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 ديرـر وتقـشك                   
 
 ستً أوصعًُ أٌ أشكش َعًرك عهً تإذًاو هزا انثحث وعهى             

 يا ذًٍُد ته عهً يٍ ذىفٍق وسذاد.وعهى يا يُحرًُ ته        

 يٍ قذسج عهى ذخطً انصعاب وذزنٍم انعقاب.               

        وال ٌسعًُ وأَا فً هزا انًقاو إال وأٌ أذقذو تشكشي وذقذٌشي      

  وعشفاًَ إنى األسرار انًششف"سيضاًَ يحًذ"انزي نى ٌثخم عهً    

  ا تهٍغ األثش فً وذىجهاذه انسذٌذج انرً كاٌ نه تإسشاداذه وَصائحه    

 إَجاص هزا انعًم.                       

    كًا أذقذو تانشكش وانعشفاٌ إنى األساذزج أعضاء انهجُح انًُاقشح      

 عهى قثىل يُاقشح هزا انثحث.             

"فٍصم"انزي نى ٌثخم عهٍُا وأذقذو تجضٌم انشكش إنى انسٍذ    

 تانًعهىياخ انرً قذيها نً وانرً قذ ذفٍذَا فً حٍاذُا انعهًٍح

 . BDLوانعًهٍح فً ذشتصُا،وإنى كم عًال وكانح يسرغاَى 

 تعٍذ.وشكشا كم يٍ ساهى فً إَجاص هزا انعًم يٍ قشٌة أو        

 وأٌ تُفع ته  ،ٌجعم هزا انعًم فً يٍضاٌ انحسُاخوَسأل هللا عضوجم أٌ        

 كم يٍ ٌهًس دسوب انعهى.             

 

 

 



 إىـداء               
 

 إليي ال يطيب الميل إال بشكرك، وال يطب النيار إال بطاعتك.             
 وال تطب الدنيا إال بذكرك وال تطب اآلخرة إال بعفوك.              

 األمانة، ونصح األمة نبي الرحمة ونور العالمين إلى من بمغ الرسالة وأدى    
 سيدنا محمد صمى اهلل عمية وسمم.                         

 نان إلى بسمة الحياة وسر الوجود إلى من كان دعاؤىا سرحإلى معنى الحب وال    
 أطال اهلل في عمرىا نجاحي وحنانيا بممس جراحي،إلى أغمى الحبايب "أمي الحنونة"            

 ي إلى أحن وأكبر قمب إلى صاحب الفضل الجزيل والدعم المتواصل.إلى تاج رأسي وقرتي عين
 أطال اهلل في عمره إلى من حظى لي المبادئ األخالق عمى صفحة بيضاء "أبي العزيز"         

خواني: إلى من أسمائيم منقوشة في قمبي بحروف من ذىب المذين قاسموني رحم أمي أخوا تي وا 
دية، كريمة، (، نا"فاطمة وزوجيا )لخضر(، فاتحة وزوجيا )طاىر(، نورية، ربيعة وزوجيا )عمي

 ".وحيد، لينةنزيية، منصور، وليد، وكما ال أنسى كتاكيت العائمة "
إلى من جمعتني بيم أوصل الصداقة والمحبة كل معاني االنشراح واالرتياح: حياة. حفيظة.   

 نسيمة.
لى أعز وأغمى صديق: خضيرو                ا 

    الحمد هلل كما ينبغي لجاللو وجية وعظيم سمطانو.                
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ت        حعخبر العىإلات بخاصت  العىإلات اإلاالُت ظاهسة مً الظىاهس التي اجضحذ مالمحها في العشٍس

ً بما لها مً اوعياطاث ئًجابُت وطلبُت على الدٌو ،وجخمثل أهم مالمحها في  ألاخيرة مً العشٍس

ها الاججاه ُت واإلاصسفُت الدولُت، وفي ملدمتالظاحت اإلاالالخطىزاث والخحىالث اإلاخالحلت التي حشهدها 

عُت والخىظُمُت كصد الظماح للبىىن اإلاتزاًد  هحى الخحسز مً اللُىد وئشالت اإلاعىكاث الدشَس

 واإلاإطظاث اإلاالُت بالخىطع والىماء في مخخلف أوشطتها.

وللد اوعىظذ هره الخطىزاث في اإلاجاٌ اإلاالي واإلاصسفي على معظم ألاوشطت اإلاصسفُت لغالبُت    

على  الخىُُف معها ومظاًستها، مما ًفسض  جبًً طمً الخحدًاث التي دٌو العالم، وأصبحذ م

ئًجاد آلالُاث والظبل التي جمىً مً حعظُم الاطخفادة مً جلً على ألاحهصة اإلاصسفُت اللائمين 

 الخطىزاث والخللُل مً آلازاز واوعياطاتها الظلبُت بهدف جحظين أداء اللطاع  اإلاصسفي وجفعُل دوزه.

الجصائس هبلُت دٌو العالم، شهدث مىر اطخلاللها عدة حغيراث وجحىالث في مخخلف  وباعخباز  

اإلاُادًً، هما أنها كامذ بالعدًد مً الاصالحاث إلاخخلف اللطاعاث، فللد اجضح أهه زغم الاصالحاث 

الاكخصادًت التي بادزث بها مىر أواخس الثماهِىاث، فان ؤلاهخعاش ؤلاكخصادي ًبلى بطئ وظبُا. وأمام 

هره الىطعُت ًمىً الدظاٌؤ عً ألاطباب ألاطاطُت لعدم  هفاءة الهُاول ؤلاكخصادًت واإلاالُت 

والبىىُت بصفت خاصت، فان هرا ألاخير ًحخل حصءا هبير في هجاح ؤلاصالح فاالهخلاٌ مً اكخصاد 

  تفعاٌ دون وحىد حهاش مصسفي هفء وكادز على اإلاىافظاإلادًىهُت ئلى اكخصاد الظىق ال ًخم بشيل 

ت جخميز عمىما بالبيروكساطُت  ت وهلص الىفاءاث اإلاخخصصت هما  في حين أن البىىن الجصائٍس ؤلاداٍز

 ان معظمها عافس.

 ؤلاصالحاثطاث الىلدًت ،فللد عسفذ لخطبُم الظُا وطُطا مالُا، وأداةوبما أن الىظام البىيي ٌعخبر 

عاث في هر التي جلترن باإلامازطاث  اإلاخاطس ساعي اللىاهين، بحُث ًو ا اللطاع ظهس العدًد مً الدشَس

 .الاكخصادًتإطظاث إلاااللسوض لفائدة البىىُت الطُما عىد مىح 

هما هحد أن الهدف مً جىفُر هره الاصالحاث هى أعادة هُيلت اللطاع البىيي بما ًخىافم مع اكخصاد 

حتى جخماش ى وآلالُاث ، وجىُُف كىاهُنها وهظمها والاكخصادًتبخحرًس طُاطتها اإلاالُت وهرا  الظىق،

ت ٌظخطُع مىاهب مجاٌ الُىم لبلاء مً ال  الحدًثت، ومنى الخأكلم مع ألاوطاع الجدًدة، حُث ال

 ظخحدزاث.الخغيراث واإلا

 إلاشكالية: .1

 مً خالٌ هرا العسض ًمىً طسح ؤلاشيالُت الخالُت.

 ؟العوملة املالية على البنوك الجوائريةو ثأثير ماه

 ألاسئلة الفرعية: .2



    امةـدمة عـمق     

 

 ب
 

هره ؤلاشيالُت السئِظُت جخفسع عنها مجمىعت مً الدظاؤالث الفسعُت ًمىً صُاغتها على الىحى ئن 

 الخالي:

ت؟ -  ماهي اوعياطاث العىإلات على البىىن الجصائٍس

ت إلاىاحهت جحدًاث العىإلات؟ -  ماهي ؤلاحساءاث الحاصلت باليظبت للبىىن الجصائٍس

ت ماهي الظبل الىفُلت  - والازجلاء بأدائها لدظهُل الاهدماج في الاكخصاد بخأهُل البىىن الجصائٍس

    العالمي؟

 الفرضيات: .3

ت بما جحدزه مً آزاز ئًجابُت وأخسي  - جخجلى الاوعياطاث العىإلات اإلاالُت على البىىن الجصائٍس

 طلبُت.

د مً  - ت جىاحه جحدًاث هبيرة جمُلها الخطىزاث العاإلاُت، وهرا مطالب باإلاٍص البىىن الجصائٍس

 ىاهبت هره الخطىزاث .الاصالحاث إلا

ت والازجلاء بأدائها جلصم الظلطاث وطع ئطتراجُجُت  - الظبل الىفُلت بخأهُل البىىن الجصائٍس

 محىمت وحادة مً أحل مىاهبت ومظاًسة مخطلباث العىإلات اإلاالُت. 

 أسباب إختيار املوضوع: .4

هى كلت الدزاطاث  لالخخُاز هرا اإلاىطىع دون غيره مً اإلاىطىعاث ألنهىان عدة أطباب دفعخني 

حىله، همالي دافع الشخص ي اإلاخمثل في ئزساء زصُدي الثلافي بمعلىماث حدًدة لم أجطسق لها مً 

ت.  كبل، هما ًمىىىا الخعسف على آزاز واوعياطاث العىإلات اإلاالُت على البىىن الجصائٍس

 أهمية الدراسة: .5

ت وما جىاحهه مً ٌظخمد هرا البحث أهمُخه الىبيرة في اكخصاد أي دولت، وبخاصت ا لبىىن الجصائٍس

ت التي أحدزتها العىإلات اإلاالُت.جحدًاث واوعياطاث في طىء  عت واإلاإجمساث اللٍى  الخغيراث الظَس

 أهداف الدراسة: .6

 هداف هرا البحث فُما ًلي :أًمىً حصس 

ت في ظل العىإلات .أعسض  -  هم  الاصالحاث التي مظذ البىىن الجصائٍس

ت.ير زمدي جأئبساش  -  العىإلات اإلاالُت على البىىن الجصائٍس

ت واوعياطاتها. -  معسفت أهم الخحدًاث التي جىاحه البىىن الجصائٍس

                                                                            الاحساءاث والخدابير الىاحب اجخاذها للنهىض البىىن إلاا جفسطه العىإلات.                                                            - 

 املنهج املتبع: .7

اإلاىهج وصفي في الجاهب الىظسي، أما الجاهب الخطبُلي فلد اعخمدها  في معالجت هرا اإلاىطىع على 

 اعخمدها على اإلاهج الخحلُلي.
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 صعوبة البحث: .8

 اعترطىا صعىباث أزىاء ئعداد البحث مً خالٌ:

 صعىبت الحصٌى على اإلاعلىماث في الجاهب الخطبُلي مً خالٌ جسبصىا. -

 

 

 

 

 

 هيكل البحث: .9

.لدظهُل دزاطت اإلاىطىع كظم البحث ئلى زالر   فصٌى

ت للعىإلات وخصص ذلً  الفصل ألاول: في زالزت مباحث، ٌعسض هرا الفصل ئلى اإلاسجىصاث الىظٍس

ًدىاٌو اإلابحث ألاٌو أطاطُاث العىإلات، أما الثاوي جطسكىىا ئلى العىإلات اإلاالُت، واإلابحث الثالث ًخص 

 أزاز العىإلات اإلاالُت.

خم في زالر مباحث: اإلابجث  ٌعسض الفصل الثاني: ت في ظل العىإلات اإلاالُت  ٍو جحدًاث البىىن الجصائٍس

ت، واإلابحث الثالث  ت، أما اإلابحث الثاوي ًدزض الاصالحاث  الجصائٍس ألاٌو عىإلات البىىن الجصائٍس

 اوعياطاث العىإلات على هُيل البىىن.

خُت  الفصل الثالث: ًدزض دزاطت حالت بىً الخىمُت اإلاحلُت ًخم في مبحثين، اإلابحث ألاٌو هبرة جاٍز

 حٌى البىً، أما الثاوي خصص لآلزاز الىاحمت عً العىإلات اإلاالُت التي طسأث على البىً. 
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 ل ألاول ـت الفصـملدم     

ً و في الّٝذ ألاخحر ِلى وحه الخفىؿ، بضوٓ الّذًذ مً       ؼهذ الشبْ ألاخحر مً الٝشن الّؽٍش

ت  ّت و اإلاخالخٝت خُث جدى٥ الاٜخفاد الّالمي مً أوشاٗ مترامُت ئلى ٍٜش الخٕحراث الّاإلاُت العَش

ا واخذا ال ً ٝخفش ـٕحرة مخىاظٝت بد٢م زىسة ؤلاجفاالث و ج٢ىىلىحُا اإلاّلىماث، ٘أـبذ َىاٟ ظٜى

الٙاِلىن ُ٘ه ِلى الذو٥ و الخ٣ىماث بل ًىمم ئليهم الّذًذ مً اإلاىٍماث الّاإلاُت و الؽش١اث مخّذدة 

الجيعُاث، و بشصث ٌاَشة الخ٢خالث ؤلاٜخفادًت الّمالٜت التي ٌععى ١ل منها ئلى اٜخىاؿ الٙشؿ و 

 ٛ ش اإلاّامالث في ٌل هٍام العى ، أ٘مذ َزٍ الخٕحراث في مىاحهت الخدذًاث باصالت حمُْ الُٝىد و جدٍش

التي حّخبر ِىفشا " العوإلات اإلااليت " الىٍام ؤلاٜخفادي الّالمي ئلى ؼُُى مٙهىم حذًذ َى مٙهىم 

واخذ مً ِىاـش الّىإلات التي جمخذ أبّذَا ئلى ِىإلات ظُاظُت، ِىإلات ؤلاحخماُِت، ِىإلات زٝاُ٘ت ...الخ و 

و ًدذزه آلان جُاس الّىإلات. و باِخباس الّىإلات اإلاالُت هي ال أخذ ًخفىس ختى آلان حجم الخأزحر الزي أخذزه 

ذ خاولىا في َزا الٙفل أن هٝىم بذساظت ِامت  حاهب الٝىة و الهُمىت في جُاس الّىإلات بؽ٣لها الّام، ٜو

ىا ىا ئلى  اإلاشج٢ضاثفي اإلابدث ألاو٥ ئلى  للّىإلات اإلاالُت خُث جىٜش ت للّىإلات أما اإلابدث الثاوي جىٜش الىٍٍش

ىا ئلى آزاس الّىإلات اإلاالُت.   الّىإلات اإلاالُت، وباليعبت للمبدث الثالث جىٜش
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 ث ألاول: أصاصياث العوإلات.اإلابح   

 الخذًث جضاًذ ٘ٝذ جخففهم؛ ١اني أ إلاخخففىن ا خىلها اخخلٚ التي الٝماًا أ٠ثر مً الّىإلات حّذ   

 ،أؼ٣الها و  جىىسَا مشاخل في آلاساء واخخلٙذ ،نهابؽأ والدعمُاث الخّاٍسٚ وحّذدث حىاهبها، مخخلٚ ًِ

زا ٛ  ما َو  َزا مبدثىا في ئلُه ظيخىش

  العوإلات. حعريف اإلاطلب ألاول:

     globalisationجدذًذ حٍّشٚ واخذ ؼامل حامْ لها هٍش لدؽّب اإلادخىي ال٢ٙشي ولم ًخٙٞ ِلى      

و لٝذ حّذدث للمٙهىم وامخذادٍ مً الىاخُت مجاالث الخىبُٞ ئلى الّذًذ مً الجىاهب الاٜخفادًت 

