدوافع االقتصادية 

 المبحث السادس : مقررات لجنة بازل 
اجلهاز البنكي بالعودلة وتزايد ادلنافسة العادلية و احمللية اصبح اي من البنوك عرضة للعديد من ادلخاطر  تأثَتيف ظل 

فكر مشًتك بُت البنوك ادلركزية يف دول  ، لذا جيب التفكَت و البحث عن اليات دلواجهة تلك ادلخاطر ، واجياد
 العامل ، يقوكم على التنسيق بُت تلك السلطات الرقابية للتقليل من ادلخاطر اليت تتعرض ذلا البنوك 

 لجنة بازل للرقابة المصرفي : تعريف ولالمطلب األ

يكمن القول أن جلنة بازل للرقابة ادلصرفية ىي اللجنة اليت تأسست و تكونت من رلموعة الدول الصناعية 
ربت إشراف بنك التسويات الدولية دبدينة بازل بسويسرا ،و قد حدث  4994العشرة و ذلك مع هناية عام 

بة الديون ادلشكوك يف ربصيلها اليت ذلك بعد أن تفاقمت أزمة الديون اخلارجية للدول النامية و تزايد حجم و نس
منحتها البنوك العادلية    و تعثر بعض ىذه البنوك ،و يضاف إىل ذلك ادلنافسة القوية من جانب البنوك اليابانية 

                                                           
1
مدى تكٌٌف النظام المصرفً الجزائري مع معاٌٌر لجنة بازل و أهم إنعكاسات العولمة، دار الجامعة الجدٌدة، الجزائر،  فاٌزة لعراف،  

 22ص ،1022
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للبنوك األمريكية و األوربية بسبب نقص رؤوس أموال تلك البنوك، مع األخذ بعُت االعتبار انو يف ظل العودلة فان 
ألمريكية و األوربية يزداد انتشار فروعها يف أضلاء العامل خارج الدولة األم . و قد تشكلت جلنة بازل تلك البنوك ا

ربت مسمى" جلنة التنظيمات و اإلشراف و الرقابة ادلصرفية " و قد تكونت من رلموعة العشرة وىي : 
د، ادلملكة ادلتحدة ، الواليات ادلتحدة بلجيكا،كندا، فرنسا ،أدلانيا االربادية ،إيطاليا، اليابان، ىولندا، السوي

       1األمريكية ، سويسرا و لوكسمبورج

و ذبدر اإلشارة أن جلنة بازل ىي جلنة استشارية فنية ال تستند إىل أية اتفاقية دولية  و إمنا أنشأت  
ويا و يساعدىا عدد دبقتضى قرار من زلافظي البنوك ادلركزية للدول الصناعية و ذبتمع ىذه اللجنة أربع مرات سن

من فرق العمل من الفنيُت لدراسة سلتلف جوانب الرقابة على البنوك ،و لذلك فان قرارات أو توصيات ىذه 
اللجنة ال تتمتع بأي صفة قانونية أو إلزامية رغم أهنا أصبحت مع مرور الوقت ذات قيمة " فعلية " كبَتة     و 

و ادلعايَت ادلناسبة للرقابة على البنوك مع اإلشارة إىل مناذج  تتضمن قرارات و توصيات اللجنة وضع ادلبادئ
ادلمارسات اجليدة يف سلتلف البلدان بغرض ربفيز الدول على اتباع تلك ادلبادئ و ادلعايَت و االستفادة من ىذه 

 ادلمارسات .

دبدى احًتامها  كذلك تلجا بعض ادلنظمات الدولية ، فضال عن بعض الدول إىل ربط مساعدهتا للدول األخرى
ذلذه القواعد و ادلعايَت الدولية و تتضمن برامج اإلصالح ادلايل للصندوق و البنك الدوليُت يف كثَت من األحوال 

شروط بإلزام الدول باتباع القواعد و ادلعايَت الدولية يف رلال الرقابة على البنوك و غَتىا من قواعد و معايَت اإلدارة 
تصدرىا جلنة بازل تتمتع هبذا اإللزام األديب و الذي يصاحبو يف معظم األحوال تكلفة السليمة ،فالقواعد اليت 

 2اقتصادية عند عدم االنصياع ذلا
 
 
 
 
 
 

                                                           
و ما بعدها 70، ص   1002"، الدار الجامعة ،االسكندرٌة /مصر.لعولمة و اقتصادٌات البنوك عبد المطلب عبد الحمٌد،" 
 1

  

و ما بعدها 80، ص   1002"، الدار الجامعة ،االسكندرٌة /مصر.لعولمة و اقتصادٌات البنوك عبد المطلب عبد الحمٌد،"
 2
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 : المطلب الثاني : السمات الرئيسية لتقرير لجنة بازل – 2  
بالبنوك : ديكن القول ان اتفاقية بازل هتدف فيما يتعلق الرئيسية لعمل اللجنة وتقريرها  األهداف - أ

 العاملة يف السوق ادلصريف العادلي يف ظل العودلة اىل ما يلي :
الديون   أزمةادلسامهة يف تقوية وتعميق و احلفاظ على استقرار النظام ادلصريف العادلي و ربديد بعد تفاقم  -

 يف الدول النامية شلا اضطر باللجنة ازباذ اجراءات عديدة مثل اسقاط الديون و تسديدىا خبصومات
 1عالية 

وضع البنوك الدولية يف اوضاع تنافسية متكافئة ، وبالتايل ازالة الفروق يف ادلتطلبات الوطنية بشان راس  -
 ادلال ادلصريف .

العمل على اجياد آليات للتكييف مع التغَتات ادلصرفية العادلية يف مقدمتها العودلة ادلالية و اليت تذيع من  -
النقدية من البنوك دبا يف ذلك التشريعات و اللوائح و ادلعوقات اليت ربد  التحرير ادلايل و ربرير االسواق 

 من اتساع و تعميق النشاط ادلصريف عرب اضلاء العامل  .
ربسُت األساليب الفنية  للرقابة على اعمال ابنوك و تسهيل عمليات التداول للمعلومات حول تلك  -

 االساليب بُت السلطات النقدية ادلختلفة .
 تصنيف دول العامل : تصنف االتفاقية دول العامل اىل رلموعتُت :-ب

: وىي الدول الكاملة العضوية يف منظمة التعاون االقتصادي و التنمية و كذلك الدول  األوىلاجملموعة  -
و  4994و قد مت تعديل ىذا ادلفهوم خالل جويلية  fniافًتاضية خاصة مع  رتيب اليت تقوم بعقد ت
 جدولة ديوهنا اخلارجية . بإعادةسنوات اذا قامت  55الدول من ىذه اجملموعة دلدة  يأذلك باستبعاد 

  2اجملموعة الثانية : تشمل باقي دول العامل وقد اعتربت ذات سلاطر على من دول اجملموعة االوىل -
 
 
 
 
 

                                                           

- 127بك ركره ص طارق عبذ العال دماد : مرجع سد.   1
 

2
 435- 429طارق عبد العال محاد : مرجع سبق ذكره ص   
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 الجوانب األساسية التفاقية بازل – ج

 :  1انطوت اتفاقية بازل على العديد من اجلوانب أمهها

 التركيز على المخاطر االئتمانية : -4

حيث هتدف االتفاقية إىل حساب احلدود الدنيا لراس ادلال آخذا يف االعتبار ادلخاطر االئتمانية أساسا باإلضافة 
مواجهة  4911إىل مراعاة سلاطر الدول إىل حد ما و مل يشمل معيار كفاية راس ادلال كما جاء باالتفاقية عام 

 رى مثل سلاطر سعر الفائدة و سلاطر سعر الصرف و سلاطر االستثمار يف األوراق ادلالية .ادلخاطر األخ

 تعميق االىتمام بنوعية األصول و كفاية ادلخصصات الواجب تكوينها : -2

حيث مت تركيز االىتمام على نوعية األصول و مستوى ادلخصصات اليت جيب تكوينها لألصول أو الديون 
و غَتىا من ادلخصصات ،و ذلك ألنو ال يكمن تصور أن يفوق معيار راس ادلال لدى بنك  ادلشكوك يف ربصيلها

من البنوك احلد األدىن ادلقرر بينما ال تتوافر لديو ادلخصصات الكافية يف نفس الوقت من الضروري كفاية 
 ادلخصصات أوال مث يأيت بعد ذلك تطبيق معيار لكفاية رأس ادلال .

 إىل رلموعتُت من حيث أوزان ادلخاطر االئتمانية :تقسيم دول العامل  -3

قامت مقررات جلنة بازل على أساس تصنيف الدول إىل رلموعتُت ، األوىل متدنية ادلخاطر ،و تضم رلموعتُت 
 فرعيتُت : 

 المجموعة األولى و تضم : 

يضاف إىل ذلك دولتان مها : سويسرا و  OECDالدول األعضاء يف منظمة التعاون االقتصادي و التنمية  -أ
 ادلملكة العربية السعودية .

الدول اليت قامت بعقد بعض الًتتيبات اإلقًتاضية خاصة مع صندوق النقد الدويل و ىي : اسًتاليا ،النرويج  –ب 
  2،النمسا ،الربتغال ،نيوزلندا ،فنلندا ،ايسلندا ،الدامنارك ،اليونان و تركيا.

                                                           
1
  72عبد المطلب عبد الحمٌد ، مرجع سابق ، ص   

 
2
 236،ص  2888، دار وائل للنشر ، أساسٌات فً الجهاز المالً  د/ جمٌل سالم الزٌدانٌن ،  
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و ذلك باستبعاد أي دولة من ىذه اجملموعة دلدة  4994و قد قامت اللجنة بتعديل ذلك ادلفهوم خالل جويلية 
 سنوات إذا ما قامت بإعادة جدولة دينها العام اخلارجي . 5

عة أما اجملموعة الثانية : فهي الدول ذات ادلخاطر ادلرتفعة و تشمل كل دول العامل عدا اليت أشَت إليها يف اجملمو 
 . 1األوىل

 : وضع أوزان ترجيحية مختلفة لدرجة مخاطر األصول -4

زم باألصل أي ادلدين من جهة إن الوزن الًتجيحي خيتلف باختالف األصل من جهة و كذلك اختالف ادللت
ال من خالل سمسة أوزان ىي : ، ومن ىنا صلد أن األصول تندرج عند حساب معيار كفاية راس ادلأخرى
، و إلتاحة قدر من ادلرونة يف رلال التطبيق للدول ادلختلفة ، فقد تركت  % 455، % 55،% 45،صفر

اللجنة احلرية للسلطات النقدية احمللية الن زبتار ربديد بعض أوزان ادلخاطر و األىم أن إعطاء وزن سلاطر ألصل 
قة بُت اصل و آخر ما ال يعٍت أنو اصل مشكوك يف ربصيلو بذات الدرجة ،و إمنا ىو أسلوب ترجيحي للتفر 

 .  2حسب درجة ادلخاطر بعد تكوين ادلخصصات الالزمة

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

                                                           
1
 218طارق عبد العال حماد مرجع سابق ، ص   

 74ص ، ، 2554االسكندرية ، مصر العربية  العودلة واقتصاديات البنوك ، الدار اجلامعية ، عبد المطلب عبد الحمٌد ،  
2
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 خالصة الفصل
 

ديكن أن نستخلص انو بالرغم من زلاولة االصطالح يف ادلنظومة  ادلصرفية اجلزائرية ، إال أهنا مل تتمكن  
 العودلة .حلد اآلن من إتباع اسًتاتيجيات واضحة دلواجهة ادلخاطر النامجة عن ظاىرة 

حبيث أن القطاع ادلايل و ادلصريف اجلزائري  مل يستوعب  بعد برامج اإلصالح االقتصادي و التحول 
آلليات السوق  ألنو ما زال يعاين من خلل كبَت يف أنظمة التسيَت و زبلف اكرب يف عقول الفاعلُت و 

االقتصادي  وانتقال ىذا األخَت  القائمُت ىذه ادلنظومات  ادلصرفية شلا يتسبب يف تعطيل و تَتة النمو
 من تدىور ألخر .
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 :تمهيد

عبارة عن تعد فعالية القطاع ادلصريف و سبلمتو اداة حلماية السيادة الوطنية و تعزيزا للنمو اإلقتصادي فهو  
جهاز تنظيمي تقع عليو أعباء سبويل العمليات اإلنتاجية يف اجملتمع ، فاحلاجات ادلتزايدة للوسائل التمويلية و ادلوارد 

االستثمارات و التنمية االقتصادية بصفة عامة تقتضي توفر رلموعة من ادلؤسسات اليت ادلالية الضرورية لتحقيق 
تتكفل و حشد موارد اجملتمع من األموال و سد حاجيات الببلد دلختلف أشكال االئتمان ادلتفاوتة اآلجال و كذا 

من دولة إذل أخرى نتيجة إنشاء وسائل الدفع ادلتداولة بني األفراد و ذلك وفقا ألىداف مسطرة و اليت زبتلف 
 اختبلف قدرهتا االقتصادية و توجهاهتا السياسية .

من ادلبلحظ يف الدول النامية أن أجهزهتا ادلصرفية و أسواقها ادلالية و النقدية على سواء ىي حديثة النشأة نسبيا  
طويلة  واجلهاز ادلصريف ال و منو ال تزال غري كاملة ، ويعود كل ىذا نتيجة خلضوع ىذه البلدان للسيطرة لفًتات 

يعدو أن يكون ظلوذجا ذلذه البلدان حيث يف اجلزائر شهد ىذا األخري بعد االستقبلل عدة تغريات بسبب ىجرة 
ارسة نشاطها و تقل  ، ما نتج عنو توقف بعض ادلصارف عن شلنسية ادلؤىلة يف ادليدان ادلصريفاإلطارات الفر 
دخول اقتصاد السوق و الذي يعتمد على قوى العرض و الطلب يف السوق ، يبدو أن سعي اجلزائر لشبكة فروعها

أدى إذل إغلاد قوانني و آليات ذبعل ىذا اجلهاز يتماشى مع متطلبات الوقت الراىن و ىذا من خبلل أحداث 
 عدة تغريات و تطورات على مستوى ىذا اجلهاز

و كيفية تطويره قبل إستقبلل  اجلزائر و  دلصريف اجلزائريذلذا سوف نتطرق يف ىذا ادلبحث إذل النظام ا 
 بعد و يف مرحلة اإلصبلحات بادئني بالتكلم عن القطاع ادلصريف بشكل عام مت الغوص يف صلب ادلوضوع.

 : تطور اجلهاز ادلصريف اجلزائري  المبحث األول
 قانون النقد و القرض و دوره يف تفعيل اذليئات ادلالية و ادلصرفية :المبحث الثاني
 التغريات اليت طرأت يف البنوك التجارية خبلل العودلة ادلالية: المبحث الثالث
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 يةلالفصل الثالث : الجهاز المصرفي الجزائري و تحديات العولمة الما

العودلة من تغريات  ت بواءسنتطرق يف ىذا الفصل إذل دراسة التغريات اليت حصلت يف البنوك التجارية وكل ما ج
 ف اجلهاز ادلصريف اجلزائري

 :تطور الجهاز المصرفي الجزائري  المبحث األول

جدا  يعد اجلهاز ادلصريف ادلمول الرئيس يف اقتصاديات ادلديونية أين تكون االحتياجات ادلالية الكبرية 
غياهبا سباما ، و ىو ما جعل منو زلورا ، و ىذا نظرا لعدم كفاءة األسواق ادلالية أو بالنظر إذل األموال ادلتاحة

أساسيا لتمويل احلركة التنموية باجلزائر ، وقد عرف ىذا القطاع تطورات و تغريات منذ االستقبلل ، لكن التزامو 
 بتمويل القطاع ، و شكل عبئا  ثقيبل على وضعيتو ادلالية شلا حال دون ربقيق األىداف ادلرجوة .