اث ٘ان َزا اإلاٙهىم  العُاظُت والثٝاُ٘ت والاحخماُِت، الخ٢ىىلىحُت، اإلاّلىماجُت و مً هاخُت اإلاعخٍى

اث ؤلا  هخاحُت و اإلاالُت و الخ٢ىىلىحُت وخاـت في الجاهب الاٜخفادي أخز بيؽش ِلى ١ا٘ت اإلاعخٍى

م٢ً الٝى٥ أن ـُأت حٍّشٚ دُٜٞ للّىإلات جبذو معألت ؼاٜت هٍش لخّذد  ت ٍو ُٝت و ؤلاداٍس والدعٍى

ٙاتها والتي ٜذ جخأزش أظاظا  ً حٍّش اث ال٢خاب و الباخثحن واإلا٢ٍٙش ما باهدُاٍص واججاَاتهم ئصاء الّىإلات ٘س

خباس زالر ِملُاث أو ٜبىال. وئرا أسدها أن هٝترب مً ـُأ ت حٍّشٚ ؼامل للّىإلات ٘ال بذ أن هأخز في الِا

ا َش  1.ج٢ؽٚ ًِ حَى

جخّلٞ باهدؽاس اإلاّلىماث بدُث جفبذ مخاخت لذي حمُْ الىاط، أما الّملُت الثاهُت  ألاولىللّملُت 

ادة مّذالث الدؽابه بحن الجماِاث  ٘خخّلٞ باصالت الخذود بحن الذو٥، والّملُت الثالثت هي ٍص

ٙاث  التي وسدث للّىإلات.  واإلاجخمّاث واإلاإظعاث في ما ًلي هذسج أَم الخٍّش

ٝا٥ .الّىإلات هي حّمُم الش ي1  2 الش يء أي حّله ِاإلاُا. ِىإلاتء وجىظُْ داةشجه لِؽمل الّالم ١له ٍو

" أ٘اٛ الاٜخفاد الّالمي "ِٗش للّىإلات  .أما ـىذٛو الىٝذ الذولي ٘ٝذ2 ٍش خماد   بأنهافي جٍٝش جضاًذ الِا

ادة حجم وجىُى مّامالث العلْ والخذماث ِبر الخذود و  الاٜخفادي اإلاخباد٥ بحن الذو٥ بىظاةل منها ٍص

ت ومذي اهدؽاس الخ٢ىىلىحُا  3 .الخذ٘ٝاث الشأظمالُت الذولُت، و٠زل٤ مً خال٥ ظِش

                                                   
  .20 ،ص2001داس اندبيؼٍخ ، ،اإلعكُذسٌخػجذ انحًٍذ ػجذ انًطهت، انؼٕنًخ ٔالتصبدٌبد انجُٕن، -1

، 2003 ندبيؼٍخ اندذٌذح نهُشش ٔانتٕصٌغ،داس ايصش ،يًذٔذ يحًٕد يُصٕس، انؼٕنًخ ٔدساعخ انًفٕٓو ٔانظبْشح ٔاألثؼبد، -2

 . 11ص

 .1997صُذٔق انُمذ انذٔنً، أفبق اإللتصبد انؼبنًً، انؼٕنًخ انفشص ٔانتحذٌبد، صُذٔق َمذ دٔنً، ٔاشُطٍ،  تمشٌش- 3
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ت .أما 3 ئظماُِل ـبري ِ٘عخخذم  مفىلح  ال٣ى٠بت بذال مً الّىإلات اِخمادا ِلى ال٣لمت الاهجلحًز

Global بمّنى ال٢شة ألاسلُت ولِغ ١لمت الّالمworld واإلاٝفىد َىا الخذاخل لىاضح ألمىس الاٜخفاد ،

لىوً  الاةخمانو أللذو٥ والعُاظت  والثٝا٘ت والاحخماُ والعلىٟ دون اِخباس بز٠ش للخذود العُاظت 

             .مدذد، وهي دسحت  مً دسحاث جىىس الىٍام الشأظمالي الّالمي

ادة جٙاِل الذو٥ في الخجاسة الّاإلاُت والاظدثماس 4 .بِىما ًخفٗش مٙهىم الّىإلات ِىذ ألاه٣اد  ئلى ٍص

ا  ىد ِلى جذ٘ٞ سأط ئلٕاء الُٝألاحىبي اإلاباؼش و أظىاٛ سأط اإلاا٥. ٠ما صاد مً ِملُاث الّىإلات وجدٙحَز

 1اإلاا٥.

شحْ مهذي الخاَ٘ ِذم جبلىس اإلاٙهىم ال٢ٙشي والّلمي للّىإلات ئلى أظباب ِذة منها الخمُى ئلى      ٍو

بت في جش٠ُبت معلماث ئًذًىلىحُت مّىُت  باإللا٘ت ٔلى ئٔٙا٥ أو ٔن  مىهج راحي في الخدلُل و الٔش

اتْ حذًذة في ِملُت الخىىس  ا ليؽىء والتي مً ؼأنها أن ج٣ىن أظاظالىٍش ًِ مّىُاث أو ٜو ٍش ا حَى

 .االّىإلات واحعاِه

ٙاث د٠خىس ِبذ الخمُذ  لى لىء ١ل َزٍ الخٍّش بأن الّىإلات ال جخشج مً ١ىنها العمت  2ِبذ اإلاىلبِو

ت ِاإلاُت  الشةِعُت التي ًدعم بها الىٍام الاٜخفادي الّالمي الجذًذ والتي خىلذ الّالم ئلى ٍٜش

ا الٙاِلىن الشةِعُىن  خٙٞ في ئواَس مخىاٜفت ألاوشاٗ جخخٙي ٘يها الخذود العُاظُت للذو٥ الٝىمُت ٍو

لُت وؼش١اث مخّذدة الجيعُاث ِلى أظغ و ٜىاِذ و مً مىٍماث دو  اٜخفادًتمً دو٥ و ج٢خالث 

ً أؼ٣ا٥ حذًذة للّالٜاث الاٜخفادًت الّاإلاُت بً  لخلٞ أهماه حذًذة مً جٝعُم الّمل الذولي وج٣ٍى

ألاظاظُت ب٣ل ما ٘يها مً ألاوشاٗ الشةِعُت اإلا٣ىهت له والزي ٌّخبر في َزٍ الخالت الىخذة الاٜخفادًت 

 مخىاٜماث.

 جطور العوإلات.اإلاطلب الثاوي:   

 اإلارحلت ألاولى: اإلارحلت الجىيييت.

ًم٢ً الٝى٥ أن اإلاشخلت الجىُيُت للّىإلات جشحْ ئلى ـٙداث الٙشاِىت الٝذماء ظىاء في سخالتهم ئلى بلذ  

أما البّن ألاخش ُ٘إ٠ذون أن مفىلح الّىإلات جىىس بتزامً مً حؽ٣ل  ُٝحن،ُيُالفمام أو ئلى بلذ الٙ

خ. ؤلامبراوىسٍت ا ِبر الخاٍس  3 ال٢بري و ما أ٠ثَر

                                                   
 .23، ص 1997عجتًجش 8يٓذي ، أًٍْخ انًُٓح فً يؼبندخ انؼٕنًخ، يدهخ انشثبط، انؼذدانحبفع  - 1
 .25ػجذ انًطهت ػجذ انحًٍذ، يشخغ عجك ركشِ، ص - 2
، 2008انؼٕنًخ تأثٍشْب ػهى تذفك االعتثًبس األخُجً انًجبشش، دساعخ حبنخ انذٔل انؼشثٍخ ، يزكشح نٍغبَظ، خبيؼخ انًذٌخ،انؼشبة ، يٍُش  - 3

 .10ص 
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 اإلارحلت الثاهيت: مرحلت اليشأة.

ىاث مً الٝشن العابٞ، ٌهشث ٘يها 1750بذأث مْ نهاًت اإلاشخلت العابٝت في  م واظخمشث ختى الّؽٍش

ىال ئلى وشح ٢٘شة الذو٥ اإلاخجاوعت اإلاىخذة، مٙاَُم حذًذة جخّلٞ بالذولت الٝىمُت  تها ، ـو ٍى َو

ّذ الّذًذ مً الاجٙاُٜاث، و وؽأث ٜبى ئلى  ئلا٘ت ٥ الذو٥ الٕحر ألاوسوبُت في اإلاجخمْ الذولي جٜى

اإلاإظعاث اإلاخّلٝت بدىٍُم الّالٜاث والاجفاالث بحن الذو٥، ٘يها اهىالٛ الاَخمام بالخجاسة الّاإلاُت 

ّاث و ألاهٍمت و اظخمشث َزٍ اإلاشخلت ختى ِام   م.1870وظً الدؽَش

 الاهطالق.اإلارحلت الثالثت: مرحلت 

ً، في َزٍ اإلاشخلت ٌهشث مٙاَُم  ىاث مً الٝشن الّؽٍش امخذاد الٙترة العابٝت ئلى مىخفٚ الّؽٍش

أخشي جخّلٞ ١ىهُت مثل: "خي  الخىىس الصخُذ و اإلاجخمْ الٝىمي اإلاٝبى٥"، ئلا٘ت ئلى مٙاَُم 

زا ما أهخج ِملُت دمج اإلاجخمّاث ٔحر ألاوسوبُت خحن الٙشدًت و الٝىمُت َو في اإلاجخمْ الذولي،  بالهٍى

جىبُٝها، ٠زل٤ حشث اإلاىا٘عاث ال٣ىهُت مثل: وبذأث ـُأت ألا٣٘اس الخاـت باوعاهُت دولُا، ومداولت 

ذ َزٍ اإلاشخلت  دوسة ألالّاب ألاوإلابُت،  حىاةض هىبل، ئلى حاهب جىبُٞ ٢٘شة الضمً الّالمي، ٠م ِ٘ش

 اهذاُل الخشب الّاإلاُت ألاولى و وؽأث ِفبت ألامم.

 حلت الرابعت: مرحلت الصراع مً أحل الهيمىت.اإلار 

ً ختى مىخفٚ العخِىاث، و بذأث َزٍ  ىاث مً الٝشن الّؽٍش اظخمشث َزٍ اإلاشخلت مً الّؽٍش

ت خى٥ اإلافىلخاث الىاؼئت الخاـت بٍاَشة الّىإلات، والتي بذأث في مشخلت  الخال٘اث و الخشوب الٙىٍش

 و أؼ٣الها اإلاخخلٙت. الاهىالٛ و وؽأث ـشاِاث ١ىهُت خى٥ ـىس الخُاة

ت ِلى و ٜذ     اث ؤلاوعاهُت بد٢م الخىادر التي جمذ ٠الٝاء الٝىبلت الزٍس جم التر٠حز خى٥ اإلاىلِى

م٣ان ِفبت ألامم في َزٍ اإلاشخلت، ووّٜذ ألاصمت الّاإلاُت ظىت  اإلاخدذةالُابان، بشوص َُأث ألامم 

الخشب الباسدة بحن الى.م.أ والاجداد وؽىب ، زم اهذلّذ الخشب الّاإلاُت الثاهُت وبّذَا 1929

ُاحي ىذٛو الىٝذ الذولي 1الع٘ى . ولٝذ جم ًِ َزٍ اإلاشخلت ئوؽاء البى٤ الّالمي لإلوؽاءاث والخّمحر ـو

ُٙت الجمش والا   ٠ُت.جٙاُٜت الّاإلاُت الخٍّش

 اإلارحلت الخامضت: مرحلت عدم اليلين.

الّالم في اإلاجخمْ الّالمي وجفاِذا الىعي بذأث مىز العخِىاث وهي معخمشة ختى الُىم، خُث جم دمج 

ت  ال٣ىوي وخذر أو٥ َبىه ِلى الٝمش، وؼهذث اإلاشخلت نهاًت الخشب الباسدة وؼُُى ألاظلخت الزٍس

 وصادث ئلى خذ ٠بحر اإلاإظعاث 

                                                   
 .51، ص 2005انًؤعغخ انحذٌثخ نهكتبة، نجُبٌ،ػًبد ٌَٕظ، انؼٕنًخ ٔأثؼبد ٔيؤتًشاد، - 1
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ال٣ىهُت والخش١اث الّاإلاُت وأَمها الٝبن الثالث في الىٍام الاٜخفادي الّالمي، وهي اإلاىٍمت الّاإلاُت 

ٙت الجمش٠ُت، وجىاحه اإلاجخمّاث ؤلاوعاهُت الُىم مؽ٣لت حّذد  للخجاسة م٣ان الاجٙاُٜت الّاإلاُت للخٍّش

العالالث و ألاحىاط داخل اإلاجخمْ هٙعه، وأـبدذ اإلاٙاَُم الخاـت باأل٘شاد أ٠ثر  الثٝا٘اث و حّذد

خباساث الخاـت  بالجيغ و العاللت ٌهشث خش٠ت خٝٛى ؤلا وعان اإلاذهُت، حُّٝذا، مً خال٥ الِا

أ٠ثر دًىام٢ُُت واهخهى هٍام زىاتي الٝىمُت، وصاد الاَخمام في َزٍ اإلاشخلت وأـبذ الىٍام الذولي 

المباإلاجخمْ اإلاذوي الّالمي و اإلاىاوىت الّاإلاُت وجم جذُِم هٍام   1ال٣ىوي. ؤلِا

َى ظُاس ي و زٝافي. وبهزا هجذ أن َىاٟ ِىامل ٠ثحرة أدث ئلى ٌهىس الّىإلات منها ما َى اٜخفادي و ما 

ا في الىٝاه الخالُت:  وما ًم٢ً ئلا٘خه َى جىلُذ أَم أظباب وؽىء الّىإلات التي جىحَض

ت و الذًمٝشاوُت و َى الخلم الشةِس ي لإلوعان.- ذ مً الخٍش  اليؽىء ئلى اإلاٍض

مت.- دت وال٢ٍش ذ مً اإلاخّت والخُاة اإلاٍش اَُت ؤلاوعاهُت التي ج٢ٙل مٍض  جدُٝٞ ال٘ش

 الٛ و اإلابادب الخمُذة وجٝذٌغ الؽُم واإلاّخٝذاث.حٍُّم ألاخ-

جدُٝٞ وجُّٙل اإلاخّت والخحر، أي حّل العلٟى ؤلاوعاوي أ٠ثر تهزًب وأ٠ثر ئهخاحا للخحر ل٣ا٘ت  -

ت.  البؽٍش

 جدُٝٞ الّٝالهُت والشؼاد في اظخخذام اإلاىاسد وبالؽ٣ل الزي ًداَ٘ ِلى جىاصن البِئت الىبُُّت. -

 الخجاسة والاظدثماس.اهخٙاك الُٝىد ِلى  -

 الخىىس الفىاعي في الخىىس الىامُت وصٍادة ج٣املها مْ العٛى الّالمي. -

 ج٣امل ألاظىاٛ اإلاالُت الذولُت. -

ادة أَمُت جذ٘ٝاث سأط اإلاا٥ الخاؿ و الاظدثماس ألاحىبي اإلاباؼش. -  ٍص

 2.الخٝذم الخ٢ىىلىجي واهخٙاك ج٣الُٚ الىٝل والاجفا٥ -

 أشكال العوإلات.اإلاطلب الثالث:   

ت مً الخٕحراث الّاإلاُت التي جدذر لّل اإلاخدبْ للخىىساث اإلاخالخٝت للّىإلات     ًالخَ أن َىاٟ مجمِى

ْ لالظدثماساث  ْ للمّامالث اإلاالُت الذولُت و٠زل٤ الىمى العَش ِلى هىاٛ واظْ واإلاخمثلت في الىمى العَش

 ّذدة الجيعُاث.ألاحىبُت اإلاباؼشة، وبفٙت خاـت مً خال٥ الؽش١اث اإلاخ

وجفاِذ الثىسة الخ٢ىىلىحُت وج٣امل هٍام الاجفاالث بؽ٣ل ٠بحر باإللا٘ت ئلى ج٣امل ألاظىاٛ الّاإلاُت   

حن سةِعحن َما:                              ججّل مً               ِىإلات جخدذ في هِى

                                                   
 .11انؼشبة يٍُش، يشخغ عبثك، ص - 1
 .9، ص 2001،  داس اندبيؼٍخيصش، ػًش صمش، انؼٕنًخ ٔلضبٌب إلتصبدٌخ يؼبصشح،  - 2
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جخم بذون وحىد أصمت اٜخفادًت ٠ما خذر باليعبت الّىإلات اإلاالُت  ؤلاهخاجئن ِىإلات : ؤلاهخاجعوإلات  . أ

وجخدٝٞ ِىإلات ؤلاهخاج بذسحت ٠بحرة مً خال٥ الؽش١اث مخّذدة الجيعُاث وجدبلىس ِىإلات ؤلاهخاج مً 

 خال٥ اججاَحن:

خُث ًالخَ ئن الخجاسة الذولُت صادث بذسحت ٠بحرة والخاص بعوإلات الخجارة الدوليت:  ألاول الاججاه 

بِىما صاد الىاجج الّالمي بيعبت  1995ِام%9بدىالي بلٖ مّذ٥ الخجاسة الّاإلاُتخال٥ الدعُّىاث خُث 

صاد هفِب الخجاسة الّاإلاُت و ًالخَ أن الؽش١اث اإلاخّذدة الجيعُاث هي التي جٝٚ ٘ٝي وبالىبْ  5%

ادة الىاجج وساء جضاًذ مّذ٥ همى الخجاسة  ماٗ ئلى الّاإلاُت بٝىة وبالا٘ت ئلى مؽاس٠ت في ٍص الّالمي ٍو

ش. مً الخجاسة الّاإلاُت دخل في مجا٥  %90رل٤ أن   1الخدٍش

خُث ًالخَ أن مّذ٥ همى الاظدثماس ألاحىبي صاد الاججاه الثاوي والخاص باالصدثمار ألاحىبي:  (1

خال٥  %12ئلى خىالي  مّذ٥ همى الاظدثماس ًفلأظُش وأ٠بر مً مّذ٥ همى الخجاسة الّاإلاُت، خُث ١ان 

 ِٝذ الدعُّىاث.

ذ مً الّىإلات  شحْ  رل٤ بالذسحت ألاولى ئلى جضاًذ دوس الؽش١اث اإلاخّذدة الجيعُاث في أخذار اإلاٍض ٍو

ذ مً الخدالٚ  ً اإلاٍض ذ ًِ ِىإلات  ؤلاظتراجُجُتوالتي حّمل بذوسَا ِلى ج٣ٍى ُ٘ما بُنها إلخذار اإلاٍض

 الّملُاث في مجا٥ الخ٢ىىلىحُا وألاظىاٛ 

ل ئلى ما ٌعمى  : حّخبرالعوإلات اإلااليت ش اإلاالي و الخدٍى الّىإلات اإلاالُت الىاجج ألاظاس ي لّملُت الخدٍش

مً خال٥ ئلٕاء الاهٙخاح اإلاالي مما أدي ئلى ج٣امل و اسجباه ألاظىاٛ اإلاالُت اإلادلُت بالّالم الخاسجي 

الُٝىد ِلى خش٠ت سؤوط ألامىا٥ ومً زم أخزث جخذ٘ٞ ِبر الخذود لخفب في أظىاٛ اإلاا٥ الّاإلاُت، 

ً َما:  خُث أظىاٛ سأط اإلاا٥ أ٠ثر اسجباوا و ج٣امل و ًم٢ً الاظخذال٥ ًِ الّىإلات اإلاالُت بمإؼٍش

ش حجم اإلاّامالث ِبر الخذود في ألاظهم وااإلاؤشر ألاول  .1 لعىذاث في الذو٥ : الخاؿ بخىٍى

ئلى أن اإلاّامالث الخاسحُت في ألاظهم والعىذاث ١اهذ جمثل الفىاُِت اإلاخٝذمت خُث حؽحر البُاهاث 

ذ ًِ 1980في َزٍ الذو٥ في ِام  ؤلاحماليمً الىاجج اإلادلي   %10أٜل مً  لذ ئلى ما ًٍض ،بِىما ـو

ذ ًِ  1996في ١ل مً الى. م .أ و أإلااهُا ِام  100% في ٘شوعا و ئًىالُا و٠ىذا وهٙغ  %200وئلى ما ًٍض

 الّام.

ش جذاو٥ الىٝذ ألاحىبي ِلى الفُّذ الّالمي، ٘ان ؤلاخفاءاث حؽحر اإلاؤشر الثاوي:  .2 الخاؿ بخىٍى

٣ي  200ئلى أن مخىظي حجم الخّامل الُىمي في أظىاٛ الفٗش ألاحىبي ٜذ اسجْٙ مً  ملُاس دوالس أمٍش

                                                   
. 25، ص2006/2007 خبيؼخ شهف، يطجٕػخ اندبيؼخ،َٕسي ، انغٍبعبد االلتصبدٌخ فً ظم انؼٕنًخ، يٍُش  - 1  
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٣ي في ِام 1.2في مىخفٚ الثماهِىاث ئلى خىالي  ذ ًِ 1995جشلُىن دوالس أمٍش ى ما ًٍض مً  %84، َو

 .الّام الاخخُاواث الذولُت لجمُْ بلذان الّالم في هٙغ 

ش خعاب سأط اإلاا٥ و ٠زل٤ ئلٕاء  ش ِىإلات ألاظىاٛ اإلاالُت َى جدٍش ومً هاخُت أخشي  ًالخَ أن حَى

اث.  ٘ان الّىإلات اإلاالُت الخٍش ِلى اإلاّامالث في خعاب سأط اإلاا٥ والخعاباث اإلاالُت  إلاحزان اإلاذِ٘ى

ش اإلاّامالث الخالُت:   جممً جدٍش

 اإلاّامالث اإلاخّلٝت باالظدثماس في ظٛى ألاوساٛ اإلاالُت. -

ت. -   إلاّامالث اإلاخّلٝت بأـى٥ الثروة الّٝاٍس

 اإلاّامالث الخاـت باالةخمان الخجاسي واإلاالي والمماهاث وال٢ٙاالث والدعهُالث اإلاالُت. -

ت. -  اإلاّامالث اإلاخّلٝت بالبىىٟ الخجاٍس

 1اإلاّامالث اإلاخّلٝت باالظدثماس ألاحىبي اإلاباؼش.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلابحث الثاوي: العوإلات اإلااليت.    

ٚ الؽ٣ل الخالي للّىإلات      في الخُٝٝت لم ٢ًً َىاٟ اخخالٗ حزسي بحن الاٜخفادًحن خى٥ حٍّش

ٚ في َزا اإلابدث.   اإلاالُت وال خى٥ جفىس الؽ٣ل النهاتي لها، ومً خال٥ رل٤ هٝىم بخٍّش

 العوإلات اإلااليت وأصضها. حعريف اإلاطلب ألاول:  

 العوإلات اإلااليت. حعريفأوال: 

                                                   
 .59،50ص -ػجذ انحًٍذ، يشخغ عجك ركشِ، ص ػجذ انًطهت - 1
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الاٜخفادي الزي ٌؽمل  ٍّشٚ واخذ حامْ هٍش لدؽّب مجاالث ال ظُما مً حاهبهالم ًخٙٞ ِلى ح   

ٝي وما يهمىا مً  َزٍ الجىاهب  الّذًذ مً الٝىاِاث منها ؤلاهخاجي والخذمي والخ٢ىىلىجي و الدعٍى

 الجاهب اإلاالي:

ش اإلاالي ولخبني ظُاظت الاهٙخاح اإلاالي، وما حّذ الّىإلات ألاوؽىت اإلاالُت  - هخاحا أظاظا لّملُاث الخدٍش

ًترجب ِليها مً ج٣امل واسجباه ألاظىاٛ اإلاالُت اإلادلُت باألظىاٛ الّاإلاُت مً خال٥ ئلٕاء الّٝىد ِلى 

 لخخذ٘ٞ ِبر الخذود ولخفب في ألاظىاٛ اإلاالُت الّاإلاُت ٘خفبذ أظىاٛ سأط اإلاا٥خش٠ت سؤوط ألامىا٥ 

 1الّاإلاُت أ٠ثر اسجباوا وج٣امل.

 2الخذ٘ٝاث اإلاالُت اإلاخفاِذة  ِبر الخذود. الّىإلات اإلاالُت هي ٌاَشة -

الّىإلات اإلاالُت هي همى الهاةل في حجم الخّامالث اإلاالُت ِلى اإلاعخىي الّالمي والتي جٝىد هدى جىخُذ  -

 3أظّاس العلْ اإلاالُت في مخخلٚ ألاظىاٛ اإلاالُت الّاإلاُت.

ها  - ش  بأنها GAMO -ALONSOٌّ٘ش ادة في الخجاسة الذولُت و الشوابي اإلاالُت التي دِمها الخدٍش ٍص

 الخ٢ىىلىحُا.و الخٕحراث الاٜخفادي 

ت مً ألاظالُب والّىامل و٠زل٤ هي الّىإلات اإلاالُت  ئنخش ًشي البّن أِلى ـُّذ      هي هخاج إلاجمِى

ت مً الخفاةق التي ًدعم   الىٍام الاٜخفادي الّالمي الجذًذ، هخخلق ُ٘ما ًلي:  بهابلىسة إلاجمِى

خىن وودص - أ ٣ي  1973، 1971 انهُاس هٍام بٍش ل  1971العابٞ ل٢ُعىن باِالن الشةِس ي ألامٍش ٞ جدٍى ٘و

٣ي لهزٍ اإلاادة.  الذوالس ئلى رَب بعب هٝق الاخخُاوي ألامٍش

 ِىإلات اليؽاه ؤلاهخاجي. -ب

 اإلاا٥. ِىإلات اليؽاه اإلاالي واهذماج أظىاٛ -ج

 حُٕحر مش٠ض الٝىي الّاإلاُت -د

 حُٕحر ٣َُل الاٜخفاد الّالمي وظُاظاث الخىمُت.  -ٌ

ٙا البّن بأنها ججلُاث لٍاَشة اٜخفادًت        ٚ الخاـت بالّىإلات اإلاالُت ٘ٝذ ـو زا وحّذد الخّاٍس َو

ش ألاظىاٛ  اةٙها مثل: الخصخفت واوسخاب الذولت في اليؽاه الاٜخفادي ومً بّن جخمثل في جدٍش ٌو

اًت ِبر الٝاساث خال٥ الإلظدثماس ألاحىبي   ؤلاهخاجؤلاحخماُِت، وحُٕحر همي الخ٢ىىلىحُا، وجىصَْ  الِش

اإلاباؼش والخ٣امل بحن ألاظىاٛ الشأظمالُت وفي ئواس َزٍ الذساظت ٘ان ما يهمىا َى ِىإلات ألاوؽىت  اإلاالُت 

                                                   
 .14، ص2002 يصش، يؤعغخ طبٌب،شزا ، انؼٕنًخ انًبنٍخ ٔيغتمجم األعٕاق انًبنٍخ انؼشثٍخ نشأط انًبل، خًبل انخطٍت  - 1
 .34، ص2007، اإلػاليٍخحدبس، يدهخ انًبل ٔاالعتثًبس ٔانجُٕن، انؼٕنًخ انًبنٍخ انٕخّ اَخش، ٔكبنخ يكخ  حًضح - 2
   . 05، ص2008،2009انمبدس لبدح، يتطهجبد تأٍْم انجُٕن ػًٕيٍخ اندضائشٌخ، يزكشح تخشج يبخغتٍش، خبيؼخ انشهف،  ػجذ -3
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ش اإلاالي ولخ بني ظُاظت الاهٙخاح اإلاالي وما ًترجب ِليها مً ج٣امل التي حّذ هخاحا أظاظُا لّملُت الخدٍش

ألامىا٥  ِلى خش٠ت سؤوط واسجباه ألاظىاٛ اإلاالُت اإلادلُت باألظىاٛ الّاإلاُت مً خال٥ ئلٕاء الُٝىد 

لخخذ٘ٞ ِبر الخذود ولخفب في ألاظىاٛ اإلاالُت الّاإلاُت. ٘خفبذ أظىاٛ سأط اإلاا٥ الّاإلاُت أ٠ثر اسجباوا 

 1وج٣امال. 

 ثاهيا: أصط العوإلات اإلااليت.

ُ٘متها ًبذو أن الّىإلات اإلاالُت ٜذ ظُىشث ِلى حل الّالم و ألاظىاٛ اإلاالُت بؽ٣ل خاؿ و أخ٢مذ 

زا ما ًذ٥ ِلى أن لها ١اةً وأظغ والتي ظىداو٥   ُ٘ما ًلي: أبشصَاِليها، َو

 عدم الفصل بين أكضام أصواق رأش اإلاال:-

ت ِلى بّمها، ألاظاس ي للّىإلات اإلاالُت ف الؽشه ول٢ً أًما ي الىاْٜ لِغ ٘ٝي اهٙخاح ألاظىاٛ الٝىٍش

ألاٜعام اإلاىحىدة داخل َزٍ ألاظىاٛ، أظىاٛ اإلاا٥، أظىاٛ الفٗش  و٠زل٤ ألاظىاٛ وجىظْ  اهٙخاح

فبذ بام٣ان اإلاعدثمش أو اإلاٝترك أن ًبدث ًِ أ٘مل الّىاةذ، باالهخٝا٥ مً ِملت ئلى  ألاحلت، ٍو

ئلى ظىذ  ؤلاظترلُنيأخشي، أو مً وسٜت مالُت ئلى أخشي أو مً ئحشاء مخاوش ئلى أخش، مً ظىذ بالجىُت 

  .بالذوالس

، الاخخباساثوفي ألاخحر جفبذ َزٍ ألاظىاٛ اإلا   ، خخففت" أظىاٛ اإلاا٥" أظىاٛ الفٗش

ت حؽ٣ل ؼب٢ت ِلى اإلاعخىي الذولي لخجمْ زاهُت في ظٛى مالي ؼامل الخاإلاعخٝبلُاث... ان زاهٍى ، مجمِى

 ومىخذ.