ن ىذا فإى ادلستويني الوطين و الدورل ، عطيات االقتصادية و ادلالية اجلديدة علو بالنظر إذل ما سبلي ادل  
القطاع ال يزال يواجو ربديات كبرية و على مجيع ادلستويات لذلك سنحاول من خبل ىذا ادلبحث التعرف على 

 الب :مفهوم اجلهاز ادلصريف و سلتلف التغريات و التطورات اليت طرأت عيو و ذلك من خبلل ىذه ادلط

  : لمحة تاريخية عن الجهاز المصرفي الجزائري ولالمطلب األ - 1

بلد ما، فكلما كان ىذا األخري متطورا كان  اقتصاداجلهاز ادلصريف ىو البوابة الرئيسية اليت تبني لنا مدى تطور 
على البنوك سواء كانت من أجل اإلستثمار أو  اعتمادىاأكثر تطورا، و كلما إزدىرت اجملتمعات زاد  االقتصاد

  1اإليداع، ...إخل

بنكا أجنبيا خاصا اغلبها من جنسية فرنسية ، و  24سبيز النظام ادلصريف قبل استقبلل اجلزائر بوجود أكثر من 
كما انو باإلضافة لذلك كانت ىناك سوق رأمسالية صغرية و شركات للتامني و صناديق الربيد للودائع و االدخار ،  
 بعد احتبلل فرنسا اجلزائر مت تنظيم اجلهاز ادلصريف ليليب حاجيات ادلستعمرين و زبدم التجارة اخلارجية ما بني

                                                                                                                                         
                                                           

ملٍكة زغٍب، النظام البنكً الجسائري، تشخٍض الواقع و تحذٌات المستقبل، ملتقى المنظومة الجسائرٌة واقع التحذٌات،    

793، ص 0202ة الشلف، جامع  1
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اجلزائر وفرنسا ، أي أن ىذا التنظيم دل يأخذ يف االعتبار مصاحل االقتصاد الوطين ، و مصاحل الشعب اجلزائري ، 
  1ة للجهاز ادلصريف اجلزائري عبارة عن فرع للبنوك اجلزائريةذلذا كانت اغلب البنوك ادلتواجدة و ادلكون

إال انو و بعد االستقبلل اجلزائر و نظرا ألعلية القطاع ادلصريف فإنو أصبح ربت مراقبة و سيطرة الدولة اجلزائرية ، و 
 .1963بتكون النظام ادلصريف اجلزائري من البنك ادلركزي الذي انشأ عام 

النقود و إدارة احتياط القطاع األجنيب)العمبلت األجنبية (و مراقبة عرض النقود و العقود الدولية ليقوم  بإصدار 
ادلربرلة بني اجلزائر و العادل اخلارجي و أخريا مراقبة البنوك التجارية أما البنوك التجارية اليت باشرت أداء أعماذلا يف 

البنك اخلارجي اجلزائري ، و القرض الشعيب اجلزائري و  ، و، فهي البنك الوطين اجلزائري 20نمن القر  60عقد 
 حتياط و البنك اجلزائري للتنمية الصندوق الوطين للتوفري واال

 المطلب الثاني:  ماىية الجهاز المصرفي و اىميتو

يعترب اجلهاز ادلصريف ادلن النشاطات األكثر تأثرا بالتطورات العادلية حيث يعمل دوما على ربقيق التنمية 
اإلقتصادية، و ؽلكن إعتبار ىذا التحقيق سببا يف إمتداد أعمال ادلؤسسات يف ظل التطورات احلالية خاصة يف ظل 

 التطورات احلالية خاصة يف ظل العودلة و من ىذا ادلنطلق ىذا ادلطلب إذل جزأين :

 أوال: تعريف الجهاز المصرفي:

 للنظام ادلصريف عدة تعاريف منها:

بأنو مؤسسة إقتصادية سبلك الشخصية ادلعنوية التجارية تتعامل  1988جانفي  12ل  06.88حسب القانون 
مع اآلخرين على أسس قواعد ذبارية، زبضع دلبدأ التنظيم و اإلنسجام يف معاملتها مع احمليط اخلارجي و تكون 

 2زلررة من كل القيود و ذلا احلرية يف سبويل ادلشاريع.

ك العاملة يف بلد ما على إختبلف أنواعها و تعدد أنشطتها سواء كانت بنوك النظام ادلصريف ىو رلموعة البنو 
ذبارية أو صناعية أو غريىا و البنك الذي يشرف على النظام ادلصريف و يراقب و يوجو نشاطو يسمى البنك 

 ادلركزي أو بنك البنوك.
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ملٍكة زغٍب، النظام البنكً الجسائري، تشخٍض الواقع و تحذٌات المستقبل، ملتقى المنظومة المصرفٍة الجسائرٌة، واقع  تحذٌات،   

 793ص  0200-0202 –جامعة الشلف 

 99 ، ص0222.الطٍب ٌاسٍن، جامعة الجسائر، مجلة الباحث العذد الثالث،   2
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عن حاجة اجلمهور و ادلؤسسات  النظام ادلصريف ىو مؤسسة مالية تنصب عملياهتا يف ذبميع النقود الفائضة -
 1بغرض إقراضها لآلخرين وفق أسس معينة أو إستثمارىا يف أوراق مالية زلددة.

 ثانيا: أىمية النظام المصرفي:

يلعب اجلهاز ادلصريف دورا كبريا يف خدمة االقتصاد الوطين بكافة قطاعاتو اإلنتاجية منها و ادلالية، فهو دبا ؽللكو 
تتيح لو ذبميع األموال و األصول النقدية من مصادرىا ادلختلفة ليعيد إستخدامها و  من وسائل و إمكانيات

 2إستثمارىا يف شىت رلاالت اإلقتصاد الوطين، لتحقيق أىداف عديدة أعلها:

و تشجيع عملية االدخار و االستثمار لدى ادلوظفني، و قد عرب العديد من الكتاب ىذه  زيادة النمو اإلقتصادي
احلقيقة بقوذلم: أن البنوك ىي الوسيط بني رؤوس األموال اليت تبحث عن رلاالت أو فرص االستثمار، و بني 

 .رلاالت االستثمار احلصول على األموال

 اإلصالحات  و : الجهاز المصرفي الجزائري ثالثالمطلب ال –
 عرف اجلهاز ادلصريف اجلزائري عدة تغريات مشلت عدة مراحل، سنذكرىا من خبلل ىذا ادلطلب

 1991اإلصالحات األساسية للنظام المصرفي الجزائري قبل 
زلاولة إصبلح ادلنظومة ادلصرفية و ادلالية لتحضريىا للتوجو ضلو  1988-1986لقد شهدت الفًتة ادلمتدة من 

السوق، و قد ذبسد ذلك يف القيام بتعديل النصوص التشريعية و التنظيمية، حيث مت إصدار القانون  إقتصاد
، و ىو قانون خاص بنظام البنوك و شروط اإلقراض، باإلضافة إذل إصدار 14/07/1986ادلؤرخ يف  86-12

بو على إستقبلليتها، حيث ، الذي ربصلت البنوك دبوج1988قانون إستقبللية ادلؤسسة العمومية اإلقتصادية يف 
إعتربىا القانون مؤسسات عمومية إقتصادية، و أكد على طابعها التجاري و على أهنا شخصية معنوية تسريىا 
قواعد القانون التجاري، و بالتارل وضع نشاطها يف دائرة ادلتاجرة. كما مت السماح دلؤسسات اإلقراض و اذليئات 

طة األجل يف السوق الداخلية و اخلارجية. و فيما يلي سوف نتطرق إذل مضمون ادلالية باللجوء إذل القروض ادلتوس
 ىذه القوانني

 
 

                                                                                                                                         
                                                           

 40، ص م.4009محاضرات فً اقتصاد البنوك، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر، القزوٌنً، شاكر  1
2
 49شاكر القزوٌنً، مرجع سبق ذكره، ص   
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 1المتعلق بالقروض و البنوك 1968-16-19المؤرخ في  11-68مضمون القانون : أوال
و سباشيا مع  يف إطار اإلصبلحات اإلقتصادية ادلتبعة يف اجلزائر أنذاك 1986صدر القانون البنكي لسنة 

التحوالت اإلقتصادية العادلية و التوجو ضلو إقتصاد السوق، و منح ىذا القانون للبنوك ظلطا يف إدارة و تقدمي 
القروض، فإستعادت دبوجبو البنوك مسؤوليتها عن متابعة إستخدام القروض ادلمنوحة إذل جانب دراسة األوضاع 

ربصل على القروض و إزباذ كل اإلجراءات الضرورية للتقليل من ادلالية للمؤسسات اإلقتصادية العمومية اليت 
سلاطر عدم السداد، كما إستعاد البنك ادلركزي صبلحياتو فيما ؼل  تطبيق السياسة النقدية حيث كلف بإعداد و 
نوك، تسيري أدواهتا دبا يف ذلك ربديد سقوف عمليات إعادة اخلصم لتوجيو السياسة اإلقًتاضية ادلتبعة من طرف الب
باإلضافة إذل ذلك فقد مت إنشاء رللس القروض و اخلطة الوطنية للقرض. و قد جاء ىذا القانون البنكي بعد 
تغيريات على مستوى ىيكل النظام ادلصريف اجلزائري تبعا للتوجو ضلو إقتصاد السوق، إذ فرق بني بنك اجلزائر و 

ؤسسات اإلقراض ادلتخصصة )البنوك ادلتخصصة(،  بني مؤسسات اإلقراض ذات الطابع العام منها )بنوك(، و م
 كما يلي:

 ( البنك المركزي:1
 ؽلكن زبلي  مهام البنك ادلركزي اليت جاء هبا ىذا القانون يف ىذه ادلهمات

 حصول البنك ادلركزي على إمتياز إصدار النقود بأمر من الدولة -
 لئلئئتمان.تنظيم و مراقبة عملية اإلقراض يف إطار اخلطة الوطنية  -
بضمان تقدمي البلزم للخزينة بشرط إحًتام اخلطة الوطنية لئلئتمان.  -كبنك الدولة   -تكليف البنك ادلركزي  -

 القيام بدور مراقب للصرف و للعبلقات اخلارجية.
 ( ىيئات اإلقراض:1

 و تتمثل يف:
 2مؤسسات اإلقراض ذات الطابع العام ''البنوك'' - 1
 صصة، البنوك ادلتخصصة"مؤسسات القرض ادلتخ -2
 ىيئات الرقابة -3

                                                                                                                                         
                                                           

1
، 4002فاٌزة لعراف، مدى تكٌٌف النظام المصرفً الجزائري مع معاٌٌر لجنة بازل و أهم إنعكاسات العولمة، دار الجامعة الجدٌدة، الجزائر،   

 099ص

028، ص 4000محمود حمٌدات، مدخل للتحلٌل النقدي، دبوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر،  
2
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 الهيئات المالية و المصرفية ه في تفعيلدور  و قانون النقد و القرض: المبحث الثاني  
شهدت اإلصبلحات االقتصادية يف اجلزائر، بُغية االنتقال إذل اقتصاد السوق، تـحوالت عديدة سواء يف النصوص 

( و ىي تعترب  1988التشريعية أو التنفيذ الفعلي ذلا. غري أن اإلصبلحـات دامت حـوارل مخسة عشرة سنة ) منذ 
م السري على ىذا ادلنوال فإن الفًتة االنتقـالية ستدوم فًتة طويلة جدا مقارنة باإلصلاز احلقيقي لئلصبلح، فإذا تـ

حتما مدة أطول. و اجلـدير بالذكر، ىو أن ىذه ادلرحلة تتحمل تكاليف و أعباء اقتصادية و اجتماعية معتربة تقع 
 .و خطوتني للوراء األمامعلى كاىل االقتصاد اجلزائري. وعليو ، فما الفائدة من اإلصبلح الذي ػُلقق خطوة 

  مضمون قانون النقد و القرض   األول:المطلب  – 1
لطات اجلزائرية إلصبلح ادلنظومة ادلصرفية أواخر عقد الثمانينات، إال انو دل رغم اجملهودات ادلبذولة من طرف الس

-90تاريخ صدور قانون النقد و القرض ) 14/04/1990يستكمل تأسيس النظام ادلصريف اجلزاري إال يف 
إستكماال لئلطار القانوين إلصبلح اجلهاز ادلصريف، و حدد ىذا القانون رلموعة من ادلبادىء (، الذي جاء 10

على قدر كبري من األعلية كان الغرض منها تنشيط وظيفة الوساطة ادلالية و تفعيل دور السياسة النقدية و اإلسهام 
و عرب قانون النقد و القرض عن إرادة . يف دعم اإلقتصاد الوطين الذي يقوم على قواعد السوق و حرية ادلنافسة

عقد الثمانينات، و أراد بعث الدور ادلنوط هبا و  واضحة يف تغيري النمط التيسريي الذي إتبعتو ادلصارف  خبلل
تنظيم نشاطاهتا وفق أسس الرحبية و مبادئ إقتصاد السوق، حيث ن  صراحة على تدابري جوىرية مؤسسة من 

   1  صراحة على تدابري جوىرية من اإلصبلح، و يهدف ىذا القانون إذل مايلي:مبادئ واضحة ادلعادل، حيث ن
الغري مراقبة،  االضلرافاتوضع حد هنائي للتدخل اإلداري يف القطاع ادلصريف، و العمل على القضاء على  -

بشكل ػلميو  يف إدارة و تسيري البنوك، و إعادة اإلعتبار، لدور البنك ادلركزي يف إدارة النقد و اإلئتمان
 .غري مرغوبة اقتصاديةمن التعرض لضغوط سياسية قد تؤدي يف النهاية إذل آثار 

، النقد االئتمانإنشاء رللس النقد و القرض، الذي يعد دبثابة السلطة النقدية ادلسؤولة عن صياغة سياسة  -
 األجنيب الدين اخلارجي و السياسات النقدية.

تشجيع اإلستثمارات اخلارجية ادلفيدة و إصبلح الوضعية ادلالية ربريك السوق النقدية و تنشيطها، و  -
دلؤسسات القطاع العام، و إرساء مبدأ توحيد ادلعاملة بني ادلؤسسات اخلاصة و العامة، بالنسبة إلمكانية 

 احلصول على اإلئتمان.
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 99، ص 4009محفوظ لعشب، الوجٌز فً القانون المصرفً الجزائري، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر،   
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إقامة نظام مصريف ذو مستويني )البنك ادلركزي كمصدر للنقود و البنوك األخرى كمؤسسات ماضلة  -
 .1للقروض، و إلغاء مبدأ التخص 

 المطلب الثاني: الهيكل الحالي للجهاز المصرفي الجزائري
ائري يف شكلو لقد كان لصدور قانون النقد و القرض دورا بارزا يف إعادة تشكيل و ىيكلة اجلهاز ادلصريف اجلز 

احلارل، فقد أتاح إمكانية إنشاء بنوك و مؤسسات مالية خاصة و أجنبية، و مزاولة أنشطتها ادلصرفية يف اجلزائر 
بشرط اإللتزام بقوانينو و ضوابطو، شلا مسح بتوفري جو من ادلنافسة احلرة و ربسني أداء البنوك فيا ؼل  تعبئة ادلوارد 

 و ادلشاريع التنموية، و زيادة كفاءهتا و فعاليتها. و يتكون اجلهاز ادلصريف حاليا من: االستثماراتادلالية  و سبويل 
 بنك الجزائرأوال:  

ادلارل، فهو  يعترب بنك اجلزائر من الناحية القانونية مؤسسة عامة وطنية ذلا شخصية معنوية و تتمتع باإلستقبلل
بنك البنوك، و بنك الدولة، و ادلقرض األخري للبنوك. و يعد بنك اجلزائر تاجرا يف معامبلتو مع الغري و بالتارل 

توفري أفضل ؼلضع ألحكام القانون التجاري و تطبق عليو قواعد احملاسبة التجارية. و تتمثل مهمة بنك اجلزائر يف 
و احلفاظ عليها بإظلاء مجيع الطاقات اإلنتاجية الوطنية، مع السهر على الشروط لنمو منتظم لئلقتصاد الوطين 

اإلستقرار الداخلي و اخلارجي للنقد، و ذلذا الغرض يكلف بتنظيم احلركة النقدية و يوجو و يراقب، توزيع القروض 
 . 2وق الصرفجبميع الوسائل ادلبلئمة، و يسهر على حسن إدارة التعهدات ادلالية ذباه اخلارج و إستقرار س

 البنوك التجارية: ثانيا
 البنوك التجارية العامة: -1

 %90و ىي البنوك ادلملوكة بالكامل للدولة ادلستحودة و تستحود على أكرب حصة من السوق ادلصريف حوارل 
أن   زائري، و سبارس ىذه البنوك عملها يف ىيئة بنوك ودائع بعدمن إمجارل األصول البنكية يف السوق ادلصريف اجل

كانت عبارة عن بنوك متخصصة وقت إنشائها، و فيما يلي سوف نعرض نبذة عن كل بنك من ىذه البنوك 
 3العامة.
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 ، 4002هم إنعكاسات العولمة، دار الجامعة الجدٌدة، الجزائر، مدى تكٌٌف النظام المصرفً الجزائري مع معاٌٌر لجنة بازل و أ فاٌزة لعراف،  

 059ص 
2
 .400، ص 4002الطاهر لطرش، تقنٌات البنوك، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر، الطبعة الثانٌة،   

3
 069-062 مرجع سبق ذكرهفائزة لعراف،   
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 البنك الوطني الجزائري   BNA: 

يعترب البنك الوطين اجلزائري بنك ودائع و إستثمارات و بنك ادلؤسسات الوطنية، و يقوم بالعديد من الوظائف 
فيما ؼل  اإلئتمان قصري و متوسط األجل، وفقا لؤلسس ادلصرفية التقليدية و القيام أعلها تنفيذ خطة الدولة 

 بعمليات و اخلصم و اإلعتمادات ادلسندية، و منح اإلئتمان للقطاع الزراعي.
يقوم خبصم األوراق التجارية يف رلال اإلسكان و البناء، و منح القروض و ادلؤسسات العامة و اخلاصة يف  كما

 .ادليدان الصناعي
  القرض الشعبي الجزائريCPA: 

 يقوم ىذا البنك دبمارسة مجيع العمليات ادلصرفية باإلضافة إذل الوظائف األساسية التالية:
من حيث اإلصدار و الفوائد و تقدمي القروض و لئليرادات احلكومية  دور الوسيط يف العمليات ادلالية -

 السلفيات لقاء سندات عامة إذل اإلدارة احمللية.
تقدمي القروض للحرفيني و الفنادق و قطاع السياحة و الزراعة و ادلؤسسات الصغرية و ادلتوسطة، و  -

 إقًتاض أصحاب ادلهن احلرة و قطاع الري و ادلياه.
 الخارجي  بنك الجزائرBEA: 

يتوذل البنك اجلزائر اخلارجي مهمة تسهيل العبلقات التجارية و ادلالية من اخلارج، و من خبلل تأديتو للوظائف 
 التالية لتسهيل تنمية العبلقات اإلقتصادية بني اجلزائر و الدول األخرى.

 التصدير )اإلعتماد و التأمني(.اجلزائريني، لتسهيل مهمتهم يف منح إعتماد لئلسًتاد و ضمان ادلصدرين  -
صحيحة و ضرورية ادلصدرين و ادلستوردين اجلزائريني حول عمليات التحويل، يقدم معلومات ذبارية  -

 1الشراء، البيع و اإلستغبلل احملبلت العامة.
  بنك الفالحة و التنمية الريفيةBADR : 

بنك الفبلحة و التنمية الريفية ىو بنك ذباري، ؽلكنو مجع الودائع سواء كانت جارية أو ألجل، و ؽلثل أيضا بنكا 
للتنمية بإعتباره يستطيع أن يقوم دبنح قروض متوسطة و طويلة األجل ىدفها تكوين رأس مال الثابت و سبويل 

ناعي الزراعي، الري، و الصيد البحري، كتغطية سلتلف األنشطة اخلاصة و العمومية للقطاع الزراعي  و القطاع الص
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، 4002مدى تكٌٌف النظام المصرفً الجزائري مع معاٌٌر لجنة بازل و أهم إنعكاسات العولمة، دار الجامعة الجدٌدة، الجزائر، فائزة لعراف،   

 065-069ص 



 لماليةالجهاز المصرفي الجسائري و تحديات العىلمة ا                                               الفصل الثالث 
 

58 
 

النشاطات الفبلحية و قطاع الغابات، و ادلؤسسات العمليات ادلالية جلميع الوكاالت الزراعية، و تلبية إحتياجات 
الفبلحية، و مجيع النشاطات اليت تساىم يف تطوير القطاع الزراعي )أطباء، صيدليني، حرفيني..( و مجيع اذلياكل 

 1و النشاطات ادلرتبطة بتطوير القطاع الريفي ككل.
  بنك التنمية المحليةBDL: 

بنك التنمية احمللية ىو بنك سبلكو الدولة، ؼلضع للقانون التجاري و يتوذل كل عمليات البنوك ادلألوفة )احلسابات 
، ضمانات، خدمات متنوعة(، لكنو ؼلدم بالدرجة األوذل و اذليئات العامة احمللية يف اجلارية، التوفري، اإلقًتاض

، إضافة إذل ذلك اخلدمات منحها قروض قصرية، متوسطة و طويلة األجل لتمويل عمليات اإلسًتاد و التصدير
 ادلوجهة للقطاع اخلاص يف شكل قروض قصرية و متوسطة األجل فقط.

  اإلحتياط البنك الوطني للتوفير وCNEP: 
 يعترب مؤسسة عامة إدخارية، فهو يتحصل على ادلوارد من سلتلف القطاعات اخلاصة    

 و العامة. و يقوم بادلهام التالية: 
 حث و تنشيط اإلدخار، التوفري، و مجع ادلدخرات العائلية و توزيع قروض البناء. -
 الطابع اإلجتماعي. مجع مدخرات اجلماعات احمللية و سبويل بعض اإلستثمارات ذات -
و البناءات للشركات العقارية، و سبويل مشاريع السكن دبنح قروض إما لبناء أو ادلساعلة يف شراء األراضي  -

 شراء سكن جديد أو سبويل مشاركة ادلقًتض يف تعاونية عقارية.
 البنوك التجارية الخاصة:

فتح قانون النقد و القرض اجملال للعديد من البنوك اخلاصة للعمل يف اجلزائر تكريسا دلرحلة إقتصادية احلرة و العمل  
وفق آليات إقتصاد السوق، حيث مت منح اإلعتماد للعديد من البنوك اخلاصة من طرف رللس النقد و القرض، و 

 لة يف اجلزائريبني البنوك التجارية اخلاصة العام (01)اجلدول رقم 
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 البنوك التجارية الخاصة (11)جدول رقم 
 البنوك التجارية الخاصة

 البركة بنك
 سيتي بنك
 ABCبنك العرب للتعاون 

 CABالوكالة الجزائرية للبنك 
 نتيكسيس بنك

 Société généraleالشركة العامة 
 GBCالبنك العام المتوسطي 

 الريان بنك
 بنك العرب الجزائر

 BNP Paribasالبنك الوطني الشعبي الباريبي 
 ترست بنك
 أركو بنك

 بنك خليج الجزائر
 بنك ىاوسنك للتجارة و المالية

، قوة التغيري اإلسًتاتيجية يف اجملال ادلصريف و أثارىا على أعمال البنوك، مذكرة ادلاجيسًت، طارق خاطرالمصدر: 
 128، ص 2006قسم اإلقتصاد، جامعة اجلزائر، 

 ثانيا: المؤسسات المالية
، و ىذا يف إطار 1990شهدت الساحة ادلصرفية اجلزائرية إنشاء العديد من ادلؤسسات ادلالية بداية من سنة 

تفعيل القطاع من خبلل التنويع يف ادلؤسسات ادلالية، و ضمان شلارسة ميع ادلعامبلت البنكية احلديثة منها و 
لية و ادلعتمدة يف اجلزائر حىت يبني رلموعة من ادلؤسسات ادلا (03)رقم  التقليدية بأقصى قدر شلكن ،و اجلدول

 20031ل من سنة و تلث األال
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 الهيئات المالية (11)جدول رقم 
 الهيئات المالية
 يونيون بنك

 السالم
 فينالب
 منى بنك

 شهادة إعادة التمويل الرىني
 بنك الجزائر الدولي

 القرض اإليجاري العربي للتعاون

 
قوة التغيري اإلسًتاتيجية يف اجملال ادلصريف و أثارىا على أعمال البنوك، مذكرة ادلاجيسًت، : طارق خاطر، المصدر

 129، ص ،2006جامعة اجلزائر،  قسم اإلقتصاد،
 :و تهدف ىذه الهيئات المالية إلى تحقيق وظيفتين أساسيتين ىما 

 ات.تقدمي سبويل خاص أو ادلشاركة يف حص  مشاريع أو مؤسس -
              االقتصادتوزيع ادلخاطر باحلصول على الضمانات البلزمة من أجل السماح للبنوك يف سبويل  -

 1و ادلؤسسات.
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: توجهات الجهاز المصرفي الجزائري بعد االصالحات االقتصادية في مواجهة  الثالمطلب الث – 1
 العولمة :

 ليس من السهل تقييم مدى اذباه اجلهاز ادلصريف اجلزائري ضلو االقتصاد العادلي و اذل 

 العودلة االقتصادية  على األقل العمل بادلعايري الدولية 

فان واقع اجلهاز ادلصريف اجلزائري يشري إذل السيطرة شبو التامة للقطاع العام أما بنوك القطاع اخلاص فبل زالت 
فلم تستقر حلد اآلن للعمل يف  1994البنوك األجنبية فبالرغم من فتح اجملال أمامها منذ سنة  بنوك فتية ، أما
 اجملال ادلصريف .

 :على مستوى المؤشرات االقتصادية أوال : 

أدى تطبيق الربنامج إذل استعادة بعض ادلؤشرات القتصادية اذل ادلستوى ادلتعارف عليو اقتصاديا ، و ىذه 
قل الدخول يف رلال ادلنافسة و هاز ادلصريف اجلزائري يتجو ضلو العودلة االقتصادية أو على األادلؤشرات ذبعل اجل

 :ىي

داال على    51%انتقال معدل النمو بعد االنتهاء من تطبيق برنامج التعديل اذليكلي إذل معدل موجب يف حدود 
معدل النمو أدى إذل ارتفاع مستوى القتصاد الوطين يف   أن االقتصاد الوطين بدأ يأخذ وضعو الطبيعي ، و دبا ان

كل اجملاالت و خاصة اجلهاز ادلصريف الذي يعترب جهاز حساس ىنا يعين ان معدل النمو يف اجلهاز ادلصريف كمبدأ 
 يقًتب من ادلعدل الدورل .

ي اذلبوط و التضخم  اذل و كذلك اخلطوة االغلابية اليت ؽلكن ان تضفي صفة التحول للعمل بادلعايري الدولية ى
و ربول معدل  2007مارس  17اإلصبلحات يوم حسب تصريح وزير اعادة اذليكلة و  %1مستوى اقل من 

الفائدة إذل معدل اغلايب إضافة إذل االستقرار النسيب لسعر صرف الدنيا بالنسبة للعمبلت الرئيسية ، غري أن قابلية 
 دلنال .الدينار للتحويل ليكون عملة دولية بعيد ا
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  على مستوى المحيط االقتصاديثانيا : 

بالرغم من اعتبار سياسات التصحيح اذليكلي ىي من إحدى مظاىر العودلة االقتصادية و العمل بأساليب  
اقتصاد السوق ، إال أن الوصول إذل اغلابيات العودلة الزالت بعيدة و الزال العمل بادلقاييس العادلية على مستوى 

 .1االقتصادي بعيد ادلنالاحمليط 

من أىم ادلبادئ اليت ترتكز عليها العودلة و ىي ربرك رؤوس األموال ، السلع و اخلدمات بدون قيود ،فان التأخر 
 يف إحداث إصبلحات عميقة على اجلهاز ادلصريف يعترب من األسباب الرئيسية لتعطل ىذا ادلبدأ 

يقة باإلضافة اذل التأخر الواضح يف االستخدام التقنيات احلديثة يف فاجلهاز ادلصريف ال زال يتمتع ببريوقراطية عم
ادلعامبلت البنكية إذ أن الكثري من البنوك ال تتوفر على شبكة معلوماتية فان ادلبدأ الثاين للعودلة يركز على تدفق 

قد انعكس ذلك  ادلعلومات يبقى غري قائم يف الكثري من اجلوانب فتاخر شبكة االتصاالت يف اجلزائر واضح و
على شبكة االنًتنت اليت دل يبلغ مستوى االنتشار فيها احلد ادلقبول ، و ىذا يف الوقت الذي أصبح فيو االتصال 
و سرعتو عامبل أساسيا يف ربط ادلودع مع البنك ، حبيث ال زال ادلودع ػلتاج لوقت طويل الستخراج مبلغو من 

أموالو و االرم يكون اكثر تعقيدا اذا كانت ادلبالغ كبرية أو إذا تعلق وحدة ألخرى تتبع نفس البنك الذي أودع فيو 
 .2األمر دببالغ بالعملة الصعبة 

وىذا يف الوقت الذي يتم فيو سحب األموال عن طريق بطاقات الفيزا و يف الوقت الذي باتت فيو التجارة تتم عن 
م اإلجراءات الكثرية ادلتخذة لصاحل النظام ادلصريف طريق شبكة االنًتنت عند بعض الدول اجلوار ادلباشر ، وىذا رغ

من خبلل برنامج التعديل اذليكلي و بناءا على ىذا نتوقع اثارا سلبية على منظومتنا ادلالية و ادلصرفية و اليت تتمثل 
 يف :

 التخوف من ادلنافسة غري متكافئة مع البنوك االجنبية  -
ادلنافسة نظرا الطلفاض رؤوس أمواذلا و زلدودية أحجامها و تواضع البنوك اجلزائرية غري مهيأة دلواجهة  -

 خدماهتا بادلقارنة مع البنوك األجنبية ادلنافسة .
                                                                                                                                         

                                                           
1
 49محمد راتول :العولمة االقتصادٌة و تحوالت االقتصاد الجزائري، مرجع سبق ذكره ص   

2
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ؽلكن لتحرير ذبارة اخلدمات ادلصرفية زبفيض دعم البنوك لبعض ادلؤسسات و الصناعات اليت تتضمنها  -
 برامج اإلصبلحات االقتصادية 

توفر إطارات مصرفية ماىرة و مؤىلة و قادرة على التكيف مع متطلبات يتطلب ربرير اخلدمات ادلصرفية  -
 ادلرحلة الراىنة و ادلستقبلية .