أوال في الى.م.أ ، ٜذ  ي بشصثؤلاؼاسة ئلى أن الخش٠ت الٝىمُت لّملُاث ئلٕاء الخخفق لألظىاٛ والتوججذ 

ت لذ ئلى ئلٕاء بّن الخمحزاث الخٝلُذًت التي ١اهذ جٙفل بحن البىٟى الخجاٍس والبىٟى الاظدثماس  جـى

اةٚ الىظىاء اإلاالُحن ىاهُا جم مضج ٌو ُٚ الُٝم اإلاىٝىلت، أما في بٍش والعماظشة،  اإلاخخففت في جٌى

ذاساث٠ما أًما لٕحر اإلاُٝمحن أن ٣ًىهىا معاِذي الشؤظاء في  ألاحىبُت، أما في ٘شوعا جم ئوؽاء   ؤلـا

ئًفاالث ؤلاًذاُ. وبّباسة أؼمل ١ل الخىىساث في العٛى ألاحلت الذولُت خُث احعّذ العىذاث وظٛى 

لىابْ اإلاضدوج "ئهٙخاح أٜعام ظٛى اإلاجا٥ اإلاالُت اإلاباؼشة، والش يء اإلاهم في ١ل َزٍ اإلاىٍىمت َزا ا

سأط اإلاا٥ ٘هى ًمغ الخىاحض الذاخلُت الّاصلت بحن أٜعام العٛى اإلادلُت مً هاخُت ٠ما ًمغ جل٤ 

ت بُنها وبحن الخاسج.  اإلاىلِى

 . جلليص دور الوصاطت في الخمويل -   

                                                   
 .21،22، ص، ص1991،  اَيشحيكتجخ ، انمبْشح، ٍٓئخ انًصشٌخ نهكتبة، انغٍذ ٌظ، انؼٕنًخ ٔانطشٌك انثبنث، ان- 1
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ل اإلاباؼش والزي ًشج٢ض أظاظا ِلى ئـذاس وجباد٥ ُت أظالُب الخمٍى ألاوساٛ اإلاالُت بحن  وهي حّني جٜش

ل  ومخّاملحن لذيهم الٝذسة ِلى أي اللجىء اإلاباؼش للمخّاملحن الذولُحن ئلى اإلاخّاملحن في خاحت ئلى جمٍى

ل ٔحر مباؼش" إلحشاء  ل اإلاباؼش" دون اإلاشوس ِبر وظىاء مالُحن أو بىٟى  "الخمٍى ألاظىاٛ اإلاالُت "الخمٍى

ّىد رل٤ بؽ٣ ُٚ والاٜتراك، َو اإلاخخزة مً سحل الاٜخفاد في  خاؿ ئلى ٜشاساث  لِملُاث الخٌى

 ٞ ْ اإلاخخلٙت للمإظعت ًِ وٍش ل اليؽاواث و اإلاؽاَس ٢ُت مثال، ٘هى ًٙمل أن ًخم جمٍى اإلاإظعت أمٍش

ئـذاس أظهم  وظىذاث دولُت في ظٛى لىذن لألوساٛ اإلاالُت، ِلى ؤلاٜتراك مً بى٤ مدلي أو أحىبي، 

ل بأٜل ج٣لٙ زا ما ًٙعش الخىىس ال٢بحر لخٝىُاث ٘الشؼادة الاٜخفادًت حعخذعي البدث ًِ جمٍى ت. َو

 اإلاالُت اإلاباؼشة ِلى خعاب وؽاه البىٟى واإلاإظعاث التي جلّب دوس الىظاوت.

 زوال الليود الخىظيميت. –

أظعاَا الذخى٥ في مدُي مالي مشن وعبُا ٔحر خالْ لّذد ٠بحر مً الُٝىد اإلاخخففت للخٙاً    

ل،  ّخبر َزا اإلابذأ أخذ ِىاـش لِلى ئظخٝشاس هٍام الخمٍى ٢نها الُٝىد حعاَم في الخذ في ّ٘الُخه، َو

الّٙالت والخاظمت لعُادة الّىإلات اإلاالُت، خُث ٜامذ البلذان الفىاُِت باصالت الُٝىد الخىٍُمُت 

ذ سجلذ َزٍ الخش٠ت في ئواس ظلعلت  "الٝاهىهُت" ِلى الفٗش بؽ٣ل ٌعهل جذ٘ٞ سأط اإلاا٥ الذولي ٜو

ش خش٠ت سؤوط ألامىا٥ التي بذأث في الى.م.أ في نهاًت العبُّىاث جم جىظّذ ُ٘ما بّذ مً ِملُاث ج دٍش

اإلاٙشوك بؽ٣ل ٠بحر مً  1983/19841ئلى باقي دو٥ الّالم، خُث ١ان ئهٙخاح الىٍام اإلاالي الُاباوي في 

ابت في أوسوبا مْ خلٞ ظٛى مىخذة ل ٢ُت، جم انهُاس ألاهٍمت اإلادلُت للٜش شؤوط ألامىا٥ العلىاث ألامٍش

أَم الّىامل التي أدث ئلى حعاُس الاهخٝا٥ الجٕشافي لشؤوط ألامىا٥ وأًما الخش٠ُت في مجا٥  1990في 

اإلاالُت. جضامً مبذأ ئصالت الُٝىد الخىٍُمُت مْ العُاظت الىٝذًت الجذًذة في  ألادواثٜابلُت ؤلاخال٥ بحن 

، ٠ما خذم بؽ٣ل ِمُٞ ج٣امل واهذماج ألاظىاٛ اإلاالُت، باصالت مخخلٚ اث ىالى.م.أ خال٥ الثماهِ

ت  أمام الخذ٘ٞ ؤلاوعاوي والخش لشأط اإلاا٥ الذولي ومْ أظّاس الٙاةذة  الخىاحض الٝاهىهُت و ؤلاداٍس

اإلاخدش٠ت ومّذالث الفٗش اإلاخزبزبت، ٘ٝذ جىحه الىٍام ئلى ئ٘شاص ظلعلت ١املت مً ألاوساٛ الجذًذة 

ذم الاظخٝشاس و اإلاخمثلت في اإلاؽخٝاث بجمُْ أهىاِها . وبال ؼ٤ حعمذ َزٍ إلداسة َ زا الخزبزب ِو

الفٗش واإلاشوس مً ٜعم في العٛى ئلى أخش اإلاخىحاث بدعُحر اإلاخاوش اإلاشجبىت بأظّاس الٙاةذة وأظّاس 

 وأًما الاهخٝا٥ بعهىلت أ٠بر مً ِملت ئلى أخشي.

    إلااليت.اإلاطلب الثاوي: أصباب ظهور العوإلات  ا

                                                   
يشاثظ عبػذ، أعًبء ثهًٍٕٓة، انؼٕنًخ انًبنٍخ ٔتأثٍشْب ػهى أداء األعٕاق انًبنٍخ انُبشئخ، يذاخهخ، ضًٍ انًهتمى انذٔنً حٕل - 1

 .05،ص21/11/2006عٍبعبد انتًٌٕم ٔأثشْب ػهى االلتصبدٌبد ٔانًؤعغبد، خبيؼخ يحًذ خٍضش، ثغكشح ٌٕو 
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ى٥  جىامي رأصماليت اإلااليت: – 1 لٝذ ١ان للىمى اإلاىشد الزي خٝٝه سأط اإلاا٥ اإلاعدثمش في ألـا

ُت مً خال٥ جىُى أوؽىت وصٍادة  حر اإلاف٘ش ُت ٔو واإلاخجعذة في ـىاِت الخذماث اإلاالُت بم٣ىهاتها اإلاف٘ش

أـبدذ مّذالث الشبذ التي دسحت جش٠ٍض دوسا أظاظُا في ئِىاء ٜىة لذْ٘ معحرة الّىإلات اإلاالُت. ٘

ذ بّذة  ئلّاٗ ًِ مّذالث الشبذ التي جدٝٝها ًدٝٝها سأط اإلاا٥ اإلاعدثمش في أـى٥ اإلاالُت جٍض

اسث الشأظمالُت  ُٚ سأط اإلاا٥ ال ِلى ٜىاِاث الاهتهاج الخُٝٝي ـو عي، حِّؾ ِلى جٌى راث وابْ َس

.  اظدثماٍس

ى الاٜخفاد جدش٠ه سمىص  ذ اسجبي َزا الىمى اإلاىشد للشأظمالُت اإلاالُت بٍهىس الاٜخفاد الشمضي َو ٜو

ا دون ُٜذ أِاةٞ بّباسة ومإؼشاث الثىسة الُّيُت  حَر ً داخل الخذود ٔو التي جدىٝل بحن أًذي اإلاعدثمٍش

ىشأ ِلى أظّاس الٙاةذة، الّاإلاُت وجإزش ُ٘ه أًت حٕحراث جأخشي  أهه اٜخفاد جدش٠ه مإؼشاث البىسـاث 

اث، مّذالث البىالت ،٠ما أهه ًخأزش بالؽاتّاث والّىامل  أظّاس الفٗش ألاحىبي ، محزان اإلاذِ٘ى

ت. لىٙعُت والبُاهاث الفادسة مً اإلاعإولُخحنا  1اإلاالُحن ومداٍ٘ي البىٟى اإلاش٠ٍض

 عجس ألاصواق الوطىيت عً اصديعاب الفوائع اإلااليت: – 2

مً اإلاذخشاث  ضخمتحجام  أجذ٘ٝاث سؤوط ألامىا٥ الذولُت هاحمت ًِ خذزذ مىحت ِاسمت مً 

والٙىاةن اإلاالُت التي لاٜذ أظىاٜها الىوىُت ًِ اظدُّابها ٘اججهذ ئلى الخاسج بدثا ًِ ٘شك 

اظدثماس أ٘مل ومّذالث ِاةذ أِلى ،للذاللت ِلى حجم َزٍ الٙىاةن التي جيعاب ئلى ألاظىاٛ اإلاالُت 

م مً أن ٌاَشة الاظدثماس خاسج الخذود الىوىُت هي ٌ لى الٔش اَشة ٜذًمت ٜذم الىٍام اإلاخخلٙت ِو

 الشأظمالي.

وأن الاظدثماس اإلاالي في ألاظىاٛ الخاسحُت ١ان ٜذ بذأ مىز اإلاشاخل ألاولى لخىىس الىٍام الشأظمالي     

و اإلاالُت اإلاخجعذة ٘يها  ألادواث٘ان الجذًذ َى حّاٌم حجم َزٍ الاظدثماساث بمّذالث خُالُت، وجىُى 

دو٥ الّالم والاظخٝاللُت اليعبُت التي جخدٟش بها ألامىا٥ بُّذا ًِ  اسجباه ألاظىاٛ اإلاالُت في مخخلٚ

 خش٠ت الخجاسة الّاإلاُت.

اسجبىذ الّىإلات اإلاالُت بٍهىس ِذد َاةل مً ألادواث اإلاالُت  ظهور الابخكاراث اإلااليت الجديدة: – 3

الجذًذة ٘ان حاهب ألادواث اإلاالُت الخٝلُذًت وألاظهم والعىذاث اإلاخذاولت في ألاظىاٛ اإلاالُت أـبذ 

ّاث اإلاعخٝبلُت وحؽمل  ت منها اإلاؽخٝاث التي جخّامل مْ الخٜى َىاٟ الّذًذ مً ألادواث الاظدثماٍس

 عخٝبلُاث والخُاساث.اإلابادالث واإلا

                                                   
انًؤتًش انؼهًً األٔل نكهٍخ '' طبع انًصشفً ٔانًُٕ اإللتصبدي فً انجهذاٌ انؼشثٍخانؼٕنًخ انًبنٍخ ٔأثبسْب ػهى انم،تشبو فبسٔق  - 1

 .4، 3، ص،ص2003اإللتصبد ٔػهٕو اإلداسٌخ، خبيؼخ انؼهٕو انتطجٍمٍخ، ػًبٌ، 
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لٝذ ظاَم الخٝذم الخ٢ىىلىجي في مجا٥ اجفاالث واإلاّلىماث معاَمت الخلدم الخكىولوجي: – 4

وج٣امل ألاظىاٛ اإلاالُت ِلى اإلاعخىي الّالمي خُث جم الخٕلب ِلى الخىاحض اإلاّاًىت ّ٘الُت في دمج 

٢ُت والالظل٢ُت ولٝذ ظاِذ واهخٙمذ ج٣لٙذ الاجفاالث العل والضمىُت بحن مخخلٚ ألاظىاٛ الىوىُت

٠ثحرا َزا الخٝذم الخ٢ىىلىجي في جشابي ألاظىاٛ و٠زل٤ الٝذسة ِلى مخابّت ألاظّاس في مخخلٚ ألاظىاٛ 

 1ْ والؽشاء.ُاإلاالُت الجخار الٝشاساث اإلاىاظبت بالب

 لٝذ اسجبىذ الخذ٘ٝاث الشأظمالُت ِبذ الخذود اسجباوا وزُٝاالخحرير اإلاالي اإلاحلي والدولي: – 5

تها خال٥  ذ صاد مّذ٥ همى َزٍ الخذ٘ٝاث وظِش ش اإلاالي الذولي ٜو ش اإلاالي الذاخلي وبالخدٍش بّملُاث الخدٍش

حن مً الٝشن اإلااض ي حر اإلاُٝمحن  الّٝذًً ألاخٍش ل الّملت بأظّاس  مْ العماح للمُٝمحن ٔو بدش٠ت جدٍى

ت في ئجمام اإلاّ ت الشأظمالُت.الفٗش العاةذة ئلى الّملت ألاحىبُت واظخخذامها بدٍش  امالث الجاٍس

خذزذ حٕحراث َاةلت في ـىاِت الخذماث اإلاالُت إعادة هيكلت الصىاعت الخدماث اإلااليت :– 6

لى وحه الخفىؿ الّٝذ الخاظْ مً الٝشن اإلااض ي،  وئِادة ٣َُلها ِلى مذي الّٝذًً اإلاالُحن ِو

 حر ئلى ما ًلي:إلظشاٗ مً وجحرة الّىإلات اإلاالُت وفي َزا الفذد حؽبدُث ِملذ ٠دا٘ض 

ُت ِلى الفُّذ اإلادلي والذولي ٘أـبدذ جٝىم بها مً   - جىظّذ البىٟى في هىاٛ أِمالها اإلاف٘ش

ش اإلاالي التي اٜخمذ جخُٙن وفي بّن الخاالث ئلٕاء الُٝىد التي ١اهذ  ٜبل في لىء ِملُاث الخدٍش

ى   الزي جشجب ِلُه جىُى مفادس سؤوط أمىا٥ البىٟى ووٛش اظخخذامها. ألامش جدذ مً وؽاوها َو

ىادًٞ الاظدثماس دخلذ   - ىادًٞ اإلاّاؼاث ـو ُت، مثل ؼش١اث الخأمحن ـو اإلاإظعاث اإلاالُت اإلاف٘ش

لُت، مما ًذ٥ ِلى جشاحْ دوس البىٟى في مجا٥  ت في مجا٥ الخذماث الخمٍى ٠مىا٘غ ٜىي للبىٟى الخجاٍس

اهخٙمذ  1995-1990 البىٟى َزا الخىىس بفىسة واضخت، ٘خال٥ الٙترة الىظاوت وح٢ّغ خالت

ى٥ اإلاالُت الصخفُت مً  ل ألـا ت في جمٍى وفي مٝابل رل٤ اسجْٙ  %18ئلى  %50هفِب البىىٟ الخجاٍس

ُت ئلى هدى   وأن ١ان َزا ؤلاججاٍ ًخخلٚ مً بلذ ألخش. %40هفِب اإلاإظعاث اإلاالُت ٔحر اإلاف٘ش

ُت في في لىء اإلاىا٘عت الٝ  - ت مً اإلاإظعاث ٔحر اإلاف٘ش ا البىٟى  الخجاٍس ت التي بذأث حعدثمَش ٍى

لُت، ٜامذ بّن البىٟى باالهذماج ُ٘ما بُنها.  مجا٥ الخذماث الخمٍى

خُث الخَ أن حضء ٠بحر مً ِملُاث حعاُس ِىإلات ألاظىاٛ اإلاالُت ٌّىد ئلى  همو صوق الضىداث:-7

وجذاولها في جل٤ ِمىما، ٘ٝذ صاد حجم العىذاث اإلاخذاولت في ئـذاس العىذاث الىمى ال٢بحر الزي خذر 

                                                   
خبيؼخ أحًذ ثٕساط، اندٓبص انًصشفً ٔانًبنً انؼشثً ٔلذستّ ػهى انتألهى يغ انتغٍشاد انًتدذدح، يدهخ انؼهٕو اإلَغبٍَخ،  1-

 .20، 19ص.،ص2003عٍجتًجش20يُشٕسي، لغُطٍُخ،ػذد
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ذ ِلى  20في نهاًت ِٝذ الدعُّىاث مً الٝشن  لُىن  1إلاا ًٍض ٣يدوالس  جٍش والؼ٤ أن رل٤ ًشحْ ئلى  أمٍش

 1أظباب ٠ثحرة.