و تعترب الكثري من التغريات اليت محلتها ظاىرة العودلة أن ذلا تأثريات واسعة و عامة على  اجلهاز ادلصريف يف اي 
لبية حيث تصبح مهمة القائمني على ىذا اجلهاز دولة من دول العادل ، ىذه التأثريات قد تكون اغلابية آو س

اجلهاز احلساس ىي االستفادة من االغلابيات و التقليل من السلبيات ، و تتمثل اآلثار االقتصادية للعودلة على 
 :ادلصريف يف عدة نقاط منها

  : إعادة ىيكلة صناعة الخدمات المصرفية

حيث حدث تغيري كبري يف اعمال البنوك و أصبحت تتجو اذل أداء خدمات مصرفية و مالية  ، دل تعتاد على 
القيام هبا من قبل ، حيث أحدثت ىذه اخلدمات تغريات ىيكلية واضحة تنوعت من خبلل مصادر اموال البنوك 

 1عن طريق :

 مثل األسهم و األوراق االستثمارية  ادلعامبلت ادلتعلقة باالستثمار يف السوق و األوراق ادلالية -
 ادلعمبلت اخلاصة باالستثمار التجاري و ادلارل و الضمانات و الكفاالت و التسهيبلت ادلالية ادلمنوحة  -
 ادلعامبلت اخلاصة باالستثمار األجنيب ادلباشر -

دمات ادلصرفية قد امتد و من ادللفت للنظر أن اثر العودلة على اجلهاز ادلصريف يف رلال إعادة ىيكلة صناعة اخل
بشكل غري مباشر إذل ادلؤسسات شبو مصرفية مثل شركات التامني و صناديق التوفري و االحتياط و صناديق 

 خصوصا يف رلال الوساطة ادلالية  ادلعاشات كمنافس قوي للبنوك التجارية  يف رلال تقدمي اخلدمات التمويلية و

 : التحول الى البنوك الشاملة

دلة واعادة ىيكة صناعة اخدمات ادلصرفية زاد اذباه الينوك و خاصة البنوك التجارية اذل ما يسمى يف ظل العو 
اليت تسعى دائما اذل تنويع مصادر التمويل و التوظيف و تعبأة اكرب قدر شلكن من ادلدخرات   1بالبنوك الشاملة
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رية التقليدية ووظائف البنوك ادلتخصصة من كافة القطاعات حبيث صلد ىذه البنوك ذبمع بني وظائف البنوك التجا
كل البنوك و يبلحظ ان اسًتاتيجية ىذه البنوك تقوم   ، اي اهنا تقوم باعمال (2) 2و بنوك االستثمار و االعمال

على تبين اسًتاتيجية التنويع هبدف استقرار حركة الودائع و اطلفاض سلاطر االستثمار و ادلوازنة بني السيولة و 
 الرحبية و درجة ادلخاطر ادلصرفية .

 تنويع النشاط المصرفي  : 
 االذباهصادر التمويل اصدار شهادات ايداع قابلة للتداول و يشمل مصادر التنويع النشاط ادلصريف على مستوى م 

اذل االقًتاض طويل االجل من خارج اجلهاز ادلصريف و على مستوى االستخدامات و التوظيفات مث تنويع القروض 
 .بضة ادلصرفيةادلمنوحة و انشاء الشركات القا

دلة عندا اضافت البنوك اذل انشطتها ادلشتقات و  من ناحية اخرى وصل اذباه تنويع النشاط ادلصريف يف ظل العو 
ادلالية حيث اخذت تتعامل مع العقود االجلة و ىي العقود اليت تلزم صاحبها بشراء اصل من البائع بسعر متفق 
عليو يف تاريخ الحق زلدد يف ادلستقبل و كذلك التعامل يف حقوق الشراء االختيارية و ربقق ادلشتقات ادلالية عدة 

 ها :مزايا اعل
 التحكم و السيطرة على ادلخاطرة  -
 ربسني معدال ت االقًتاض و االقراض  -

 ضرورة االلتزام  بمعيار كفاية رأس المال :

مع االنتشار ادلذىل للعودلة أصبحت النشاطات ادلصرفية تتعرض للعديد من ادلخاطر بسبب عوامل داخلية و 
احلاضر و االحتياط و مواجهة ىذه اآلثار و ذلك عن خارجية حيث أصبح القائمون على ىذه اذلياكل ملزمني 

طريق تدعيم رؤوس األموال البنوك و احتياطاهتا كما أصبح لزاما على البنوك االلتزام دبعيار عادلي او دورل هبذا 
  3الشأن للداللة على قوة ادلركز ادلارل للبنك شلا يزيد على تقوية ثقة ادلتعاملني معو

 

 
                                                                                                                                                                                     

1
 28مرجع سبق ذكره ص  د. عبد الحمٌد عبد المطلب،  

2
 409ص  4000-شمس  جامعة عٌن–التطورات العالمٌة و انعكاساتها على اعمال البنوك كلٌة التجارة  د. طارق عبد العال حماد ،   

مدى تكٌٌف النظام المصرفً الجزائري مع معاٌٌر لجنة بازل و أهم إنعكاسات العولمة، دار الجامعة الجدٌدة، فاٌزة لعراف،   3

 409، 4002الجزائر، 
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 : المصرفية المنافسة في السوق المصرفية بعد اتفاقية تحرير تجارة الخدمات: رابعالمطلب ال

يف جولة  GATTمع تزايد العودلة ادلالية و إقرار ربرير اخلدمات ادلصرفية من القيود اليت جاءت هبا اتفاقية اجلات 
ادلنافسة تشتد يف فقد أخذت  01/01/1995االورغواي و تورل منظمة التجارة العادلية تطبيقها ابتداءا من 
 :1األسواق ادلصرفية حيث أخذت ىذه ادلنافسة ثبلث مظاىر

 ادلنافسة بني البنوك التجارية و ادلؤسسات ادلالية األخرى  -
 ادلنافسة فيما بني البنوك وادلؤسسات ادلالية االخرى  -
االذباىات أدت  ادلنافسة بني البنوك و ادلؤسسات الغري ادلالية على تقدمي اخلدمات ادلصرفية و كل ىذه -

 إذل زيادة ادلنافسة يف السوق ادلصرفية 
 االندماج المصرفي : 
  لعل من أىم أثار العودلة االقتصادية على األجهزة ادلصرفية ما ػلدث يف الوقت احلاضر من موجة االندماجات

سواء بني كل من البنوك الكبرية و الصغرية او البنوك الكبرية وبعضها البعض او من خبلل بنوك عدة  2ادلصرفية
 05عملية اندماج خبلل  20بلدان ،ىذه الظاىرة أصبحت عادلية حيث وصلت عملية االندماج ادلصريف إذل 

 عمليات ماضية و االندماج ىو ارباد بني بنكني  أو أكثر.

م بني بنكني أكثر يف بنك واحد قد يتخذ امسا جديدا ، وقد يكون االندماج أفقيا حيث يت أو انصهار بنكني أو 
، أو اندماج عمودي يتم بني البنوك الصغرية يف سلتلف ادلناطق داخل البلد بالبنك أو يعمبلن يف نشاط واحد

أو أكثر تعمل يف أنشطة سلتلفة البنوك الرئيسية يف ادلدن الكربى ، و ىناك االندماج ادلختلط الذي يتم بني بنكني 
 و غري مرتبطة .

 تزايد حدوث األزمات في البنوك : 
  ؽلكن القول أن من أىم اآلثار السلبية للعودلة تلك األزمات اليت أضرت باجلهاز ادلصريف يف عدد كبري من

زمات ادلالية اليت الدول األعضاء يف صندوق النقد الدورل خبلل التسعينات، فقد شهد القرن العشرين عددا من األ
                                                                                                                                         

                                                           

  040 ص ، 4000، مصر ،الدار الجامعٌة االسكندرٌة ،العولمة و اقتصادٌات  البنوك،عبد الحمٌد عبد المطلب   1
2
 409ص  4008-جامعة عٌن شمس –د. طارق عبد العال حماد : التطورات العالمٌة و انعكاساتها على أعمال البنوك كلٌة التجارة   
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مثل ادلكسيك، األرجنتني و جنوب إفريقيا و دول اجلنوب شرق أسيا، باإلضافة إذل  مشلت العديد من الدول
ال تزال نتائجها السلبية  . 1، اليت أدت إذل إغبلق أسواق ادلال يف عديد من الدول2001سبتمرب  11أحداث 

 العشرية ادلاضية تعرضت ثلث دول األعضاء يف صندوق تأثر حلد اآلن حيث تشري بعض الدراسات إذل انو يف
 .النقد الدورل إذل أزمات مالية بسبب التغريات و التأثريات العادلية 

 خوصصة البنوك : 
   لعل من أىم اآلثار االقتصادية للعودلة و اليت نلمسها بشكل جلي على األجهزة ادلصرفية يف بلدان العادل

الثالث اليت كانت تنتهج النظام االشًتاكي بعد تطبيق برامج اإلصبلحات االقتصادية و التحول لآلليات 
نشاط ادلصريف يف ظل التغريات اقتصاد السوق تلخ  يف خوصصة البنوك دلواجهة التحديات اليت تواجو ال

بعد  15/12/1993االقتصادية العادلية و التكيف مع ما جاء ت بو اتفاقية ربرير اخلدمات ادلصرفية يف 
دولة يف  70يف إطار منظمة التجارة العادلية و اليت وقعت عليها  20/09/1986جولة االرغواي يف 

 انب رئيسية أو ادلبادئ األساسية لبلتفاقية :و لقد مشلت ىذه االتفاقية على عدة جو  1997ديسمرب 
 مبدأ الشفافية و مبدأ التحرير التدرغلي  -
 مبدأ عدم السماح باالحتكار و ادلمارسات التجارية ادلقيدة  -
 مبدأ التغطية و الشمول  -
 كان من اآلثار االقتصادية اذلامة ىو : إضعاف قدرات البنوك المركزية على التحكم في السياسة النقدية
  2ضعاف قدرة البنوك ادلركزية على التحكم يف الساسة النقديةإ

 حيث أصبحت ىذه البنوك عاجزة يف تطبيق األدوات التقليدية يف القرابة على النقد .
شلا يدل بوضوح على ذلك ما حدث من أزمات اجلهاز ادلصريف يف جنوب شرق أسيا ،إذ عجزت البنوك ادلركزية  

 يف إنقاذ العمبلت الوطنية و سعر الصرف .
 تزايد مخاطر أنشطة غسيل األموال من خالل البنوك : 

ة من أصول زلرمة شرعا أو عملية إضفاء ادلشروعية على األموال ادلتأتيؽلكن تعريف غسيل األموال على أنو 
أىم اآلثار السلبية للعودلة االقتصادية ىي تلك األزمات القوية اليت مصادرىا غري مشروعة قانونيا و ىي تعترب 

                                                                                                                                         
                                                           

1
 002، ص 4002عبد الحكٌم مصطفى الشرقاوي، العولمة المالٌة و إمكانٌات التحكم، عدوى األزمات المالٌة، دار الفكر الجامعً، اإلسكندرٌة،   

2
بحث مقدم للملتقى الوطنً للنظام المصرفً الجزائري واقع و أفاق المركز -ا زٌدان محمد ، النظام المصرفً الجزائري و تحدٌات العولمة ،  

 7ص  4000الجامعً قالمة .الجزائر 
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يتعرض ذلا اجلهاز ادلصريف يف عدد من دول العادل ، حيث تشري الدراسات إذل أن غسيل األموال القذرة اليت 
من الناتج احمللي اإلمجارل ، ،   %3ما يعادل   1مليار دوالر 500حوارل  وصلت إذل مبالغ خيالية بلغت سنويا

تشري إذل أن أىم األنشطة الداخلة يف غسيل األموال و ىي ادلتاجرة يف ادلخدرات و األسلحة احملظورة و أيضا 
ت الناذبة عن ادلتاجرة يف السوق السوداء يف السلع اذلامة و اإلسًتاتيجية و العمبلت و الرشاوى و االختبلسا

 الفساد اإلداري و السياسي .
 و يستخدم اجلهاز ادلصريف كوسيط لعمليات غسيل ادلوال حيث سبر عمليات غسيل األموال بثبلث مراحل ىي :

 مرحلة التعتيم مث مرحلة التكامل مع األخذ بعني االعتبار أن غسيل األموال يؤثر تأثريا مثمرحلة اإليداع النقدي 
االقتصاد الوطين ، وقد بدأت مواجهة عادلية لتلك الظاىرة من خبلل احلكومات و ادلنظمات ادلختلفة سلبيا على 

  و رلموعة الدول السبع الكربى و تقوية التعاون الدورل يف ىذا اجملال .

 العولمة المالية: خاللالجزائرية  البنوك التجارية  لتغيرات التي طرأت فيا  :المبحث الثالث* 

 شهد اجلهاز ادلصريف اجلزائري عامة و البنوك التجارية حاصة عدة تغريات منذ أن عرفت العودلة 

 تطور المنافسة بين البنوك التجارية في النظام المصرفي الجزائري  : المطلب األول -1

البنوك اخلاصة ارتفع بالنظر إذل عدد البنوك  التجارية اليت تنتمي إذل القطاع البنكي اجلزائري ، نبلحظ بان عدد 
بشكل ملحوظ، فهو يعادل ضعف عدد البنوك العمومية ادلوجودة ، ولكن رغم ىذا التفوق العددي للبنوك 

اخلاصة ، بقي النشاط البنكي  مسيطرا عليو من قبل البنوك العمومية،من حيث االنتشار اجلغرايف لنشاطات البنوك 
 2الت ( وكذا حجم النشاط البنكيمن خبلل عدد قنوات التوزيع ) الفروع ، الوكا

 :قنوات التوزيع البنكي

ويقصد بقنوات التوزيع فروع و وكاالت البنك اليت ؽلارس من خبلذلا  نشاطاتو وينشر منتجاتو عرب سلتلف    
مناطق الوطن ،ويف ىذا اإلطار تسيطر البنوك العمومية على القطاع ادلصريف  سواء كان ذلك بالنسبة ادللكية أو 

%  89,40بنوك  العمومية الستة على أكثر من بالنسبة للقروض ادلمنوحة و الودائع احملصلة، حيث تستحوذ ال
 2005وكالة حىت  هناية    1097 من السوق ادلصرفية،وسبتلك شبكة واسعة من الفروع و الوكاالت وتبلغ حوارل

                                                                                                                                         
                                                           

1
لمكافحتها، مؤتمر إستراتٌجٌات األعمال  رافعة ابراهٌم الحمدانً، أثر إستخدام التكنولوجٌا المصرفٌة فً ظاهرة غسٌل األموال و الجهود الدولٌة  

 004، ص 4005فً مواجهة تحدٌات العولمة، جامعة قسنطٌنة، 
2
 96ص ، 4000  ،مصر،الدار الجامعٌة االسكندرٌة د ،العوملة و اقتصادٌات البنوك ،د. عبد المطلب عبد الحمٌ  
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موزعة على الًتاب الوطين  وادلًتاكمة منذ االستقبلل، يف حني القطاع اخلاص دل يصل إذل ادلستوى الذي ينافس 
% من رلموع 10,60وكالة عرب الًتاب الوطين بنسبة  120 ، حيث تقدر عدد وكاالتو بفيو القطاع العام

ولكن ما يبلحظ على ىذه الوكاالت يف ارتفاع مستمر حيث   2005الوكاالت عرب الًتاب الوطين وىذا يف هناية 
ظهور ، الذي ؽلكن اعتباره مؤشر ال2005وكالة سنة  120وارتفعت إذل  1997وكاالت سنة  05كانت يف 

نوع من ادلنافسة بني البنوك العمومية و البنوك اخلاصة يف ىذا اجملال ولكن تبقى درجة ادلنافسة بني البنوك التجارية 
  اخلاصة و العمومية ضعيف لصغر حجم البنوك اخلاصة وضعف عدد وكاالهتا مقارنة بالبنوك العمومية.

 : المتغيرات االقتصادية  الكلية الداخليةالمطلب الثاني: تأثير العولمة  المالية على  - 1
( يف التحرير ادلارل واليت تركز على 1973لقد تبنت اجلزائر سياسة التحرير ادلارل انطبلقا من نظرية ماكينون وشاو)

 الفرضية  اليت تقول ان التطور ادلارل " التمعن ادلارل " ىو الركيزة األساسية لتحقيق النمو االقتصادي ،وانطبلقا من
ىذا  فان ربليلنا ألثر التحرير ادلارل على النمو االقتصادي يف اجلزائر  سيكون من خبلل ربليل  دلؤشرات قياس 

 التطور ادلارل و عبلقتها بالنمو االقتصادي.
 لقد اختلف االقتصاديون يف ربديد نوعية و عدد ادلؤشرات ادلالية اليت يكمن استخدامها 

 1973( و)Goldsmith 1989 ، فمثبل استخدام كل من )لقياس درجة تطور النظام ادلصريف
Mckinnon ( مؤشرا واحدا يتمثل يف حجم الوساطة ادلالية )M2/ PIB  بينما استخدم اقتصاديون ، )
( مؤشرات 1996)Levine ( و1993)king Levineو  Demirgue- kantآخرون ومن بينهم 

( وؽلكن أن تذكر من M2/ PIBومن ضمنها ادلؤشر السابق )  1مالية أخرى لقياس درجة تطور النظام مصريف
 بني ىذه ادلؤشرات مايلي:  

ويطلق عليو أيضا عرض النقود  والذي ؽلثل رلموع الكتلة النقدية " M2/PIB":حجم الوساطة المالية - أ
ن أن ارتفاع )الودائع ألجل ، الودائع اجلارية و النقود السائلة ( إذل الناتج الداخلي اخلام ،ويرى ماكينو 

 ىذه النسبة يعرب عن دور كبري للوساطة ادلالية

                                                                                                                                         
                                                           

 
1
مداخلة فً ملتق المنظومة المصرفٌة  –دراسة حالة الجزائر –االقتصادي بن بوزٌان و شكوري سٌدي محمد، التحرٌر المالً وأثره على النمو   

 02فً ظل التطورات االقتصادٌة القانونٌة،بشار ص 
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يقيس ىذا ادلؤشر :( QM/PIB) معدل إجمالي أشباه النقود إلى حجم الناتج الداخلي الخام -ب 
قدرة النظام ادلصريف على جين ادلدخرات الطويلة وادلتوسطة األجل،والذي يعرب على مدى قدرة البنوك على 

 اليت تقيس تطور النظام ادلصريف للعمليات االستثمارية الطويلة األجل ،ويعترب من أىم ادلؤشراتتوفري التمويل 

: يقيس ىذا (CP/ PIB ) نسبة القروض الموجهة للقطاع الخاص على الناتج الداخلي الخامج 
زادت نسبة ادلؤشر  مدى مساعلة البنوك احمللية يف منح القروض و تسهيبلت للقطاع اخلاص ، حيث انو كلما 

ىذا ادلؤشر فانو يدل  على دور كبري للبنوك  يف عملية النمو االقتصادي سنحاول من خبلل ىذه ادلؤشرات 
قياس درجة  تطور النظام ادلصريف اجلزائري ،و بالتارل تقييم إصبلحات التحرير ادلارل اليت عرفتها اجلزائر ابتداء 

 تعبئة االدخار و سبويل االقتصاد ، وبالتارل على ، وىي تعكس مدى مساعلة القطاع البنكي يف1990من 
 .النمو االقتصادي ككل

 الصيرفة اإللكترونيةتأثير العولمة المالية على   :المطلب الثالث

 الصيرفة اإللكترونية في المصارف الجزائرية-1

عصرنة ادلعامبلت ادلالية و الدفع هبا ، باإلضافة إذل وسبتاز ادلصارف الشاملة حبداثة و عصرنة أنظمة ادلعلومات 
ادلصرفية و طرق معاجلة ادلعلومات ، و ىو األمر الذي يعكس مدى مساعلة ىذه ادلصارف يف ربديث و تطوير 
اجلهاز ادلصريف ادلوجود فيو من ىذا اجلانب ، و تسعى ادلصارف اجلزائرية لتدارك التأخر يف ىذا اجملال الذي يعد 

يت تطبع النظام ادلصريف من جهة ، و من جهة أخرى إلستكمال مسار أحد أىم ىذه اجلوانب السلبية ال
 اإلصبلحات ادلصرفية ، و إستكمال أسس منظومة مصرفية تتميز باحلداثة و العصرنة . 

 الواقع الحالي للصيرفة اإللكترونية في المصارف الجزائرية :  -1

اقات البنكية أن إستخدامها جد زلدود يف اجملتمع يشري واقع استخدام وسائل الدفع اإللكًتونية و على رأسها البط
اجلزائري ، يف الوقت الذي أصبح التعامل بالبطاقات البنكية جزءا ال يتجزأ من احلياة اليومية لؤلفراد يف اجملتمعات 

 .1ادلتقدمة و حىت يف بعض الدول النامية 

 تحديث و عصرنة نظام الدفع اإللكتروني :  -1

                                                                                                                                         
                                                           

1
 زيادان محمد ، دريش رشيد ، متطلبات إدماج البنوك الجزائرية في اإلقتصاد العالمي ، ملتقى المنظومة المصرفية الجزائرية ، و التحوالت  

 908، ص ص  ، الواقع و التحديات  اإلقتصادية
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يهدف مشروع و ربديث و عصرنة نظام الدفع يف ادلصارف و ادلؤسسات ادلالية اجلزائرية إذل الوصول إذل نظام دفع 
 و ربويل ادلعلومات و األموال بطريقة سريعة و فعالة من خبلل 

وضع بنية أساسية ذات فعالية كبرية يف معاجلة العمليات ما بني ادلصارف و بنك اجلزائر لتسهيل ادلبادالت و 
تبادل ادلعلومات ، و بني ادلصارف و السوق ادلارل لتطوير نظام ادلدفوعات للمبالغ الكبرية ، ضف إذل ذلك ربديد 

 1ة مثل طرق اإلثبات اإللكًتوين و التوقيع اإللكًتويناإلطار القانوين الذي ػلدد قواعد ادلعامبلت اإللكًتوني

 نظام المقاصة اإللكترونية :  -أ

" لتسوية tmemttatlélétيعرف بنظام الدفع الشامل للمبالغ الصغرية ، يعتمد على ادلعاجلة عن بعد "
ادلركزي و يهدف نظام ادلعامبلت فيما بني ادلصارف و ادلؤسسات ادلالية بصورة آلية و ربت إشراف و إدارة البنك 

 ادلقاصة اإللكًتوينة إذل : 

 " التبادل ما بني ادلصارف العمليات الدفع اليت ينفذىا ادلتعاملون . notuéattaattuéتأليو " -

 تقلي  أجال التحصيل بادلقارنة بالعمليات اليت يقوم هبا كل مصرف .  -

 اسبة . ضمان أمن ادلبادالت لتفادي حدوث خسائر أو مشاكل يف احمل -

( أرصدة التسوية ، إذ يصبح ىناك حساب واحد للتسوية   مع رصيد nléttaetaattuéإمكانية مركزة ) -
 واحد صايف ؽلكن متابعتو مركزيا من طرف ادلصارف .

 ربسني تسوية على مستوى ادلصارف التجارية .  -

 سبكني البنك ادلركزي من التحكم و مراقبة الكتلة النقدية .  -

و  2004ار ربديث ىذا النظام قام بنك اجلزائر بإنشاء مركز ما قبل ادلقاصة بني ادلصارف يف أوت و يف إط
 .  2006يهدف إذل ضمان إصلاز نظام ادلقاصة اإللكًتونية ، على أن يبدأ فيو بصورة عملية مع بداية 

 

 

 
                                                                                                                                         

                                                           
1
 زيادان محمد ، دريش رشيد ، متطلبات إدماج البنوك الجزائرية في اإلقتصاد العالمي ، ملتقى المنظومة المصرفية الجزائرية ، و التحوالت  

 909، 908، ص ص  اإلقتصادية ، الواقع و التحديات 



 لماليةالجهاز المصرفي الجسائري و تحديات العىلمة ا                                               الفصل الثالث 
 

71 
 

 1الجزائريالتحديات و المشاكل العامة التي تواجو القطاع المصرفي : المطلب الرابع
ادلسجل على مستوى البنوك اجلزائرية من حيث زيادة أصوذلا و رؤوس أمواذلا، إال أهنا ال على الرغم من التحسن 

تزال نعاين من صغر أحجامها مقارنة من البنوك العربية و األجنبية، و من ادلستوى ادلطلوب، كما يعاين القطاع 
من إمجارل األصول  %90طر البنوك التجارية العامة على أكثر من من الًتكز الشديد، حيث تسيادلصريف اجلزائري 

البنكية، األمر الذي ػلد من ادلنافسة و يعيق تطور الصناعة ادلصرفية، و تعود إذل ىذه الوضعية إذل اإلعلال الذي 
ادلخطط سابقا، كما تعاين أنظمة تسوية  اإلشًتاكي االقتصاديتعرض لو القطاع اخلاص بشكل عام يف النظام 

ادلدفوعات من ضعف كبري لؤلسلوب التقليدي ادلعمول بو يف إسبام عمليات ادلقاصة، و يزداد األمر حدة إذ تعلق 
بإجراء مقاصة بني غرفيت بنك متباعدتني مكانيا شلا يؤدي ذلك إذل عرقلتها لفًتة طويلة، و ينعكس ذلك سلبا 

 لفًتة من الزمن.لبنوك بسبب بقاء الشيكات دون مقاصة على ادلتعاملني مع ا
كما يتسم اجلهاز ادلصريف اجلزائري احلارل بوجود قيود مالية و زلاسبية و تنظيمية، ربد من قدرة اجلهاز ادلصريف 

ة أنظمة العمل ادلصريف، حيث صلد مثبل يف ادلصارف اجلزائرياجلزائري على مواكبة التطورات العادلية احلديثة يف رلال 
ة العمليات البنكية احلديثة، و كذلك غياب ربليل مارل بنكي معاجلقدمة مبلئمة لتغطية احلسابات و زلاسبية مت

دقيق مكيف مع واقع البنوك العصرية و برامج احلاسوب و اإلنًتنت، باإلضافة إذل ضعف منظومة اإلتصال 
تلعب البيئة  ث التنسيق و التعاون الضرورينيالتنظيمي بني سلتلف ادلصاحل داخل البنك شلا يصعب من إحدا

ادلصرفية دورا أساسيا يف زيادة ادلسافات بني مقررات جلنة بازل، و إمكانية تطبيقها بسهولة و يسر يف النظام 
تغلب عليها مسات تفردت هبا دون غريىا، من حيث الوضوح يف ظلط اإلدارة، و ادلصريف اجلزائري، فهذه البيئة 

 .للدولة يف شؤون العمل ادلصريف التدخل الكبري
من خبلل ما سبق نبلحظ أن النظام ادلصريف اجلزائري ػلتاج لعملية إصبلح واسعة، حيث أن النقائ  السابقة 
ىناك الذكر غلب ان تعد دافعا قويا إلصبلح ادلنظومة ادلصرفية اجلزائرية، كما أنو باإلضافة إذل التحديات السابقة، 

قطاع البنوك يف اجلزائر، منها ما لو عبلقة مباشرة العديد من ادلشاكل و التحديات و الصعوبات اليت تواجو 
 2بالوظيفة البنكية، و منها ما لو عبلقة باحمليط اإلقتصادي سواء الوطين او اخلارجي
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 409ص 

2
 409ص  ،  نفس المرجع السابق فاٌزة لعراف،  
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 الثالثخالصة الفصل 
العودلة ادلالية يف خضم برامج اإلصبلحات و التحرير طبقت السلطات اجلزائرية سياسات التحرير ادلارل و انتهاج 
واليت كانت نتيجة لسياسات الكبح ادلارل  ادلنتهجة يف ظل  االقتصادي ،حيث أدت األوضاع االقتصادية ادلتدىورة

 .شلا دفع السلطات اجلزائرية1986 نظام التخطيط ادلركزي،اليت ظهرت بشكل واضح من خبلل أزمة البًتول
 مؤسسات النقد الدولية من اجل احلصول على مساعدات منها ،و اخلروج من أزمة ادلديونية وباللجوء إذل 

األوضاع االقتصادية ادلتدىورة مث تطبيق برامج اإلصبلح دبساعدة صندوق النقد الدورل،حيث طبقت برنارلي 
( 1998-1994( و برنامج التعديل اذليكلي ادلوسع )1991 -1989أالنتمائي بني سنيت )  االستعداد

خبلل ربرير  سعر  وكانت هتدف إذل إصبلح القطاع ادلارل و ادلصريف واليت بدأت بتحرير النظام ادلصريف  من
من خبلل رلموعة  من القوانني وأعلها قانون النقد  الفائدة على الودائع و القروض ،مث تنظيم ىذه اإلجراءات

 .10/90والقرض 
آثار مهمة ىيكل القطاع ادلارل وادلصريف حيث أدت  إذل توسيعو بدخول  كانت لسياسات اليت انتهجتها اجلزائر 