 اإلاطلب الثالث: مخغيراث ألاصاصيت للعوإلات اإلااليت.

ىاِذ حعمذ    ٜامذ العلىاث الّمىمُت للذو٥ اإلافىّت في ظىىاث الثماهُاث بحن ٜىاهحن مىٍمت ٜو

م٢ً جلخُق ١ل ظٛى أباإلاشوس إلاشخلت اهخٝالُت مً اٜخفاد مشج٢ض ِلى سؤوط ألامىا٥ مدلُت  و أحىبُت ٍو

 منها في الجذو٥ الخالي:

                      

 

              

 

 

 

 

 

 : ملارهت بين إكخصاد الاصخداهت وإكخصاد ألاصواق اإلااليت.11 ركم حدول                     

 ئٜخفاد ألاظىاٛ اإلاالُت               ئٜخفاد الاظخذاهت                   

 ضخامت ألاظىاٛ اإلاالُت. -

ٞ ظُىلت الادخاس  - ل ًِ وٍش جشحُْ الخمٍى

 ٜفحر

 ألاحل.

ل اإلاىحه ًِ  - ٞ وظاوت جشحُْ الخمٍى وٍش

.  البىٟى

ذم ا٘خخاخها. -  ٔلٞ ألاظىاٛ اإلاالُت ِو

 ادخاس اإلاالي مخىىس. -

ٞ الاؼترا١اث. - ل ًِ وٍش  جشحُْ الخمٍى

ألاحىبُت مىا٥ ٘خذ ألاظىاٛ ِلى سؤوط ألا  -

خذ  ٘و

 الباب ألامام الاظدثماساث الخاسحُت.

 ظٛى مالي مىخذ. -

ا ِلى اإلاصدر       ،ؿ: ٘اسوٛ حؽام، الّىإلات اإلاالُت وأزَش  الٝىاُ اإلافشفي الجضاةشي، مشحْ ظبٞ ر٠ٍش

5. 

                                                   
 . 50، 49ص.ػجذ انحًٍذ ػجذ انًطهت، يشخغ عجك ركشِ، ص- 1
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ل مخ خلٚ ئن الهذٗ مً ظً َزٍ الٝىاهحن َى الخذ مً دوس البىٟى ١ىظُلت في لمان ِملُت جمٍى

ل ش الخمٍى ْ ورل٤ لخىٍى خلٞ  ٍٞباؼش دون اؼتراٟ البىٟى بحن اإلاٝشلحن واإلاٝترلحن ًِ وش اإلا اإلاؽاَس

 أظهم و ظىذاث. 

ت اإلابادالث ة ئبشام   هيكلت الضوق اإلااليت: – 1 في اٜخفاد ٌّخمذ ِلى الاظخذاهت هٝق في ظِش

الفٙٝاث ؤلاٜخفادًت َزا ما حّل مىٍمت الذو٥ التي اهخهجذ َزا الىُى مً الخخىُي ئلى اللجىء  في 

ل خماد في جمٍى ذ الخالي ئلى الِا مإظعاتها ِلى ئـذاس أظهم وظىذاث وئـذاس ألاوساٛ الىٝذًت  الٜى

ل ل زٍ الّملُت حؽبه لخذ ٠بحر الّملُاث التي ٜامذ لها العلىاث لممان الخمٍى لمذي الٝفحر َو

 الّمىمُت ئلى ظىذاث وأوساٛ مالُت ٜابلت للخذاو٥.

ل للمذ زٍ الّملُت هفبت لخذ الخمٍى ٠بحر للّملُاث التي ٜامذ بها العلىاث الّمىمُت ئلى ي الٝفحر َو

 ظىذاث و أوساٛ مالُت ٜابلت للخذاو٥.

حّخبر مؽا١ل الاظخذاهت اإلاٙشوت   كواعد عدم دفع الخعويظاث وإعادة جوظيف ألاموال:حغيير  – 2

ت الثالزُت اإلاخ٣ىهت مً الىالًت اإلاخدذة، الاجداد ألاوسوبي والُابان  وجمش٠ض حل الخذ٘ٝاث اإلاالُت في مجمِى

ت خُث ٜام الاجد ن الٝشوك اإلاأل٘ى اد ألاوسوبي ظىت مً أَم الّىامل التي أدث بالىٍام اإلاالي ئلى حٍّى

ىاِذ ١اهذ ٜذ أـذستها في مشخلت ظابٝت  بمشاٜبت 1993  1984 -1983الفٗش وحعُحر ِذة ٜىاهحن ٜو

 مما ِذ مشخلت َامت في ظبُل ئوؽاء ظٛى مالُت مىحذة.

أـبدذ أظىاٛ ألاظهم والعىذاث الّمىمُت أظىاٛ ِاإلاُت ، باليعبت جحويل الديون العموميت:   3

ا ألاظهم والعىذاث مً  خُث ١اهذ جمثل الذًىن  1993ظىت  75%ئلى56 %لٙشوعا ٜذ مشث ئـذاَس

٢ُت  وبلٕذ َزٍ الذًىن الّمىمُت 1993ملُاس دوالس في الُىم ظىت  120الّمىمُت للىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

زٍ OCDE "ًىن الّمىمُت لبذان مىٍمت الخّاون و الخىمُت الاٜخفادًتمً مجمُى الذ%39وعبت " َو

ل الذًىن الّمىمُت ئلى أظهم وظىذاث ٜابلت للخذاو٥ ألنها حؽ٣ل باليعبت  الخىىساث مشجبىت بخدٍى

ل َان ألنها جٝىم بجمُْ َزٍ الذًىن ِلى ؼ٣ل أظهم وظىذاث  للمإظعاث اإلاٝشلت مفذس جمٍى

ٝت ئرن في ظىت وئِادة بُّها ِلى ؼ٣ل أ ً ألاحاهب بهزٍ الىٍش مً % 38، 1992وساٛ مالُت للمعدثمٍش

ً ٔحر مُٝمحن في ٘شوعا.  الذًىن الّمىمُت الٙشوعُت أـبدذ مل٢ت اإلاعدثمٍش

في  1980، 1979 و 1973أدث ألاصمخحن البترولُحن ِام  جوظيف ألاموال لغرض اإلاظاربت:– 4

ل  لىئأٔلبُت الذو٥ اإلافىّت  خلٞ اهخٙاك مدعىط في مّذ٥ ئدخاس الّاةذاث اخخُاواث الخمٍى

باإلداساث  الّمىمُت، ٘ادث َزٍ الىلُّت مٍّم اإلاإظعاث ئلى ئِادة جىٌُٚ أمىالها في الخاؿ 

ت مٝاسهت باإلإامشة والاظدثماس في مجا٥ ؤلاهخاج الزي ًخفٚ  ش أسباخا مٍٕش ألاظىاٛ اإلاالُت التي ١اهذ ج٘ى

 ن حؽحر مىاحهت اإلاجهى٥ وخىش ِذم الخأ٠ذ َما:بىٝىخحن أظاظِخح
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 اهخٙاك وجحرة الىلب واسجٙاُ حعذًذ مّذالث الٙاةذة أو الٙىاةذ لذًىنها. -

ُٙها في ألاظىاٛ اإلاالُت التي جذس  - ُٙت في ِملُت ئهخاج مٝاسهت مْ جٌى لّٚ ألاسباح ألامىا٥ الٌى

ذ أٜفش.  أسباح أ٠بر في ٜو

مً ٘شوِها في الذو٥  اَخماماث الؽش١اث مخّذدة الجيعُاث َى أخذإعادة اصدثمار ألارباح:  -5

مً اظدثماساث اإلاباؼشة ألاحىبُت  % 30اإلاخممىت و١ان الؽّاُ َى اإلاىحه لها بدُث له ِلى ألاٜل 

ألاخشي هدُجت ألاسباح اإلادٝٝت مً وٗش الٙشوُ الخاسحُت  %70و١اهذ  1994جش٠ضث في الى.م.أ ظىت

مً الاظدثماساث الخاسحُت اإلاباؼشة  % 69.3ٝذ مثلذ في اإلاجمُى الؽش١اث اإلاخّذدة الجيعُاث ٘

للىالًاث اإلاخدذة، أما باليعبت للمإظعاث البُاهُت ٘ان خفت الاظدثماساث الخاسحُت اإلامىلت 

 .1993 ىتظ%53.7

ا الخاسحُت باِخمادَا ِلى     ل الؽش١اث اإلاخّذدة الجيعُاث الظدثماَس  الادخاساثووسجل أن جمٍى

الاٜخفادًت الخٍذ اللجىت ألاوسوبُت  1968لبلذ و ألاسباح اإلادٝٝت مً وٗش ٘شوِها، وفي ظىت اإلادلُت ل

٢ُت اإلاعدثمشة  في الخاسج حعخىُْ ٜهش مىا٘عيها ألاوسوبُحن  لذي ألامم اإلاخدذة أن ٘شوُ الؽش١اث ألامٍش

شة ئلى اإلاىاوٞ راث الاظدثماساث اإلاىخجت.   وجىحُه اإلاىاسد اإلاخ٘ى

ش ألاظىاٛ اإلاالُت في مخخلٚ الذو٥ ، ورل٤ باصالت مخخلٚ   جخجلى الّىإلات اإلاالُت في جىامي خش٠ت جدٍش

الُٝىد اإلاٙشولت ِليها والتي حُّٞ جذاو٥ ألاوساٛ اإلاالُت ِلى اإلاعخىي اإلادلي والذولي وحؽحر ئلى أن 

ت ؤلاهخاحُت ورل٤ إلاا ًىاحهها الّىإلات اإلاالُت ماصالذ في وىس الىمىج خُث لم جفل بّذ ئلى دسحت الّىإلا

 1مً ُٜىد لخدُٝٞ أَذ٘ها.

 

 

 

 

 

    اإلابحث الثالث: أثار العوإلات اإلااليت.   

ش اإلاّامالث اإلاالُت واهٙخاح ألاظىاٛ اإلاالُت ئلٙاء الفُٕت الّاإلاُت ِلى حمُْ      ئن ِملُت جدٍش

ت وواظّ الث ضخمت ومخىِى اإلاضاًا وجخمثل ت الىىاٛ ألمش الزي ًدٝٞ اإلاّامالث اإلاالُت ًدُذ ٘شؿ لخمٍى

 في ماًلي:

                                                   
 .08،90تشبو فبسٔق، انؼٕنًخ انًبنٍخ ٔأثبسْب ػهى انمطبع انًصشفً اندضائشي، يشخغ عجك ركشِ، ص، ص- 1
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 ؤلايجابيت والضلبيت للعوإلات اإلااليت. آلاثار اإلاطلب ألاول:     

 ؤلايجابيت: آلاثار أوال: 

ل الالصم للُٝام بمخخلٚ الاظدثماساث - ش ألاداء الاٜخفادي مً خال٥ الخفى٥ ِلى الخمٍى  ؛جىٍى

ْ وحّمُٞ ٘شؿ الاظدثماس في ألاظىاٛ  -  ؛اإلاالُت بما ٌصجْ ِلى حلب وحصجُْ الاظدثماس ألاحىبيجىَى

 ؛الاظخٙادة مً ؼشوه اإلاّلىماجُت الخذًثت خاـت وأنها أـبدذ مخىىسة ًىما بّذ ًىما -

ل بعبب اإلاىا٘عت بحن الى٠الء الاٜخفادًحن -  ؛جخُٙن ج٣لٙت الخمٍى

ش ألاظىاٛ اإلاالُت الذولُت في ئواس الّىإلات اإلاالُت ج٢مً - ى٥ ئلى أظّاس ٘اةذة  ئن آلُاث الخدٍش الـى

 ؛خُُٝٝت ومىحبت

ا مً العٛى اإلاالي والىٝذي ئلى العٛى الشظمي  - ألامش الزي ًإدي ئلى حصجُْ الادخاساث وجىحُه معاَس

 ؛٠ما حصجْ َزٍ الٙاةذة أًما اإلاٝترلحن ِلى الاظدثماس في أوؽىت ؤلاهخاحُت

اهخٙاك الاظخذاهت الخاسحُت ورل٤ هدُجت للخذ٘ٝاث الشأظمالُت الخاـت واإلاخمثلت في اوعُاب  -

الاظدثماساث ألاحىبُت اإلاباؼشة في اإلاداٍ٘ت اإلاالُت والاظدثماس ألاحىبي ٔحر اإلاباؼش مً ؼأنها الخٝلُق مً 

ُت والٝشوك الخ٣ىمُت مً  ى اللجىء ئلى ٜشوك اإلاف٘ش ي ٌعاِذ ِلى الخذ الز ألامش حاهب الذولت، َو

 ؛مً همى اإلاذًىهُت الخاسحُت

ادة في جذ٘ٞ سؤوط  - ًإدي ئلى اهخٙاك أظّاس الٙاةذة ِلى اإلاعخىي اإلادلي مما ٌصجْ  ألامىا٥ئن ٍص

ً ِلى  ْ حذًذةالااإلاعدثمٍش خذ مؽاَس  ؛ٜتراك ٘و

ت واظّت أ٠ثر حعمذ الّىإلات اإلاالُت للبلذان اإلافذسة لشؤوط ألامىا٥  - سبدُت أمام بخلٞ ٘شؿ اظدثماٍس

ْ لذ ال٢ثحر مً اإلاخاوش مً  حر لماهاث ألصخاب َزٍ ألامىا٥ ومجالث لخىَى ٘ىاةمها اإلاترا٠مت وج٘ى

ا ألادواث اإلاالُت والخد٢م بحن مخخلٚ ألاظىاٛ َش  ؛خال٥ آلالُاث التي ج٘ى

ى٥ ئلى ألاظىاٛ اإلاالُت الذولُت للخفى٥ ِلى ما  - جدخاحه ًمثل الاهٙخاح اإلاالي للذو٥ الىامُت مً الـى

ل الاظدثماساث اإلادلُت مما  مً أمىا٥ لعذ الٙجىة مً اإلاىاسد اإلادلُت أي ٜفىس اإلاذخشاث ِلى جمٍى

ادة الاظدثماس اإلادلي و   1الخالي مّذ٥ الىمى الاٜخفادي.بًإدي ئلى ٍص

 

 

 ؤلايجابيت . آلاثار ثاهيا: 

                                                   
 . 10،11انًبنٍخ، اندضائش، ص،صلهش ، ثذائم تًٌٕم انًؤعغخ فً ظم انؼٕنًخ ػجذ هللا  - 1
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اث   منها: هز٠ش جىاحه الّىإلات اإلاالُت مجمىِت مً الُٝىد واإلاّٜى

الىلُّت الخاسحُت للىالًاث اإلاخدذة: ًجب أن حعحر الىلباث ِلى ألامىا٥ ألاحىبُت ًِ  جذَىس  – 1