القطاع اخلاص و األجنيب و لكن يبقى الوضع الذي يسمح لو دبنافسة  القطاع العام  من حيث  ذبميع الودائع أو 
ة من ىذا و توضح اثر ذلك يف زيادة مستويات االدخار احمللي  رغم نسبة كبري  منح االئتمان  أو من حيث احلجم

االدخار  يعترب ادخارات ادلؤسسات البًتولية . أما  بالنسبة لبلستثمار لوحظ نق  نسبة القروض ادلقدمة 
لبلقتصاد و ىذا ما يدل على دور البنوك الكابح لبلستثمار و تشكل القروض القصرية األجل النسبة األكرب من 

 حجم القروض.
إال اهنا دل تتمكن  حلد االن من  ، ادلنظومة  ادلصرفية اجلزائريةصبلح يفؽلكن ان نستخل  انو بالرغم من زلاولة اال

 اتباع اسًتاتيجيات واضحة دلواجهة ادلخاطر النامجة عن ظاىرة العودلة .
و التحول آلليات  االقتصاديحبيث ان القطاع ادلارل و ادلصريف اجلزائري  دل يستوعب  بعد برامج االصبلح 

ذه هبالسوق  ألنو ما زال يعاين من خلل كبري يف انظمة التسيري و زبلف اكرب يف عقول الفاعلني و القائمني 
 .ألخرة النمو االقتصادي  وانتقال ىذا االخري من تدىور تري شلا يتسبب يف تعطيل و ادلنظومات  ادلصرفية 
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 تمهيد:  

 

 ىذه مواجهة اجلزائرية ادلصارف على فرض ادلعريف، االقتصاد يف الدخول ضلو اجلزائر توجو إن
 ادلصرفية، التكنولوجيا دور تفاقم ىو ادلعرفة عصر يف ادلصريف العمل دييز ما حيث ادلستجدة، التغريات

 وتطورات تغريات مع التكيف ضرورة عليها أوجب ادلعلوماتية عصر إذل اجلزائرية ادلصارف نتقالفإ
 أصبحوا الذين زبائنها تطلعات مع تتناسب جديدة خدمات و منتجات البتكار بالسعي ىذا و اجلديد احمليط

 خدماتو لتطوير السباقني من الريفية التنمية و الفالحة بنك كان قد و .أسرع و أرقى خلدمات يطمحون
 و مواكبة العودلة  ادلصرفية التكنولوجيا رلال يف اجلديد مواكبة و
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 المبحث األول: لمحة شاملة حول بنك الفالحة و التنمية الريفية 

ادلشاركة يف القطاع الفالحي و يعد بنك الفالحة و التنمية الريفية من الوسائل السياسية احلكومية اليت هتدف إذل 
 ترقية ادلناطق الريفية.

 نشأة بنك الفالحة و التنمية الريفية:األول:  طلبالم

( إذل القطاع العمومي، إذ يعترب وسيلة من وسائل سياسة BADRينتمي بنك الفالحة و التنمية الريفية )
 . مت إنشاءه دبوجبالعادل الريفياحلكومة الرامية إذل ادلشاركة يف تنمية القطاع الفالحي و ترقية 

تبعا إلعادة ىيكلة البنك الوطين اجلزائري، و ذلك هبدف  1982مارس  13ادلؤرخ يف  106-82مرسوم رقم 
 و كان تأسيسو تبعاادلسامهة يف تنمية القطاع الفالحي و ترقيتو، و دعم نشاطات الصناعات التقليدية و احلرفية.

 BNAإلعادة ىيكلة البنك الوطين اجلزائري 

و يف ىذا اإلطار قام بنك الفالحة و التنمية الريفية بتمويل ادلؤسسات الفالحية التابعة للقطاع اإلشرتاكي، مزارع 
 الدولة و اجملموعات التعاونية، و كذلك ادلستفيدين الفريني للثورة الزراعية، مزارع القطاع اخلاص، تعاونية اخلدمات،

 و الدواوين الفالحية و ادلؤسسات الفالحية الصناعية إذل جانب قطاع الصيد البحري.

إذل شركة ذات رأس مال  1988و يف إطار اإلصالحات اإلقتصادية ربول بنك الفالحة و التنمية الريفية بعد عام 
و لكن بعد  دج للسهم الواحد، 1.000.000 سهم بقيمة 2200مليار دينار جزائري، مقسم إذل  22قدره 

الذي منح إستقاللية أكرب للبنوك و ألغي من خاللو نظام  14/04/1990صدور قانون النقد و القرض يف 
التخصص، أصبح بنك الفالحة و التنمية الريفية كغريه من البنوك يباشر صبيع الوظائف اليت تقوم هبا البنوك 

عملية االدخار بنوعيها بالفائدة و بدون فائدة، و  التجارية و ادلتمثلة يف منح التسهيالت اإلئتمانية و تشجيع
ادلسامهة يف التنمية، مع وضع قواعد ربمي البنك و ذبعل معامالتو مع زبائنو أقل سلاطرة، و لتحقيق أىدافو وضع 

 .1وكالة 300البنك إسرتاتيجية شاملة من خالل التغطية اجلغرافية لكامل الرتاب الوطين بأكثر من 
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  BADRبنك الفالحة و التنمية الريفية  و مهام أهداف:نيالمطلب الثا

 :األهداف -أ 

ية على بنك الفالحة و التنمية الريفية اجلديد الذي تشهده الساحة ادلصرفية احمللية و العادل االقتصاديحيتم ادلناخ 
مركزه التنافسي يف ظل  أن يلعب دورا أكثر ديناميكية و أكثر فعالية يف سبويل االقتصاد الوطين من جهة، و تدعيم

ادلتغريات الراىنة من جهة أخرى، و بذلك أصبح لزاما على القائمني على البنك وضع إسرتاتيجية أكثر فعالية 
 دلواجهة التحديات اليت تفرضها البيئة ادلصرفية.

يت يتبعها و أمام كل ىذه األوضاع وجب على ادلسؤولني إعادة النظر يف أساليب التنظيم و تقنيات التسيري ال
 البنك، و العمل على ترقية منتجاتو ادلصرفية من أجل إرضاء الزبائن و االستجابة إلنشغاالهتم.

و يف ىذا الصدد جلا بنك الفالحة و التنمية الريفية مثل البنوك العمومية األخرى إذل القيام بأعمال و نشاطات 
مصرفية كبرية و شاملة  تتمثل يف جعلو مؤسسةمتنوعة و على مستوى عال من اجلودة للوصول إذل إسرتاتيجية 

  %30مليار دوالر، و ينشط بواقع  5.8يتدخل يف سبويل كل العمليات اإلقتصادية، حيث بلغت ميزانيتو حوارل 
من التجارة اخلارجية باجلزائر، و هبذا أصبح حيظى بثقة ادلتعاملني االقتصاديني و األفراد الزبائن على حد سواّء، و 

 .1تدعيم مكانتو ضمن الوسط ادلصريفىذا قصد 

 و من أىم األىداف ادلسطرة من طرف إدارة البنك مايلي:

 * توسيع و تنويع رلاالت تدخل البنك كمؤسسة مصرفية شاملة
 * ربسني نوعية و جودة اخلدمات

 * ربسني العالقات مع الزبائن
 * احلصول على أكرب حصة من السوق

 ق أقصى قدر من الرحبية.* تطوير العمل ادلصريف قصد ربقي
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يف ادلرحلة اجلديدة اليت تتميز بتحوالت ىامة  لالنطالقو بغية ربقيق تلك األىداف قام البنك بتهيئة الشروط 
احمللية و األجنبية، حيث قام البنك بتوفري شبكات جديدة و نتيجة إنفتاح السوق ادلصرفية أمام البنوك اخلاصة 

و أنظمة معلوماتية، كما بذل القائمون على البنك رلهودات كبرية لتأىيل  وضع وسائل تقنية حديثة و أجهزة
موارده البشرية، و ترقية االتصال داخل و خارج البنك، مع إدخال تعديالت على التنظيمات و اذلياكل الداخلية 

 للبنك تتوافق مع احمليط ادلصريف الوطين و احتياجات السوق.
ن الزبائن و ىذا بتوفري مصاحل تتكفل دبطالبهم و إنشغاالهتم و احلصول كما سعى البنك غلى التقرب أكثر م

 على اكرب ادلعلومات اخلاصة بإحتياجاهتم، و كان البنك يسعى لتحقيق ىذه األىداف بفضل قيامو ب:

 * رفع حجم ادلوارد بأقل تكاليف
 * توسيع نشاطات البنك فيما خيص التعامالت

 نار و العملة الصعبة* تسيري صارم خلزينة البنك بالدي
 مهام ال 

وفقا للقوانني و القواعد ادلعمول هبا يف اجملال ادلصريف، فغن بنك الفالحة و التنمية الريفية مكلف بالقيام بادلهام 
 التالية:

 * معاجلة صبيع العمليات اخلاصة بالقروض الصرف و الصندوق

 * فتح حسابات لكل شخص طالب ذلا و إستقبال الودائع

 * ادلشاركة يف صبيع اإلدخارات

 * ادلسامهة يف تطوير القطاع الفالحي و القطاعات األخرى

 * تأمني الرتقيات اخلاصة بالنشاطات الفالحية و ما يتعلق هبا.

* تطوير ادلوارد و التعامالت ادلصرفية و كذا العمل على خلق خدمات مصرفية جديدة مع تطوير ادلنتجات و 
 .1اخلدمات ادلقدمة

 تنمية موارد و إستخدامات البنك عن طريق ترقية عملييت اإلدخار و اإلستثمار. *
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 * تطوير شبكتو و معامالتو النقدية

 * تقسيم السوق ادلصرفية و التقرب أكثر من ذوي ادلهن احلرة، التجار، و ادلؤسسات الصغرية و ادلتوسطة.

 من التطورات العادلية يف رلال العمل ادلصريف. االستفادة* 

 بنك الفالحة و التنمية الريفية ب:و يف إطار سياسة القروض ذات ادلردودية يقوم 

 تطوير قدرات ربليل ادلخاطر -

 إعادة تنظيم إدارة القروض -

 ربديد ضمانات متصلة حبجم القروض و تطبيق فائدة تتماشى و تكلفة ادلوارد. -

اجلديد للدولة و  االقتصاديك الفالحة و التنمية الريفية و ألجل تعزيز مكانتو التنافسية و التوجو لقد عمل بن
احلادي و العشرين، ن من القر  سياستها بصفة عامة بوضع سلطط إسرتاتيجي شرع يف تطبيقو مع بداية العقد األول

 تلخصت أىم زلاوره يف:

 ظيمي للبنك*إعادة تنظيم و تسيري اذليئات و اذليكل التن

 * عصرنة البنك )تقوية تنافسيتو(.

 * إحرتافية العاملني

 * ربسني العالقات مع األطراف األخرى

 1* تطهري و ربسني الوضعية ادلالية
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 :تنظيم على مستوى بنك الفالحة و التنمية الريفية -

ربقيق البنك ألىدافو مرتبط دبدى قدرتو على إتاحة و ذبنيد الوسائل ادلادية و البشرية ألجل ربقيق أىداف و  إن
إسرتاتيجية البنك، بتنظيمها و التنسيق بينها ضمن ىيكل تنظيمي مالئم خيدم ادلصاحل العامة للبنك و حيدد 

 ة و التنمية الريفية يعتمد على شكلني مها:شكل تنظيم بنك الفالحيالعالقات الرمسية من أطراف التنظيم. ف

 التنظيم ادلركزي و التنظيم الالمركزي

 :يضم التنظيم المركزي

 (P.D.Gرللس إداري برئاسة الرئيس ادلدير العام ) -أ

منها إذل مديريات فرعية مديريات عامة مساعدة، على رأس كل منها مدير عام مساعد، و يتفرع بعض  -ب
 اذليكل التنظيمي لبنك الفالحة و التنمية الريفية.أخرى حسب ما يبينو 

 ادلديريات العامة ادلساعدة لعمل الرئيس ادلدير العام من: أىمتتكون 

 ادلديرية العامة ادلساعدة للغدارة و الوسائل  -

 ادلديرية العامة ادلساعدة للمراقبة و التطوير -

 و الصندوق.ادلديرية العامة ادلساعدة لإلعالم اآلرل، احملاسبة  -

 ادلديرية العامة ادلساعدة للعمليات الدولية -

 ادلديرية العامة ادلساعدة للموارد و التعهدات -

 1مديرية اإلتصال و التسويق -

إضافة إذل ما سبق، توجد ادلفتشية العامة، ادلستشارون و اللجان الذين يقومون دبراقبة و إعطاء النصائح و اآلراء 
لبنك بصفة عامة. دبا أن بنك الفالحة و التنمية الريفية ديتلك شبكة كبرية من فيما خيص عمل و نشاط ا
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الوكاالت عرب الرتاب الوطين، فإنو يعتمد على تنظيم المركزي، أين خيول للمجموعات اجلهوية لإلستغالل بعض 
 اليت ربت مسؤولياهتا. الصالحيات و اإلستقاللية و كذا مهام ادلراقبة و التفتيش لعمل و أنشطة الوكاالت ادلصرفية

 أما التنظيم الالمركزي فيظم:

(: اليت تتوذل مهمة تنظيم، تنشيط، مساعدة، مراقبة و متابعة E.G.Rالمجموعة الجهوية لإلستغالل )* 
 الوكاالت ادلصرفية اليت ىي ربت مسؤولياهتا. غالبا ما تكون ىذه اجملموعات اجلهوية لإلستغالل والئية.

 وكالة جهوية لإلستغالل. 41ديتلك بنك الفالحة و التنمية الريفية عرب كامل الرتاب الوطين 

تتمثل يف الوكالة ادلصرفية لبنك الفالحة و التنمية الريفية تكون تابعة (: A.L.Eالوكالة المحلية لالستغالل )* 
الوكالة احمللية لإلستغالل. دبعاجلة صبيع  للمديرية العامة و ربت رقابة إحدى اجملموعات اجلهوية لإلستغالل. تقوم

 أو بعض العمليات ادلصرفية حسب منطق تواجدىا و ما يقضيو عملها، أين تدخل يف عالقات مباشرة مع الزبائن

وكالة زللية لإلستغالل عرب كامل الرتاب الوطين متضمنة  300ديتلك بنك الفالحة و التنمية الريفية حاليا حوارل 
جلزائر العاصمة. كما يسعى البنك حاليا إذل التوسع عرب فتح وكاالت مصرفية جديدة قدر عدد وكالة مقرىا با

، شلا يشري إذل 1982وكالة عند بداية نشاطو سنة  140مشروعا، بعدما كان ديتلك حوارل  47ادلشاريع هبا ب: 
 .1التوسع الكبري للبنك و إتساع حجم أعمالو و تعامالتو

قروض بالبنك، فهو يعتمد سياسة السقوف احملددة، إذ خيول للوكالة ادلصرفية منح فيما خيص كيفيات منح ال
قروض للزبائن إذا دل تتعد قيم مبالغها السقوف احملددة من طرف اإلدارة العامة و حسب نوع القروض ادلطلوب، 

ة اجلهوية لإلستغالل، فإذا ما ذباوزت قيمة القرض السقف ادلخول صالحية للوكالة، يتم ربويل ادللف إذل ادلديري
اليت بدورىا قد زبرج عن صالحيتها إذا ذباوزت السقف احملدد ذلا و يتم ربويل ادللف إذل ادلديرية ادلختصة بو 

 باجلزائر العاصمة.
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 : الهيكل النظيمي لبنك الفالحة و التنمية الريفيةالمطلب الثالث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اذليكل التنظيمي للوكالة احمللية لإلستغالل 04 الشكل:

 : من وثائق الوكالة، بنك الفالحة و التنمية الريفية ''بدر''المصدر

 

 مدير الوكالة

 األمانة العامة

 الواجهةمكتب  المكتب الخلفي

 قطب المبادالت

 عمليات القرض

عمليات التجارة 

 الخارجية

عمليات اإلدارية و 

 المحاسبية

 وسائل الدفع:

 الدفع -

 أغلفة -

تغطية  -

 اإلحتياطات

المقايضة و  -

 التعويضات

الصندوق 

 الرئيسي

 قطب الزبائن

 إستقبال و توجيه

بالزبائن  مكلفين

 خواص

مكلفين بالزبائن و 

 مؤسسات

الخدمة 

 السريعة

حسابات 

 الودائع
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 : تطورات التي شهدها البنكالمبحث الثاني

 .عرف بنك الفالحة و التنمية الريفية عدة تطورات

 تطور بنك الفالحة و التنمية الريفية: :ول المطلب األ

 مر بنك الفالحة و التنمية الريفية يف تطوره بثالث مراحل رئيسية و ىي: 

البنك على ربسني موقعو يف السوق ادلصريف، و  : خالل ىذه ادلرحلة إنصب إىتمام2881-2893مرحلة  -أ 
 العمل على ترقية العادل الريفي عن طريق تكثيف فتح الوكاالت ادلصرفية يف ادلناطق ذات النشاط الفالحي.

: دبوجب قانون النقد و القرض الذي ألغى من خاللو التخصص القطاعي 2888 -2882مرحلة  -ب
نمية الريفية ليشمل سلتلف قطاعات اإلقتصاد الوطين خاصة قطاع للبنوك، توسع نشاط بنك الفالحة و الت

الصناعات الصغرية و ادلتوسطة بدون اإلستغناء عن القطاع الفالحي الذي تربطو معو عالقات شليزة، أما يف اجملال 
يزت التقين فقد شهدت ىذه ادلرحلة إدخال و تعميم إستخدامو اإلعالم اآلرل عرب سلتلف وكاالت البنك، لقد سب

 ىذه ادلرحلة دبا يلي:

 لتسهيل معاجلة و تنفيذ عمليات التجارة اخلارجية ’’SWIFT’‘: مت اإلطلراط يف نظام سويفت 2882

يساعد على سرعة أداء العمليات ادلصرفية من خالل ما يسمى  ’’Sybu’‘: مت وضع نظام 1992
Télétraitement1العمليات ادلصرفية ، إذل جانب تعميم استخدام اإلعالم اآلرل على صبيع 

 : بدء العمل دبنتج جديد يتمثل يف بطاقة السحب بدر2885

 : إدخال نظام ادلعاجلة عن بعد جلميع العمليات ادلصرفية يف وقت حقيقي 2887

  (CIB): بدء العمل ببطاقة السحب ما بني البنوك 2889

ة الريفية كغريه من البنوك العمومية يف سبيزت ادلرحلة دبسامهة بنك الفالحة و التنمي :3115 -3111مرحلة  -ج
تدعيم و سبويل اإلستثمارات ادلنتجة، و دعم برنامج اإلنعاش اإلقتصادي و التوجو ضلو تطوير قطاع ادلؤسسات 
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الصغرية و ادلتوسطة، و ادلسامهة يف سبويل قطاع التجارة اخلارجية وفقا لتوجيهات إقتصاد السوق، إذل جانب توسيع 
 مناطق الوطن و ذلك عن طريق فتح ادلزيد من الوكاالت.تغطيتو دلختلف 

و للتكيف مع التحوالت االقتصادية و االجتماعية اليت تعرفها البالد، و استجابة الحتياجات و رغبات الزبائن، 
قام بنك الفالحة و التنمية الريفية بوضع برنامج على مدى مخس سنوات يتمحور أساسا حول عصرنة البنك و 

ءه، و العمل على تطوير منتجاتو و خدماتو، باإلضافة إذل تبنية إستخدام التكنولوجيا احلديثة يف رلال ربسني أدا
 العمل ادلصريف، ىذا الربنامج الطموح حقق نتائج ىامة نوردىا فيما يلي:

: القيم بفحص دقيق لنقاط القوة و نقاط الضعف يف سياستو، مع وضع إسرتاتيجية تسمح لبنك 3111عام 
 بإعتماد ادلعايري العادلية يف رلال العمل ادلصريف.

: سعيا منو إلعادة تقييم موارده قام البنك بإجراء عملية تطهري زلاسبية و مالية جلميع حقوق 3112عام  -
ادلشكوك يف ربصيلها بغية ربديد مركزه ادلارل و مواجهة ادلشاكل ادلتعلقة بالسيولة و غريىا، و العمل على زيادة 

 مدة سلتلف العمليات ادلصرفية ذباه الزبائن  تقليص

 مع خدمات مشخصة la banque assiseإذل جانب ذلك قام البنك بتحقيق مفهوم البنك اجلارل 

 : تعميم تطبيق مفهوم البنك اجلالس مع خدمات مشخصة على مستوى صبيع وكاالت البنك.3113عام  -

لبنك الذي عرف إدخال تقنية جديدة تعمل على سرعة شليزة بالنسبة ل 2004: لقد كانت سنة 3115عام  -
تنفيذ العمليات ادلصرفية تتمثل يف عملية نقل الشيك عرب الصورة، فبعد أن كان يستغرق وقت ربصيل شيكات 

يوما، أصبح بإمكان الزبائن ربصيل شيكات بنك بدر يف وقت وجيز، وىذا يعترب  15البنك مدة قد تصل إذل 
على تعميم  2004ال العمل ادلصريف يف اجلزائر. كما عمل مسؤولو بنك خالل عام إصلاز غري مسبوق يف رل

ادلرتبطة   les guichets automatique des billetsاستخدام الشبابيك اآللية لألوراق النقدية 
 ببطاقات الدفع.

 لألوراق شهر سبتمرب من ىذه السنة عرفت أول ذبربة ناجحة لعملية سحب تتم من خالل شباك آرل: 3116
من أجل  2006النقدية وسط حضور صباىريي و إعالمي غفري كما إستمر العملية طوال األشهر األوذل لسنة  

 تعميم إستعماذلا يف سلتلف وكاالت عرب الوطن
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: شروع البنك يف إعتماد أنظمة البنك اإللكرتوين اليت تسمح للزبائن باإلطالع مباشرة على 3125 - 3122
و طلب دفاتر الشيكات يف شبكة األنرتنت و السماح أيضا للمؤسسات لتحويل أجور العمال دون  حسابتهم

التنقل من مقرات عملهم، إضافة إذل التحويل عن بعد و سلتلف التعامالت ادلالية و ادلصرفية. أيضا قام بنك 
BADR  من حيث بطاقة السحب  يعترب البنك األولبتطوير وسائل الدفع اإللكرتوين و توفري البطاقات، إذ

 ادلتداولة

 منتجات و خدمات بنك الفالحة و التنمية الريفية:: ثانيالمطلب ال 

يهدف بنك الفالحة و التنمية الريفية من خالل وضع سياسات تتعلق بادلنتجات و اخلدمات إذل الرفع من احلصة 
 بتوقعاهتم و إشباع حاجاهتم و رغباهتم أكثر. االىتمامالسوقية و العمل على إرضاء الزبائن عرب 

 منتجات بنك الفالحة و التنمية الريفية -أ

 ادلنتجات يف: أىمتتمثل 

: يكون مفتوحا لألشخاص الطبيعيني و ادلعنويني الذين ديارسون نشاطا ذباريا )ذبار، الحساب الجاري -
 دون فائدة.إخل(ىذا ادلنتج ادلصريف ب…. صناعيون، مؤسسات ذبارية، فالحون

تكون حسابات مفتوحة جلميع األفراد او اجلماعات اليت ال سبارس أي نشاط  حساب الصكوك )الشيكات(: -
 ذباري )صبعيات، إدارة إخل( و ذوي األجور الراغبنب يف اإلستعانة بالشيكات لتصفية احلسابات.

دخار إو ىو عبارة عن منتج مصريف ديكن الراغبني من  :Livret épargne BADRدفتر التوفير  -
الفائضة عن حاجاهتم على أساس فوائد زلددة من طرف البنك او بدون فوائد حسب رغبات ادلدخرين، و  أمواذلم

بإستطاعة ىؤالء ادلدخرين احلاملني لدفرت التوفري القيام بعمليات دفع و سحب االموال يف صبيع الوكاالت التابعة 
 من مكان آلخر. األموال، و بذلك فإن ىذا ادلنتج جينب أصحاب دفاتر التوفري مشاكل و صعوبات نقل للبنك

: سلصص دلساعدة أبناء ادلدخرين للتمرس و Livret épargne juniorدفتر توفير الشباب  -
 .1التدريب على اإلدخار يف بداية حياهتم اإلدخارية
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موجهة لزبائن بنك الفالحة و التنمية الريفية، حيث سبكن من : ىذه البطاقة carte BADRبطاقة بدر  -
( كما سبكن B.A.Bالقيام بعمليات الدفع و السحب لألوراق النقدية عرب ادلوزعات اآللية لألوراق النقدية )

 أصحاهبا أيضا من القيام بعمليات السحب من ادلوزعات اآللية للبنوك األخرى.

: عبارة عن تفويض ألجل و بعائد موجو لألشخاص sseLes bons de caiسندات الصندوق  -
 ادلعنويني و الطبعيني.

: و ىي وسيلة تسهل على األشخاص الطبعيني و ادلعنويني les dépôts a termeاإليداعات ألجل  -
 إيداع األموال الفائضة عن حاجاهتم إذل آجال زلددة بنسبة فوائد متغرية من طرف البنك.

: منتج يسمح جبعل نقود ادلدخرين بالعملة متاحة يف كل les comptes devises حساب بالعملة الصعبة -
 حلظة مقابل عائدا زلددا حسب شروط البنك

كما توجد عدة منتجات أخرى لدى بنك الفالحة و التنمية الريفية كالدفرت ادلخصص للسكن إضافة إذل 
وفق دراسات و شروط مسبقة، من بينها: قروض اإلعتمادات و القروض اليت دينحها البنك لزبائنو، اليت تكون 

 .1اإلستثمار، قروض اإلستغالل و غريىا

 :خدمات بنك الفالحة و التنمية الريفية -ب

 تظهر أىم اخلدمات يف:

 فتح سلتلف احلسابات للزبائن و زبليص الصكوك بأمر ادلعين أو بأمر اآلخرين -

 التحويالت ادلصرفية -

 و التحصيل فيما خيص التعامالت اخلارجيةاخلدمات ادلتعلقة بالدفع  -

 خدمة كراء اخلزائن احلديدية -
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( اليت سبكن الزبائن من معاينة و مراجعة التحويالت اليت BADR Consulteخدمات البنك للمعاينة ) -
 استعمالاألرقام الشخصية السرية ذلم ادلعطاة من طرف البنك، من خالل  استعمالطرأت على أرصدهتم عرب 

 ة اإلعالم اآلرل ادلتاحةاجهز 

إستعمال شبكة لزبائن البنك ب أحسن، اليت تسمح خبدمة  ((télétraitementخدمات الفحص السلكي  -
 الفحص السلكي يف تنفيذ العمليات التحويلية ادلصرفية يف الوقت احلقيقي.

 اإللكترونيةالخدمات المصرفية المطلب الثالث:  

 :أوال: الشيك اإللكتروني: 

حيث يقوم أحد الطريف العالقة الة ربتوي على صبيع البيانات ادلوجودة يف الشيك الورقي العادي، سعبارة عن ر ىي 
للطرف الثاين و إرسالو لو عرب الربيد اإللكرتوين، و تكون صبيع التوقيعات اليت يتضمنها الشيك توقيعات إلكرتونية 

ليت تعترب التوقيع اإللكرتوين دبثابة التوقيع اليدوي و من ميزات من مت فإنو يتمتع بنفس قوة الشيك الورقي يف الدول ا
 ىذه التقنية أنو ال يشرتط توافر كل من الطرفني على حسابات بنفس البنك الذي يقوم بعملية ادلقاصة.

 ثانيا: اإلعتماد المستندي اإللكتروني

 منح اإلئتمان و توزيعو على سلتلف من ادلعروف إن الودائع ال يشكل يف حد ذاتو النشاط الرئيسي ادلتمثل يف
  1القطاعات التجارية و الصناعة احملتاجة لو

 الخدمات المصرفية اإللكترونية المبحث الثالث:

تقدم فرصا ىائلة للمصارف، فهي نتيح ذلا التوسع و  استطاعت اخلدمات ادلصرفية ادلقدمة عرب شبكة األنرتنت ان
خلق فرص تنافسية كبرية و أسواقها من خالل جذب مقدار أكرب من الودائع و التوسع يف منح اإلئئتمان، و تقدم 
خدمات  مصرفية جديدة و تعزيز مركزىا التنافسي، باإلضافة إذل أن التكلفة التشغيلية للخدمات ادلصرفية ادلقدمة 

 شبكة األنرتنت أقل تكلفة من تكلفة الطرق التقليدية.عرب 
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 الخدمات المصرفية عبر األنترنت: المطلب األول

 اخلدمات ادلصرفية عرب االنرتنت ادلقدمة من طرف بنك الفالحة و التنمية الريفية ديكن حصرىا فيما يلي:

 طلب اإلشرتاك عرب االنرتنت. -

 سا عرب الكمبيوتر الشخصي للزبون،  24سا/  24أيام،  7بو تسيري احلساب و العمليات ادلتعلقة  -

 يوم إذل الوراء 30إلطالع على صبيع العمليات بالرجوع  -

 البحث عن أية عملية متعلقة باحلساب -

 ربميل كشف احلساب -

 اإلطالع على قيمة العملة الصعبة يوميا و حركتها يوميا. -

 جديدة.تلقي الرسائل من البنك ربمل أي معلومة  -

 اإلطالع على حالة األوامر و اإلقتطاعات -

 طلب دفرت الصكوك عرب األنرتنت -

 توصية على بطاقة الدفع ادلتعلقة بالبنك. -

 : مزايا الخدمات المصرفيى عبر االنترنتالمطلب الثاني

يقدم بنك الفالحة و التنمية الريفية خدمات مصرفية فورية عرب االنرتنت شلا يتيح لك حرية الوصول إذل حساباتك 
بالبنك يف أي وقت و دبنتهى اليسر و السهولة. اخلدمات ادلصرفية عرب االنرتنت ادلقدمة من بنك الفالحة و 

مكتبك حبيث ديكنك الغطالع على حساباتك ادلصرفية التنمية الريفية تسهل عليك القيام دبعامالتك ادلصرفية من 
 يوما و من أي مكان يف العادل. 365على مدار الساعة و طوال أيام السنة البالغة 
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تعترب اخلدمات ادلصرفية ادلقدمة من بنك الفالحة و التنمية الريفية عرب األنرتنت وسيلة متطورة أصبحت اآلن 
ال الربرليات. و كنتيجة عن ذلك زيادة عن التسهيل عن طريق توفري متوفرة بفضل أحدث التكنولوجيات يف رل

 خدمات عادية مثل اإلستفسار عن حساب عنك أيضا ديكنك القيام بإصلاز معامالت مصرفية.