حر مىاسد مالُت في آحا٥ الخٝت ولمان جذ٘ٞ سؤوط ألامىا٥ ـاُ٘ت  ٞ البلذان اإلاعخخذمت ِلى ج٘ى وٍش

ُتها ول٢ً مً اإلاالخَ أن الّىإلات اإلاالُت ٜذ حعبب  بّشك حعذًذ دًىنها ورل٤ ًخم بخ٢ثُٚ ـادستها جٜش

 خخال٥ الىلُّت الفاُ٘ت للىالًاث اإلاخدذة.غي جذَىس وا

خا  – 2 ْ مً ٜذساث ألاظىاٛ اإلاالُت مٜإ الاخخال٥ اإلاالي اإلادخمل: ٜذ حعاَم خش٠ت سؤوط ألامىا٥ في ال٘ش

ت في الهُا١ل اإلاخّذدة الّمىالث هالخَ اهجزاب ِذة  بمجشد حٕحر وُٙٚ في الىٝاه أو اليعب اإلائٍى

ً دولُحن  ٜذ ًيخج ِىه جذ٘ٞ ِؽشاث الذوالساث ِلى ؼ٣ل هدى ئخذي الهُا١ل العابٝت مما معدثمٍش

ذ ٌؽهذ في الٕالب ظٛى ألاظهم والعىذاث هٙغ اإلافحر.  اإلاألٗى ٜو

ت في  – 3 الخٙاؤ٥ اإلاٙشه لبّن البلذان الفاِذة في ألاظىاٛ اإلاالُت: جخمخْ ألاظىاٛ الفاِذة بعِش

زا لّ ؤلام٣اهُاثالىمى وجىظْ أ٠بر في   ذة أظباب هز٠ش منها:َو

 ؛ٜلت ِمٞ وحؽّب ألاظىاٛ اإلاالُت -

 ؛مفادٜت العُاظُت الاٜخفادًت لخل٤ البلذانِذم  -

ت في ظٛى ألاظهم -  ؛خش٠ت مّذالث ٜفحرة آلاحل بعِش

ً الجذد مً مخخلٚ الذو٥  -  ؛الٝذوم اإلا٢ثٚ للمعدثمٍش

ت ٠بحرة  - ْ في ظُىلت البىسـاث واهخٝا٥ َزٍ اإلاّلىماث بعِش مما أدي ئلى اسجٙاُ الاسجٙاُ العَش

 ؛مإؼشاث َزٍ البلذان

ً واإلاذخٍشً - ش اله٣ُل اإلاإظعاحي والٝاهىوي والٝماتي لخماًت اإلاعدثمٍش ذم ج٘ى  ؛هٝق ِو

ـٗش باليعبت للمعخخذمحن مما ًجّلهم ًٙملىن  خىش ٜذ جخخلٚ ِملت مٕاًشة للّملت الىوىُت  -

 مً ألاخىاس اإلام٢ىت في َزا اإلاجا٥.  ا٠دعاب ألاظهم والعىذاث بّملت البلذ اإلاعخمّٚ لخٙادي أي هُى

 اإلاطلب الثاوي: مخاطر العوإلات اإلااليت.

 َىاٟ الّذًذ مً اإلاخاوش الىاحمت ًِ الّىإلات اإلاالُت وفي ما ًلي ظيخّشك أَم َزٍ اإلاخاوش:   

: لىخَ أن سؤوط ألامىا٥ ألاحىبُت ئلى الذو٥ اإلاخاطر الىاحمت عً جللباث الفجائيت لرأش اإلاال .1

 ًخخلٚ الىفِب اليعبي ل٣ل منها وهي ِلى الىدى الخالي:    في زالر ـىس  الىامُت

ت ووعبتها -  مً ئحمالي اوعُاب سؤوط ألامىا٥ ألاحىبُت اإلاعدثمشة. %10ٜشوك مً البىٟى الخجاٍس

 اإلاعدثمشة. ألاحىبُتمً ئحمالي سؤوط ألامىا٥  %50اظدثماساث أحىبُت مباؼشة ووعبتها  -

الاظدثماساث ألاحىبُت في  أنألاحىبُت للذو٥ الىامُت ًخطح ظدثماساث وبخدلُل خش٠ت اوعُاب الا 

ّاث واإلاّلىماث التي جخىا٘ش  ّت واإلاٙاحئت خُث جخأزش بالخٜى اإلاداٍ٘ت اإلاالُت جدعم بالخش٠ت العَش
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ذ الزي ًخم البُْ لهزٍ الاظدثماساث بعهىلت في ألاظىاٛ اإلاالُت،  للمخّاملحن وخاالتهم الىٙعُت في الٜى

ذ في حجم اظخٝشاس الاٜخفاد ال٢لي لهزٍ  مما ٍض ًإزش في اٜخفاد الذو٥ التي ٌعدثمش ٘يها َزٍ ألامىا٥ ٍو

 1الذولت.

ش اإلاالي اإلادلي والّالمي : ٘ٝذ حاءث مخاطر الخعرض لهجماث اإلاظاربت اإلادمرة .2 ظُاظت الخدٍش

م ٠ٙاءة اظخخذامها لدعهُل اإلاماسباث ،  خُث جم ئلٕاء الُٝىد ِلى جذاوالث الّمالث ألاحىبُت بهذٗ ٜس

ت مً خال٥ ؼب٣اث الشبي الال٢ترووي بدثا ًِ  ول٢ً الزي خذر أن الّمالث أـبدذ جخدٟش بعِش

ذ أدي رل٤ ئلى دخى٥ الؽش١اث الفىاُِت ال٢بري في  ٘شؿ اإلاماسباث الٜخىاؿ  ألاسباح الطخمت ٜو

ت شا ألن أسباخها مً اإلاماسباث َزا اإلاجا٥، هٍ ئلى خعاةش ِلى الّملت بخدملها في النهاًت البىٟى اإلاش٠ٍض

 اإلافذسة لهزٍ الّمالث ورل٤ مْ اسجٙاُ ألاظّاس.

: لىخَ أن مً أَم مخاوش الّىإلات اإلاالُت هي جل٤ ألاصماث التي ٜذ مخاطر حعرض البىوك ألزماث .3

ش اإلا الي اإلادلي والذولي أو بّذ ئجمام َزٍ الّملُت رل٤ أهه في ًخّشك لها الجهاص اإلافشفي خال٥ الخدٍش

ٌل الّىإلات اإلاالُت جضداد دسحت اهذماج وج٣امل الجهاص اإلافشفي في الذولت مْ ألاظىاٛ اإلاالُت الّاإلاُت 

ُت في  زا ًإدي ئلى أن مفاِب جىاحه حهاص مفشفي في دولت ما ًإزش ِلى ظاةش الٝىاِاث اإلاف٘ش َو

 2الذو٥ ألاخشي.

خُث أظٙشث الّىإلات اإلاالُت ُ٘ما ًخّلٞ بالذو٥ : طر هروب ألاموال الوطىيت إلى الخارجمخا .4

ل مذخشاتها الىوىُت مما ًإدي ئلى خشوج َزٍ اإلاذخشاث  ا جم٢ً في جذٍو الىامُت، ئن مً أَم مخاوَش

ا بالذاخل،  ذ الزي جدخاج ُ٘ه الذو٥ ئلى َزٍ اإلاذخشاث الظدثماَس وج٢ؽٚ لالظدثماس بالخاسج في الٜى

ذ ٘يها وعبت ألامىا٥ الىوىُت الهاسبت للخاسج ئلى  خُت اإلاخاخت ًِ أن َىاٟ دوال جٍض البُاهاث الخاٍس

 مثل خالت ٘جزوٍال في أواةل الثماهُاث.  10 %جذ٘ٝاث سؤوط ألامىا٥ ألاحىبُت ًِ

ْ ئرا جمذ الّىإلات إطعاف الضيادة الوطىيت في مجال الضياصت الىلديت واإلااليت .5 : مً اإلاخٜى

٘ان مً اإلاشجح أن بؽ٣ل ١امل وجضاًذث دسحت اهذماج العٛى اإلاالي اإلادلي مْ ألاظىاٛ اإلاا٥ الخاسحُت 

جٙٝذ الذولت ظُادتها الىوىُت في مجا٥ العُاظت الىٝذًت واإلاالُت أي أن أظّاس الفٗش والٙاةذة جخجمذ 

اإلاعدثمشة هدُجت في ٌل هدُجت لخٙاِل دخى٥ وخشوج ألامىا٥ واظدثماس ـافي الذولت، ٠ما أن ألامىا٥ 

ت اإلاالُت ئلى الذو٥ التي جىخٙن ٘يها المشاةب مثال.  الخٍش

                                                   
دادٔشً ٌٕدسي،  دٔس انذٌٌٕ لصٍشح األخم فً األصيخ األخٍشح، يدهخ انتًٌٕم ٔانتًٍُخ، صُذٔق انُمذ انذٔنً - 1

 .57،ص2000دٌغًجش
انتًٌٕم ٔتأثٍشْب ثهؼشثً ، تٍبس ػٕنًخ األعٕاق انًبنٍخ، يذاخهخ ضًٍ انًهتمى انذٔنً حٕل عٍبعبد ػجذ انمبدس ثشٔدي ، َؼًٍخ  - 2

 .09،ص2006عجتًجش22ػهى االلتصبدٌبد ٔانًؤعغبد، دساعخ حبنخ اندضائش ٔانذٔل انُبيٍخ، خبيؼخ ثغكشح،ٌٕو



انًشتكضاد انُظشٌخ نهؼٕنًخ                                                          :انفصم األٔل  

 

23 

 

 باإللا٘ت ئلى بّن اإلاخاوش ألاخشي هز٠ش ما ًلي: 

ش الخجاسة الذولُت، وجدى٥ الّالم ئلى ظٛى ١ىهُت واخذة مخخىُت بزل٤ الخذود  - تهذٗ ئلى جدٍش

خدها لفالح الشأظمالُت الّالم  ؛ياإلادلُت وؤلاٜلُمُت ٘و

 ؛اهدؽاس الؽش١اث اإلاخّذدة الجيعُاث التي جٙشك هٙىرَا وظُىشتها ِلى ظُادة الذو٥ الىامُت -

المُتاهدؽاس الىظاةل  - الشأظمالُت التي حّمل ِلى جضوٍذ وجشظُخ ُٜم وزٝا٘ت الّىإلات وئِادة  ؤلِا

 ؛ـُأت  شخفُت ألا٘شاد بما ًدىاظب وأخالُٜاث الذو٥ الٕشبُت

جفىّها الذو٥ الىامُت اإلاٝذمت ِلى مىخجاث الذو٥ الىامُت ُ٘ما حّشك الّىاةٞ الخماةُت التي  -

 1الّىإلات ِلى الذو٥ الىامُت ٘خذ أظىاٜها أمام مىخجاث الذو٥ اإلاخىىسة.

 اإلاطلب الثالث: أصاليب مواحهت مخاطر العوإلات اإلااليت.

 حّذدث أظالُب مىاحهت مخاوش الّىإلات اإلاالُت في ماًلي: 

ت ودْ٘  - ت وجخشج بعِش ابت الذولت ِلى ألامىا٥ العاخىت التي جذخل اإلاماسبت في ألاظىاٛ اإلاالُت بعِش ٜس

ا العلبُت ِلى الاٜخفاد الٝىمي ألاصمتالمىابي   ؛إلاىْ أزاَس

المىابي الالصمت داخل أظىاٛ اإلاا٥ إلاىْ ِملُاث اإلاماسبت وجحجُمها في ألُٞ هىاٛ، وأن ولْ  -

ا مذمشة ِلى الا  ؛ٜخفاد ٣٠لألزاَس

حصجُْ سؤوط ألامىا٥ الىوىُت ِلى الاظدثماس داخل خذود الىوً ظىاء مً مىىلٞ ٜىمي مً خال٥   -

ا بدىا٘ض مُّىت  ؛جدٙحَز

ّاث الالصمت إلاداسبت ٌاَشة ٔعل ألامىا٥ إلاىْ دخى٥ ألامىا٥ الٝزسة ئلى الاٜخفاد   - ئـذاس الدؽَش

 ؛الٝىمي

ح  - ت ج٣ىن ٜادسة ِلى مىاحهت ر دمج البىٟى الفٕحرة واإلاخىظىت مً أحل ج٘ى ُت ٍٜى ٠ُاهاث مف٘ش

 ؛الخدذًاث مْ البىٟى ألاحىبُت ظىاء في العٛى اإلادلي أو الّالمي

ذ مً ألامىا٥ لإلجٙاٛ ِلى الٝىاُ الهام خُث  - دِم الذولت لٝىاُ البدىر والخىىس وجخفُق اإلاٍض

لّىإلات وظهىلت اهخٝا٥ ًخدذد معخٝبل الذو٥ بمٝذاس اجٙاٜها ِلى البدىر والخىىس وخاـت في ٌل ا

ٙه وبالخالي وجذاولها ٘ان لم جىىس الذو٥ مً ئهخاحها لً  والابخ٣اساثالاختراِاث وألا٣٘اس  حعخىُْ جفٍش

 ؛جٙخٝذ اإلاحزة الخىا٘عُت لها
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حععى الذو٥ الىامُت ئلى الاظخٙادة مً الٙشؿ اإلاخاخت أمامها للخفى٥ ِلى مضاًا جٙمُلُت جم٢نها مً  -

الّاإلاُت، و٠زا الاظخٙادة مً الٙتراث الاهخٝالُت التي جخمخْ بها مخخلٚ الاجٙاُٜاث الخىاحذ في ألاظىاٛ 

 ؛مْ جُّٙل الخّاون الاٜخفادي بحن جىٍُماث الذو٥ الىامُت بّمها البّن

ئن مٍّم بشامج ـىذٛو الىٝذ الذولي لخثبُذ لها أزش اه٢ماػ ِلى ١ل مً الاظدثماس الّام والخاؿ  -

ادة الفادساث للخاسج بالذو٥ الىامُت لزا ًجب  ِليها أن جشعى ظُاظتها الاٜخفادًت ال٣لُت والتر٠حز ِلى ٍص

 ًإدي زماٍس في آلاحي: ألن َزا الاججاٍ

ادة الىاسداثخل  - ادة الفادساث بيعبت أ٠بر مً ٍص ٞ ٍص اث ًِ وٍش  :مؽا١ل العجض في محزان اإلاذِ٘ى

ادة -  ؛اإلاىاسد مً الىٝذ ألاحىبي الذاخل الذو٥ الىامُت ٍص

اد - ٞ الخىظْ ولِغ الاه٢ماػٍص  ؛ة مّذالث الىمى الاٜخفادي بالذو٥ ًِ وٍش

َىاٟ بّن الذو٥ الىامُت جمْ في اِخباس بّن ألامىس التي ًجب مشاٜبتها لمبي العُاظاث الىٝذًت  -

ُٞ بحن أولاِها الاٜخفادًت وبحن  ابت ِلى الىاسداث خُث جداو٥ الذو٥ الىامُت الخ٘ى واإلاالُت مثل الٜش

 ـىذٛو الذولي بهزا الخفىؿ.مخىلباتها 
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  خاجمت الفصل ألاول.     