توفر لك اخلدمات ادلصرفية ادلقدمة من البنك رلموعة كبرية من التسهيالت مثل ربويل مبالغ بني احلسابات 
و دفع فواتري ادلاء و الكهرباء و التليفون و إنشاء وديعة ألجل غلى جانب سداد مستحقات ادلصرفية ادلختلفة 

 .1البطاقات اإلئتمانية و طلب دفرت شيكات أو أمر دفع عند الطلب و الكثري من اخلدمات ادلصريف متنوعة

 مراجعة أخر رصيد أو احلصول على كشف مفصل للحساب -

لنقال و الكهرباء و التلفون الثابت( إلكرتونيا بإستخدام اخلدمات ادلصرفية عرب سداد فواتري اخلدمات )اذلاتف ا -
 األنرتنت

 دفع مستحقات بطاقات اإلئتمان مباشر إذل البنك عن طريق الشبكة. -

 تقدمي طلب وديعة ألجل او ذبديد الوديعة اجلارية ألجل. -

أشبان السلع و ربريك رأس ادلال و توجيو ضلو  يتيح الفرصة للعمالء للقيام بعمليات للداخل و اخلارج و دفع
 اجملاالت اإلستثمارية ادلختلفة.

إضافة إذل ذلك و نتيجة للتطور اليت عرفو البنك أصبح  باستطاعة العمالء مقابلة موظفي البنك و عقد 
أن  اجتماعات معهم و احلصول على استفسارات على أجوبة لكافة إستفساراهتم، و تشري بعض الدراسات إذل

%  و قد وصل العائد من تلك  60اخلدمات اليت يقدمها البنك  اإللكرتوين ربل زلل اخلدمات التقليدية  بنسبة 
 بادلائة من دخل ادلصاريف حاليا. 13اخلدمات إذل 

 : مخاطر الخدمات المصرفية عبر األنترنتالمطلب الثالث

إن التطور التقين يف الصناعة مصرفية رغم إجيابياتو ادلختلفة إذل انو أدى إذل زيادة التعقديات للعمليات ادلصرفية إذ 
أصبح ىناك عدة سلاطر تشمل السوق تشم سلاطر و خسائر مالية و قد تصنف ىذه ادلخاطر ضمن عدة 

 1رلموعات
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ارة الناذبة عن خلل يف مشولية النظام و من أخطاء : ربدق ىذه ادلخاطر من إحتمال اخلسالمخاطر التقنية -1
 العمالء، أو من برنامج إلكرتوين غري مالئم للصريفة و األموال اإللكرتونية.

: و تتمثل يف تقليد برامج احلواسب اإللكرتونية او تزوير معلومات مطابقة للربامج مخاطر اإلحتيال -3
 ألموال اإللكرتونية.اإللكرتونية، او تعديل بعض ادلعلومات خبصوص ا

: قد ينشأ ىذا النظام عن سوء إستخدام ىذا النظام، او مخاطر ناتجة عن سوء عمل النظام اإللكتروني -4
 سوء مراقبة الربامج يف حد ذاهتا.

: ربدث ادلخاطر القانونية عندما ال حيرتم القواعد القانونية و التشريعات ادلنصوص عليها، أو مخاطر قانونية -5
ال تكون ىناك نظم قانونية واضحة و دقيقة خبصوص عمليات مصرفية جديدة، و تربز أىم التحديات عندما 

القانونية متمثلة يف ربدي قبول القانون للتعاقدات اإللكرتونية، حجتها يف اإلثبات، أمن ادلعلومات وسائل الدفع، 
دفع النقدي، ادلال الرقمي أو اإللكرتوين. التحديات الضريبية، إثبات الشخصية، التواقيع اإللكرتونية، أنظمة ال

 إضافة غلى عدة سلاطر أخرى.

: مثل ىذه ادلخاطر تؤدي إذل مشاكل يف السيولة و يف سياسة القروض ادلصرفية، حيث ان مخاطر فجائية - 6
الدفع  -ماهتم فشل ادلشاركني يف نظام نقل األموال اإللكرتونية او يف سوق االوراق ادلالية بشكل عام يف تنفيذ إلتزا

يؤدي غاليا إذل توتر قدرة مشارك أو مشاركني آخرين للقيام بدورىم يف تنفيذ إلتزاماهتم يف موعدىا،  -و التسديد 
 و ىذا يؤدي غلى توثر العالقات و زعزعت اإلستقرار ادلارل يف السوق.

ن عدم إدلام موظفي ادلصارف إ: ترتبط ادلخاطر بالتغريات التكنولوجية السريعة، و مخاطر تكنولوجيا - 7
  2إلستخدام األمثل للتكنولوجيا احلديثة يؤدي إذل القصور يف أداء العمليات اإللكرتونية بشكل صحيح.با

 اآلثار الناجمة عن العولمة المالية على مستوى بنك الفالحة و التنمية الريفية: المبحث الثاني

و التطورات اليت ذلا تأثري واسع النطاق على اجلهاز ادلصريف يف أي لقد أدت ظاىرة العودلة إذل الكثري من التغريات 
 دولة من دولة العادل، منها اجلهاز ادلصريف اجلزائري
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بنك  و من أجل معرفة تلك التغريات و التداعيات و مدى تأثريىا على البنك مت القيام دبقابلة مع احد مسؤورل
و ذلك بغرض معرفة ادلالية الفالحة و التنمية الريفية عن طريق طرح رلموعة من األسئلة ادلتعلقة دبتغريات العودلة 

للبنك. و قبل ىذا سوف نتطرق إذل اذليكل  االقتصاديالبعض عن تلك اآلثار اليت قد تؤثر على النشاط 
  التنظيمي للبنك.

 العولمة المالية على مستوى بنك الفالحة و التنمية الريفيةاآلثار الناجمة عن : رابعالمبحث ال

لقد أدت ظاىرة العودلة إذل الكثري من التغريات و التطورات اليت ذلا تأثري واسع النطاق على اجلهاز ادلصريف يف أي 
 دولة من دولة العادل، منها اجلهاز ادلصريف اجلزائري

و من أجل معرفة تلك التغريات و التداعيات و مدى تأثريىا على البنك مت القيام دبقابلة مع احد مسؤورل بنك 
و ذلك بغرض معرفة ادلالية الفالحة و التنمية الريفية عن طريق طرح رلموعة من األسئلة ادلتعلقة دبتغريات العودلة 

للبنك. و قبل ىذا سوف نتطرق إذل اذليكل  صادياالقتالبعض عن تلك اآلثار اليت قد تؤثر على النشاط 
  التنظيمي للبنك.

    بنك الفالحة و التنمية هيكلة إعادة: المطلب األول

 سلتلف على ادلالية العودلة نطاق بتوسع وذلك العادل على طرأت اليت والتغريات التكنولوجي التقدم إن - 1 

 الفالحة البنك منها التجارية البنوك سلتلف على وفرضت أدت واليت جوانب،

 العودلة أوضاع مع تكيف اجل من ادلصريف لنظام العادل على طرأت اليت مستجدات مع تغري ضرورة الريفية والتنمية
 :طريق عن البنك أموال خالذلا مصادر من تنوعت واضحة ىيكلية تغريات أحدثت حيث .اجلديدة

 وسندات؛ كاألسهم ادلالية األوراق سوق يف باالستثمار ادلتعلقة ادلعامالت -

 العقارية؛ الثروة بأصول ادلتعلقة ادلعامالت -

 ادلمنوحة؛ ادلالية والتسهيالت التجاري باالستثمار اخلاصة ادلعامالت -

التجارية؛ بالبنوك ادلتعلقة ت ادلعامل - 

 .ادلباشر األجنيب باالستثمار ادلتعلقة ادلعامالت -
 البنك عصرنو ىناك اخلدمات ذبديد يف ادلستخدمة الطرق إن :البنك في النشاط وتنوع خدمات تجديد - 2

 متطورة ذبهيزات البنك على يفرض حبيث للزبائن ادلقدمة واخلدمات العمليات كل عليها تتمحور اليت

 "ادلعلوماتية"



 BADR"دراسة حالة بنك الفالحة و التنمية الريفية الخذمات البنكية " العولمة و تطور           الفصل الرابع:

 

91 
 

 للزبائن، راقيو خدمات تقدمي اجل من لألعوان ادلناسبة الشروط و الراحة توفري وىي أخرى ذبهيزات إذل باإلضافة

 و ادلصرفية القابضة الشركات وإنشاء ادلمنوحة القروض بتنويع وذلك التمويل مصادر مستوى على أيضا وىناك
 جديدة استثمار رلاالت على وإشراف مالية أوراق شكل يف مسامهات إذل ادلصرفية ادلديونيات ربويل أي التوريق

 خالل من التأمني ونشاط االستثمار، صناديق وإنشاء االستثمارية، الصريفة أعمال وأداء اإلسناد مثل واقتحامو
 العمالء لصاحل االستثمارات وإدارة ادلصرفية القابضة الشركة تضمها اليت الشقيقة التامني شركات

 المطلب الثاني: المنافسة في بنك الفالحة و التنمية الريفية

 ربدث اليت اخلارجية التطورات دلواكبة األعوان ورسكلة تكوين ىي ادلنافسة على قدرتو البنك لزيادة الطرق أىم إن

 ادلعدات إذل باإلضافة والتجارة االقتصاد عادل يف

 واليت للزبائن جيدة خدمات نوعية تقدمي وبالتارل البنك أداء ترقية على وتساعد تسهل اليت احلديثة والتجهيزات

 من

 .بقوة األخرى التجارية البنوك ادلنافسة من سبكنو قوية مكانو البنك يضمن خالذلا

 األخرى التجارية البنوك مع الريفية والتنمية الفالحة البنك تعاون:  المطلب الثالث

 يف التعاون ويتمثل اجلزائر بنك شروط و لتنظيم خاضعة ادلالية ادلؤسسات من بينا تعاون ىناك احلال بطبيعة
 االقتصاديني بادلتعاملني اخلاصة ادلعلومات وطلب ادلقاصة عمليات منهااليت يقوم هبا البنك  العمليات سلتلف

 .احلسابات وذبميد اجلز عملية طريقالديون عن  بعض ربصيل وعملية

 :االخرى التجارية البنوك مع البنك إندماج

 وعلى أعلى وقدرة أكثر وفعالية واالستمرار، الوجود قوة البنك اكتساب إذل بنوك عدة و يؤدي إندماج بنك 

 على مبين وعمدي قصدي إداري عمل وىو حاجة وتقتضيو ضرورة تفرضو ادلصريف االندماج إن.واحلركة ادلرونة

 أصبح لقد ،و خاصة إسرتاتيجية طبيعة ذو ىيكلي بنياين مصريي يصبح االندماج فقرار . الدقة بالغة حسابات

 يقدم ادلصريف االندماج
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 خالصة الفصل

 

 أصبح بالتكنولوجيا، مرتبط و رقمي ىو ما كل على مرتكزة أضحت اليت و العادلية االقتصادية التطورات ظل يف
 اقتصاد إذل االنتقال دلواكبة ادلقدمة خدماهتا تطوير خاصة ادلصرفية ادلؤسسات على و عامة ادلؤسسات على لزاما

 .ادلعرفة 
إذ يعترب بنك الفالحة و التنمية الريفية من بني البنوك السباقة إذل تقدمي أحسن ادلنتوجات للزبائن بإستعمال طرق 

  التطورات اليت يشهدىا العادلحديث و مواكبة 
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 الخاتمة

واسع على اجلهاز ادلصريف فمع تصاعد سيادة العودلة ظهرت  تأيتمن خالل ىذه الدراسة توصلنا اىل ان للعودلة     
 بقوة يف اجلهاز ادلصريف من حيث اداءه و سياساتو و عملياتو  تأثرالعديد من التغريات ادلصرفية العادلية اليت اخذت 

ادلصريف حباجة اىل اسرتاتيجيات دلواجهة التحديات اليت فوضتها العودلة ن خاصة يف ظل ىذه التغريات فان اجلهاز 
ت متكنها من الصمود يف ظل تنفيذ اتفاقية حترير اخلدمات ادلالية ، فان البنوك تعمل على وضع خطط و سياسا

 ، اخلوصصة ن العمل بالتكنولوجيا احلديثة .مثل : اندماج

ن االصالحات ادلستخدمة يف  ىذا القطاع ال زال يعاين من افرازات و اما على ادلستوى الوطين بالرغم م
الذي حيد من تطورىا  يف  األمرتبعيات النظام السابق  ، حيث ال تزال البنوك احمللية متارس دورا اداريا حمدودا ، 

ل البنوك الوطنية ظل حتديات العودلة ادلالية ن كون كل االجتاىات ادلستقبلية تشري اىل وجود فرص حقيقية لتحوي
ت ذه الفرص دلسايرة الركب التحوالاالقتصاد العادلي ، يتوجب االستفادة من ى إطاراىل قوة اقتصادية فعالة يف 

 الشاملة و يتحقق ذلك بادلزيد من االصالحات اذليكلية على الصعيدين ادلايل و االقتصادي 

 مما سبق ميكن ادراج بعض التوصيات :
 *االستفادة من جتارب بعض الدول يف ادليدان ادلايل و البنكي 

 *تبين سياسة البنوك الشاملة 
 *انتهاج سياسة دمج البنوك الصغرية و ذلك دلواجهة ادلنافسة الشرسة 

على  األىداف*انتهاج ساسة اخلوصصة البنكية و تطبيق االسرتاتيجية ادلناسبة للعملية ن مع حتليل االسس و 
 القصري و ادلتوسط  نيادلدي

 حترير التجارة عموما و القطاعات ادلالية و ادلصرفية خصوصا  أثار*ضرورة استعداد اجلزائر دلواجهة 
 *تفعيل  السوق ادلايل ) البورصة( 

 يل دور ادلركزي يف االشراف و الرقابة *تفع
ن ادلستقبل واعد امام اجلهاز ادلصريف لواجهة التحديات العودلة ان توفرت االرادة الصادقة و العمل إ*و يف النهاية ف

 ادلخلص ادلبين على االسس العلمية السليمة 
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 18....................................: مخاطر انخدماث انمصرفيت عبر االوخروجانمطهب انثانث

 اآلثار انىاجمت عه انعىنمت انمانيت عهً مسخىي بىك انفالحت و انخىميت انريفيت: انمبحث انرابع

 انمطهب األول: إعادة هيكهت بنك انفالحت و انتنميى

 88.. ...: انمىافست في بىك انفالحت و انخىميت.......................................انمطهب انثاني 

 88.....انخىميت انريفيت مع انبىىك انخجاريت األخري...: حعاون انبىك انفالحت و انمطهب انثانث

 88........................................................................................ خالصت انفصم

 87........................................................................................ انخاتمت انعامت
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