لهزا الٙفل بحن لىا أن مٙهىم الّىإلات ـّب الخدذًذ ولم ًخٙٞ آلاساء ِلى  دسظدىامً خال٥       

حٍّشٚ واخذ ؼامل وحامْ لها، هٍشا لؽّب اإلادخىي ال٢ٙشي للمٙهىم وامخذادٍ مً هاخُت مجاالث 

ؤلاٜخفادًت  والعُاظُت والثٝاُ٘ت والاحخماُِت، ٠ما حّخبر ٌاَشة  الخىبُٞ ئلى الّذًذ مً الجىاهب

ا حضء الّىإلات مً  ّت واإلاخالخٝت والّمُٝت والظُما الّىإلات ؤلاٜخفادًت باِخباَس اإلاخٕحراث الّاإلاُت العَش

شة الّىإلات ؤلاٜخفادًت َى الّىإلات اإلاالُت، ٘ٝذ صادث في ألاواوي ألاخحرة دسحت جشابي  منها، خُث أن حَى

ت مالُت واخذة.  ألاظىاٛ اإلاالُت الّاإلاُت بدُث أـبذ الّالم بدٞ ٍٜش

م مً الاًجابُاث التي حعخُٙذ منها الاٜخفاد اإلادلي والذو٥ إلاا ٌعمى ٍو      م٢ً الٝى٥ أن بالٔش

ش اإلاالي، وال ًدلىا َزا ألاخحر مً اإلاخاوش َذامت لالٜخفاد.  بالخدٍش
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 مقدمت الفصل.

ت لللىإلات  اإلاالُت التي ػاصث في ألاهت ألازيرة صعحت  جغابؽ    بلض الخلغف كلى ؤهم اإلاغجىؼاث الىـٍغ

م  ت ،بطن البض مً بكاصة جإهُله وطلً كً ػٍغ ألاؾىاق اإلاالُت اللاإلاُت واخخالالث البىىن الجؼائٍغ

صة مً الخجاعب الضولُت ،هما ًلض ي ألامغ الاؾخفاجدؿين وػٍاصة هفاءة البىىن إلاىاحهت هظه الخدضًاث 

في هظا اإلاجاٌ خُث هجض ؤن البىىن في هثير مً الضٌو واهذ ؾابلت في مىاحهت هظه الخدضًاث ،وكلُه 

ت في ؿل اللىإلات اإلاالُت خُث جؼغكىا في  جىاولىا  في هظا الفصل شغح ؤهم جدضًاث البىىن الجؼائٍغ

ت ؤما اإلابدث الث اوي جؼغكىا بلى الاصالخاث البىىُت واإلابدث اإلابدث ألاٌو بلى كىإلات البىىن الجؼائٍغ

 الثالث اولياؾاث اللىإلات كلى هُيل البىىن.
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 عوملت البىوك الجسائريت. املبحث ألاول:

ضها مً ول زغواتها وكؼاكاتها الاكخصاصًت،    للض كاهذ الجؼائغ زالٌ فترة الاؾخلماع زالٌ جم ججٍغ

ً، وبلضومً بين اللؼاكاث اللؼاق اإلاصغفي الظي وان مؿيرا مً ػغف  خصٌى الجؼائغ كلى  اإلاؿخلمٍغ

ت بمسخلف ؤهىاكها.      ؿهغث اللؼاكاث، وكلُهؾُاصتها كامذ بخإمُم ول                                                                                    بىىن حؼائٍغ

 وشأة البىوك الجسائريتاملطلب ألاول: 

لخيىن بمثابت فغق  19/07/1843للض ؤوشإث ؤٌو ماؾؿت مصغفُت في الجؼائغ كبل الاؾخلالٌ في         

ولىً ؾغكان ما جىكف لخـهغ بلضها زاوي  1848فغوس ي، وللض بضؤ هظا البىً بةصضاع الىلىص ؾىت

ماؾؿت مصغفُت حؿمى الصغافت الىػىُت للخصم، وؿُفتها ألاؾاؾُت زلم الائخمان ولِـ بصضاع 

الىلىص، بال ؤن مهمتها فشلذ لىلص الىصائم لخـهغ بلض طلً زالث ماؾؿت مصغفُت ؾمُذ بىً 

ين فغهً فغوس ي وباكخماص مً الؿلؼت مال3ًملغه الجؼائغ اللاصمت، عؤؽ ماٌ كضعه 1851الجؼائغ ؾىت 

ملُىن وهصف ملُىن فغهً فغوس ي خُث اشترػذ كلُه كضم جسصُص ملضاع مً عؤؽ اإلااٌ الفغوؿُت:

وبدم جدضًض مضة بصضاع ألاوعاق لؼاث الفغوؿُت بدم حلُين اإلاخجغ،واخخُاػي مم اخخفاؾ الؿ

الىلضًت خُث لم ًىً الحم ؤلاصضاع آهظان ؤبضًا، لىً البىً ؤفغغ في مىذ اللغوض الؼعاكُت 

ً مما كغطه ألػمت شضًضة، بالخالي جم اجساط بلع  ت للملمٍغ  اإلاخمثلت في: ؤلاحغاءاثوالللاٍع

 ؛هلل ملغ البىً بلى باَعـ 

  ً؛الجؼائغ وجىوـ حغُير اؾمه مً بىً الجؼائغ بلى بى 

  ؛والخغؼُت ؤلاصضاع جإؾِـ ؤؾـ 

  ل الؼعاعي 3جسصُص مبلغ  ؛مالًين فغهً مً ؤحل الخمٍى

  ؛كظى مً فغوؿا، الجؼائغ وجىوـ 15حلُين مدافف وكائُت مم 

 .1مىذ خم ؤلاصضاع صون جدضًض اإلاضة 

وجىحُه  اؾخلاص هظا لبىً اؾمه اللضًم )بىً الجؼائغ( وؿل ٌلمل جدذ بشغاف 1946وفي كام    

ل الجهاػ اإلاصغفي ومغاكبت الصغف، بال  الاخخالٌ الفغوس ي وعغم ؤهه وان بةصضاع الىلىص ٌشغف كلى جمٍى

                                                           
1
 .49،ص  1992شاور اٌمس وًٌٕ ،ِساػراخ فً اٌثٕىن ،دٌىاْ اٌّطثىػاخ اٌداِؼٍح ،اٌدسائر،- 
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ختى وبن وان اإلالصىص بالجؼائغ في  ؤهه لم ًىً كاصع كلى عؾم وجىفُظ ؾُاؾت هلضًت زاصت بالجؼائغ 

فُما ًسص  ؤماطلً الىكذ اإلادخلت)الجؼائغ الفغوؿُت( وبلى كلى هظا الحاٌ بلى غاًت اؾخلالٌ الجؼائغ. 

البىىن الخجاعي، فلض واهذ ؤغلبها ميىهت مً هُاول عئِؿُت لبىىن فغوؿا، وهي اللغض اللُىوي، البىً 

، FATاإلااعؾُلُت، اللغض الللاعي الجؼائغي والخىوس ي ، اإلااؾؿت BNCIالىػني للخجاعة والصىاكت 

ت الصغيرة هما كغفذ هفـ الخؼىعاث  وواهذ هىان بىىن شلبُت، خُث جسصص في اللملُاث الخجاٍع

الىاكلُت في فغوؿا، ووان هُيلها ميىن مً اإلاجلـ الجؼائغي للبىىن الشلبُت والصىضوق اإلاغهؼي 

ت، باإلطافت بلى صىضوق  ت  وزالزت بىىن حهٍى ، 1959الظي ؤوشإ ؾىت    CEDAالخجهيز والخىمُت الجؼائٍغ

خُث وان ميلفا بدؿُير عئوؽ ؤمىاٌ كمىمُت واؾخلمالها لخضمت بغهامج الخىمُت، وكض اهدل هظا 

الىـام بدلٌى الاؾخغالٌ، باإلطافت بلى صىاصًم اللغض الفالحي اإلاشترن، والتي واهذ مسخصت في 

خُت لالخخُاغ والتي واهذ في شيل حلاوهُت جلىم بمىذ اللغوض اللغوض كصيرة ألاحل وشغواث فال 

 1كصيرة ألاحل هإحير اإلالضاث.

 أهواع البىوك في الجسائر:املطلب الثاوي: 

 ؤهىاق وهي: 3جىلؿم ؤهىاق البىىن في الجؼائغ بلى  

 ت اللمىمُت  ؛البىىن الخجاٍع

 ؛البىىن اللمىمُت اإلاخسصصت 

 .البىىن اإلاسخلؼت والخاصت 

جإؾؿذ هظه البىىن مً زالٌ كاكضة جسصص اليشؼاث، خُث ؤن البىوك التجاريت العموميت: – 1

اليشاغ ألاؾاس ي لهظه البىىن هى كبٌى الىصائم مً ألافغاص بيل ؤهىاكها و بازخالف مضتها، هما ؤهه 

 ض.ٌؿمذ لها باللُام بجمُم اللملُاث اإلاخلللت باللغوض مهما واهذ هىكُت ومضة وؤشياٌ هظه اللغو 

  البىك الوطني الجسائريBNA : وهى ؤٌو بىً 1966حىان 13جإؾـ البىً الىػني الجؼائغي في ،

ججاعي جم جإؾِؿه في الجؼائغ اإلاؿخللت، فهى كظى ًدل مدل البىىن ألاحىبُت الخالُت، البىً الىػني 

لُا، باَعـ وهىلىضا، خُث هظه البىىن جم صمجها في البىً  ش للخجاعة والصىاكت في بفٍغ الىػني في جىاٍع

 مسخلفت.

  القرض الشعبي الجسائريCPA:  وهى زاوي بىً ججاعي جم جإؾِؿه في 1967ماي 14جم جإؾِؿه في ،

الجؼائغ، خُث وعر اليشاػاث اإلاصغفُت التي واهذ جضًغها مً كبل البىىن الشلبُت وهظلً مً ػغف 

بثم كً اللغض الشلبي ا 1985ماؾؿاث ؤحىبُت بىً الجؼائغ مصغ، شغاهت مغؾُلُا لللغض وفي 

 ووالت.40الجؼائغي، بىً الخىمُت اإلادلُت، خُث جم الخىاٌػ لفائضجه كً 

                                                           
1

 .50 ٔفص اٌّرخغ اٌطاتك ،ص، شاور اٌمرؤً-
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 البىك الجسائري الخارجيBEA:  فهى زالث، وؤزغ بىً ججاعي 01/10/1967جإؾـ البىً الخاعجي في،

 ًخم جإؾِؿه جبلا للغاعاث جإمُم اللؼاق البىيي، وكض جم بوشائه كلى ؤهلاض بىىن ؤحىبُت وهي:

ش -  ؛12/9/1967اللغض اللُىوي في جاٍع

ش -  ؛16/01/1968الشغهت اللامت بخاٍع

ش -  ؛31/05/1968اللغض الشماٌ بخاٍع

ش -  ؛26/05/1968البىً الصىاعي للجؼائغ واإلاخىؾؽ بخاٍع

 1بىً باعوليز.-

ت، وكلى هظا ألاؾاؽ ًمىىه حمم الىصائم   ًماعؽ البىً الخاعجي الجؼائغي ول اإلاهام البىىن الخجاٍع

ت، وفي حاهب  ت الخاعحُت فهى ًلىم بمىذ اللغوض  ؤلاكغاضالخجاٍع ل كملُاث الخجاٍع ًخىفل بخمٍى

ً الجؼائغ بين وجلضًم الضكم اإلاالي لهم.  لالؾخيراص، هما ًلىم بخإمين اإلاصضٍع

 فالحت والتىميت الريفيتبىك الBADR :بدُث جم بوشائها جبلا لإلكاصة 1982 ماعؽ 13 ؤوش ئ في ،

ل اللؼاق الفالحي وهـغ لألهمُت  هُيلت البىً الىػني الجؼائغي، وطلً إلاا ؤؿهغ هظا ألازير عجؼ في جمٍى

ل هُاول ووشاػاث  وهظلً  الؼعاعي، ؤلاهخاجيالتي ؤكؼتها الضولت لهظا اللؼاق، ؤوولذ للبىً بخمٍى

اف وول اإلاهً الحغة واإلايشأث الخاصت اإلاخىاحضة في  الصىاكاث الؼعاكُت والحغف الخللُضًت في ألاٍع

ف.  2الٍغ

 بىك التىميت املحليتBDL:  ش بغؤؽ اإلااٌ كضعه هصف ملُاع 30/04/1985جإؾـ هظا البىً بخاٍع

ت التي جم جإؾِؿها في الجؼائغ كبل بصالخاث  وطلً جبلا إلكاصة  1990صًىاع، وهى ؤخض البىىن الخجاٍع

ت والاؾخلالٌ اإلاالي، خُث ًخىلى  خمخم هظا البىً بالشخصُت اإلالىٍى هُيلت اللغض الشلبي الجؼائغي، ٍو

لىم بمىذ اللغوض لصالح ول اللملُاث  الخاصت ببىً الىصائم ؤي حمم اللملُاث اإلاصغفُت، ٍو

ل كملُاث الخصضًغ والاؾخيراص، بطافت بلى زضماث  الجماكاث اإلادلُت والهُئاث اللامت اإلادلُت وجمٍى

 ًلضمها بلى كؼاق الخاص.

 جخم هظه البىىن في الجؼائغ مً زالزت بىىن وهي: البىوك العموميت املتخصصت:– 2

 ؛BCA البىً اإلاغهؼي الجؼائغي -

 ؛BAOالبىً الخىمُت للخىمُت-

 .CNEPالصىضوق الىػني للخىفير والاخخُاغ-

  :ملُاع فغهً  40 ، بغؤؽ ماٌ كضعه1963صٌؿمبر  13جم بوشاء البىً في البىك املرلسي الجسائري

فغوس ي مملىوا ولُا للضولت وهى ٌؿمى آلان بىً الجؼائغ بدُث ال ٌلخبر مخسصصا فلؽ، بل بىً البىىن 

                                                           
 

،اٌّرؼّٓ إٔشاء تٕه اٌفالزح واٌرٍّٕح اٌرٌفٍح. 13/03/1982.اٌّؤرش فً 82/206اٌّرضىَ رلُ -
2
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ت في ول الضٌو اللالم، فهى اإلاؿاوٌ  وللض ؤوولذ البىً اإلاغهؼي ول اإلاهام التي جسخص به البىىن اإلاغهٍؼ

 1ًاصي اللملُاث البىىُت. الىلضي والغكابت كلى الائخمان وباإلطافت بلى ؤهه  ؤلاصضاع كً 

 :ل اؾمه بلى 1963ماي 7جإؾـ صىضوق الجؼائغي للخىمُت في  البىك الجسائري للتىميت ، وجم جدٍى

، فللض وعر البىً الجؼائغي للخىمُت هُيلُا فلالُاث ؤعبم ماؾؿاث 1972البىً الجؼائغي للخىمُت في 

ل ألاحل،  ولها واهذ حلمل ؤزىاء الاؾخلماع وهي: لالئخمان مخىؾؽ ألاحل وماؾؿت واخضة لالئخمان ػٍى

ت.  2اللغض الىػني، اللغض الللاعي، صىضوق صفلاث الضولت، صىضوق الخجهيز والخىمُت الجؼائٍغ

 :ش  بوشاءهاجم  الصىدوق الوطني للتوفير والاحتياط ،بدث ًخمخم بالشخصُت 1964ؤوث 10بخاٍع

ل زالر كملُ ل الجماكاث اللاهىهُت والاؾخلالٌ اإلاالي، فهى ًلىم بخمٍى ل البىاء، جمٍى اث وهي: جمٍى

 اإلادلُت، بلع اللملُاث الخاصت طاث اإلاىفلت الخاصت.

مىظ صضوع كاهىن الىلض واللغض جم مىذ الاكخماص للضة بىىن طاث البىوك املختلطت والخاصت: – 3

 عؤؾماٌ ؤحىبي ؤو مسخلؽ وهظهغ منها:

  :وبين % 50 اللُبي الخاعجي بيؿبتبين البىىن 1988حىان  19جإؾـ في البىك املختلط باميك ،

ت كمىمُت بغؤؽ اإلااٌ كضعه4 وهم: بىً الجؼائغ الخاعجي، اللغض الشلبي الجؼائغي،  %50 بىىن ججاٍع

فُت.  البىً الىػني الجؼائغي، بىً الفالخت والخىمُت الٍغ

 :ت 1990صٌؿمبر  6 جإؾـ في بىك البرلت ، بدُث هى كباعة كً ماؾؿت بىىُت مسخلؼت حؼائٍغ

فُت الجاهب الجؼائغي، بِىما ًخمثل بىً البرهت الضولي  وؾلىصًت، وجمثل بىً الفالخت والخىمُت الٍغ

كً بىً ججاعي وجسظم اليشاػاث  كباعةوالظي ملغه في حضة الجاهب الؿلىصي، فبىً البرهت هى 

لت  البىىُت التي ًلىم بها بلى  .ؤلاؾالمُتكىاكض الشَغ

 :بمؿاهمت عئوؽ ؤمىاٌ زاص 1995ماي  7هى كباعة كً بىً زاص جإؾـ في  البىك الاجحادي ،

مىً جلخُص ؤهم وشاػاث هظا البىً في ماًلي:  وؤحىبُت، ٍو

ل الاصزاع-  ؛جمٍى

ل اللملُاث الضولُت-  ؛جمٍى

 ؛وؽ ؤمىاٌ حضًضةاإلاؿاهمت في عئوؽ ألامىاٌ اإلاىحىصة ؤو اإلاؿاهمت في بوشاء عئ -

 3والاؾدشاعاث اإلاالُت بلى الؼبائً. وؤلاعشاصاثجلضًم الىصائذ -

 موقع البىوك الجسائريت في إطار العوملت املطلب الثالث: 

                                                           
اٌّرؼّٓ إٔشاء اٌثٕه اٌّروسي اٌدسائري.  28/12/1962اٌّؤرش فً  62/114لأىْ رلُ -

1
 

2
 ،اٌّرؼّٓ إٔشاء اٌظٕذوق اٌدسائري ٌٍرٍّٕح. 07/05/1963فً ،اٌّؤرش  63/165لأىْ رلُ -
3
،ص،ص  2006اٌداِؼٍح ،اٌطازح اٌّروسٌح  تٓ ػىٕىْ ،اٌدسائر ،اٌطاهر ٌطرظ ،ذمٍٕاخ اٌثٕىن ،دٌىاْ اٌّطثىػاخ  - 

188،189. 
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بن اللضًض  مً الضعاؾاث والبدىر والـىاهغ الخاصت باللىإلات حشير بلى ؤن جإزيرها واؾم الىؼاق كلى    

 الجهاػ اإلاصغفي.

اللمل اإلاصغفي الجؼائغي الًؼاٌ جللُضي، مما  بنواقع وآجار الصيرفت  إلالكتروهيت في الجسائر:  .1

فت ؤلالىتروهُت في الجؼائغ ليىنها جغجبؽ بمجمىكت مً اإلاخغيراث منها  ًصلب اكخماص اإلالامالث الصٍغ

اث وجىفير جلىُاث الاجصاٌ كلى الاهت بشباق رهِذ بشيل هؼاق اؾخسضام الحاؾىب كلى ول اإلاؿخٍى

واؾم، ختى كلى اإلاؿخىي الشخص ي باإلطافت بلى جؼىع اللىاهين اإلاصغفُت التي جىـم اللملُاث 

 اإلاصغفُت ؤلالىتروهُت.

غير ؤن اإلالامالث اإلاصغفُت الالىتروهُت في الجؼائغ ًمىً ؤن جفلل اللمل اإلاصغفي الجؼائغي، هما 

ت لليشاغ الاكخ  صاصي.   ًمىنها في هفـ الىكذ ؤن حلؼي صفلت كٍى

بن اكخماص هـام وػني للملامالث اإلاصغفُت الالىتروهُت ؾُلؼػ مً فلالُت الؿُاؾت الىلضًت ، ومً   

ل  زالٌ ما ًىفغه الاكخصاص الجؼائغي مً فغص لالؾدثماع فظال كً جدفيز ألاحاهب كلى طمان جدٍى

م لألعباخهم اإلادللت في الجؼائغ بلى بلضهم ألاصلُت.  1ؾَغ

مً ؤهم الىخائج اإلاخىلضة كً ؿاهغة اللىإلات هي ػواٌ  بنالتىميط وفق املعاًير املحاصبت الدوليت:  .2

الحىاحؼ التي جفصل بين ألاؾىاق الضولُت، بملنى ؤن ؾىق الؿلم والخضماث وؾىق عئوؽ ألامىاٌ في 

ضعحت في الجؼائغ ؾُصبذ حؼءا مً ؤؾىاق عئوؽ ألامىاٌ ألازغي، وباإلادلي فةن ؤؾهم البىىن اإلا

ألاؾىاق اإلاالُت للضٌو ألازغي جيىن كابلت للخضاٌو في الؿىق اإلاالي الجؼائغي، فُصبذ مً الظغوعي 

جىاحض مجمىكت مً الشغوغ في بكضاص اللىائم اإلاالُت البىىن اإلاضعحت في جلً ألاؾىاق اإلاالُت، بدُث 

إلاخلاملين في ألاؾىاق عئوؽ ؤن اإلاللىماث اإلاىحىصة فيها جيىن كابلت للفهم واإلالاعهت مً كبل ول ا

اث اإلاىاؾبت ؤزىاء حلاملهم في هظه ألاؾىاق، وطلً لً ُت، ختى ًخمىىىن مً اجساط اللغاع ألامىاٌ الضول

ًدضر بال مً زالٌ جىُُف اإلاىـىمت اإلاداؾبُت مم اإلالاًير اإلاداؾبُت الضولُت، وهظا ما ٌلني به 

 )الخىمُؽ(.

 الضولُت هي: ير اإلاداؾبتباإلالاًفاآلزاع الاًجابُت لاللتزام   

اصة زلت اإلاخلاملين في ألا  - ؾىاق عئوؽ ألامىاٌ الضولُت اججاه اللىائم اإلاالُت ،ألامغ الظي ٌشجم ٍػ

غحم طلً جللُص الازخالفاث في ألاؾالُب اإلاداؾبُت  الخباصالث والاؾدثماعاث بين هظه ألاؾىاق ٍو

 بين الضٌو زاصت فُما ًسص كُاؽ الغبذ واإلاغهؼ اإلاالي؛

بين مؿاكضة البىىن الضولُت اإلاخلضصة الجيؿُاث في جصمُم هـم مخياملت اإلاللىماث حؿمذ بالغبؽ  -

ل لدؿلير الصفلاث اإلاخباصلت  ؤوشؼتها وؤوشؼت فغوكها،ألامغ الظي ٌؿاكض في جدضًض ؤؾلاع الخدٍى

 فُما بين الىخضاث اإلاصغفُت؛

                                                           
1
 .  21فارش ِطذور ،إٌشاؽ االٌىررؤً وأداج ٌرفؼًٍ أذِاج اٌّظارف اٌدسائرٌح فً االلرظاد اٌؼاًٌّ ،ِدٍح اَفاق ،ص  - 
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، وهظا عاحم بلى الخيؿُم في جؼبُم ؤؾالُب الاكتراف  - حؿهُل مهمت الظغائب مسخلف الضٌو

باإلًغاصاث والخيالُف ومىه جللُل الفغو كاث  في ػغق كُاؽ ؤعباح فغوق البىىن والظي ٌؿهل مً 

بي.اخدؿاب الغبذ   1 الظٍغ

لتي ؤفغػنها اللىإلات هجض ؿهىع بن اإلابخىغاث اإلاالُت اأجار ألاورو على املىظومت البىكيت الجسائريت:  .3

والللىص  الصفلاثكملت حضًضة وهي ألاوعو، بن الخإزير الاًجابي والىخُض واإلاباشغ هى جبؿُؽ 

باللملت الصلبت واإلاغجبؼت بلملُاث الخجاعة اللاصًت زاعج اإلادغوكاث مً الضٌو  الخاصتواللملُاث 

كملت مسخلفت، فالبىىن الغئِؿُت  11 ب بضال مً اللجىء بلى الضفم ألاوعو اإلاىسغػت في الىـام 11

ت ؾخلىم بةكضاص الفىاجير بلملت واخضة، وبخالي فةن مثل هظا الخبؿُؽ ًمىً ؤن ًؼىع مهلت  الجؼائٍغ

ل الصغف مً بلى  وبجمام بهجاػ اللملُاث اإلاغجبؼت بالصفلاث والللىص، خُث جم بكغاع هـام جدٍى

لُف، فلىضما ًلىم مؿخىعص ما بشغاء ؾللت ملُىت مىؼلت ألاوعو بؿغكت، وبالخالي ًخم جسفُع الخيا

فةن البض مً ؤن ٌؿدبضٌ كملخه الىػىُت في الصغف بلملت البلض اإلاصضع، وؾُؼلب اإلاصغف كمىلت 

ملابل بجمام هظه اللملت، وبطا واهذ هظه بخيالُف مىسفظت وؿبُا باليؿبت للمؿخىعص الصغير فةنها 

اث هبيرة باليؿبت للشغوا ث الىبري التي جلىم باؾخيراص اللضًض مً الؿلم وألاحهؼة كلى جؼصاص بلى مؿخٍى

الغغم مً ؤن وؿبت الخيالُف اللملت بلى بحمالي جيالُف الاؾخيراص ؾخيىن مخلاعبت في هال الحالخين 

وؾىف جىلىـ هظه الخيالُف كلى شيل اعجفاق في ؤؾلاع البُم التي ًضفلها اإلاؿتهلً، هما ؤن خالت 

وؾُازغ كلى هىكُت الاخخُاػاث لضي بىً  ألاوعو ٍت الخجاعة الخاعحُت وجدىله هدى الخغُير في كملُت حؿى 

الجؼائغ والبىىن ألازغي، وكلى هظا ألاؾاؽ كلى البىىن الاؾخلضاص ومً آلان إلكاصة هُيل خؿاباتها 

كملت ؤوعوبُت بلى كملت واخضة، ًجب ؤًظا ملغفت بىم جخيىن 15كما ًللل مً الحؿاباث لضيها مً 

كت بين ألاوعو واللمالث ألاوعوبُت التي ماػالذ زاعج مُياهيزم ؾلغ الصغف ألاوعوبي وهُفُت اللال

ت مؼالبت بظغوعة  في ضخ ألامىاٌ إلكضاص بغامج  ؤلاؾغاقالخلامل  ملها، وؤًظا فةن البىىن الجؼائٍغ

بُت لليىاصع اللاملت فيها لخيىن ماهلت الخلامل مم هظا الىافض الجضًض صون مشاول.  جضٍع

ل جبني البىوك الجسائريت مصادر جمويل حدًدة في إطار البىوك الشاملت:  .4 للض ؿهغث  مصاصع جمٍى

 وؤلاكغاضحضًضة في بػاع البىىن الشاملت، ومً بين هظه اإلاصاصع هى ػغح ؾىضاث في الؿىق اإلاالي 

ت جبيذ هظا الىى  ل ألاحل مً اإلااؾؿاث اإلاالُت اإلاسخلفت، فىجض ؤن البىىن الجؼائٍغ ق مً الؼٍى

ت الخاصت اإلاخسصصت في الصىاكاث الغظائُت  ل، ومثاٌ طلً بكالن اإلاجمىكت الجؼائٍغ الخمٍى

)ؾىفُخاٌ( كلى ػغح ؤٌو اهخخاب زاص بالؿىضاث مىظ بضء اللمل بهظا الىىق مً الاؾدثماعاث في 

 الىـام اإلاصغفي الجؼائغي.

                                                           
1

ِروس االِاراخ ٌٍذراضاخ إٌّظّح اٌؼاٌٍّح ،ذوٌٍح وشرؽ االٔؼّاَ إٌى واٌرذلٍك اٌِسّذ ِطر ،االٌرساَ تاٌّؼاٌٍر اٌّساضثٍح -

 . 15، ص  1998واٌثسىز االضرراذٍدٍح ،
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ل اؾدثماعاث هظه اإلاجمىكت بالخلاون مم بىً اللغض     فللض جم الحصٌى كلى اللغض الؿىضي لخمٍى

شمل هظا اللغض  صجملُاعاث  5الشلبي الجؼائغي، وجبلغ كُمت اللغض  ؤلف ؾهم كلى اإلاضي  500، َو

هظا ، هما ؤن %4آالف صًىاع للؿىض الىاخض وبملضٌ فائضة ًلضع ب 10 مً اؾمُتؾىىاث بلُمت  6و 5

غ الؿىق اإلاالُت.  1اللغض ؾُفخذ اإلاجاٌ للماؾؿاث الخاصت لللُام ًمثل هظه اللملُاث لخؼٍى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

  Http : www .alkhabar.com.          17/01/2006ؽرذ أوي اورراب ضٕذي فً اٌمطاع اٌخاص -
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 املبحث الثاوي: إلاصالحاث البىكيت.

اللؼاق البىيي في الجؼائغ مىظ الاؾخلالٌ بلى جؼىعاث كضًضة حللخه ًيخلل مً حهاػ بىيي حلغض  

الؿىق ،وفي هظا ؤلاػاع كامذ الؿلؼاث  اشتراوي بلى حهاػ بىيي ًداٌو الخىُف مم ملؼُاث اكخصاص 

ت ؾُاؾت ؤلاصالخاث وبكاصة جإهُلها بما ًخىافم البرامج اللاإلاُت ،هما جظمىذ ؤلاصالخ اث الجؼائٍغ

اصة في عؤؾمالها مً ػغف الخىاص. م الٍؼ  البىىُت مشغوق زىصصتها وهظا كً ػٍغ

 واقع صير املىظومت البىكيت في الجسائر.املطلب ألاول:

غهؼ كلى  ت، ٍو ٌلخبر اإلاصغف اإلالمٌى به كاإلاُا مصغف الىصائم وألاكماٌ واللملُاث اإلاصغفُت الجاٍع

للمغصوصًت وال ًىؼبم ؤي مً اإلالاًِـ كلى البىاء اللمىمي اإلاىاهج الخىـُم لبىاء زؼت مخىىكت 

 الجؼائغي الظي ٌلاوي عجؼ هُىلي، فاإلاىـىمت البىىُت في الجؼائغ حلاوي كضة هلائص هظهغ مً بُنها.

الخضماث التي ًلضمها  بهخاجالىؾاػت اإلاالُت بيلفت   جلاؽ فلالُت اإلاىـىمتعدم الفاعليت املاليت:  .1

، وجلخض ي هظه اإلاؿإلت بإن ًإزظ بلين الاكخباع جىىق الخضماث واإلاللىماث التي ًظل ها في اإلاخىاٌو

اإلالضمت، وهىظا بطن باليؿبت لخضماث ملُىت حلخبر مىـىمت ما فلالت هىكا ما ًلضع ولفت صىاكت 

الىؾؼاء طئُلت ؤو مغجفلت، بن الىـام ألاهثر فلالُت هى طلً الظي ًىفغ حشىُلت مً الخضماث التي 

ؤفظل خاحاث حمُم ألاكىان الاكخصاصًت غير اإلاالُين وججضع ؤلاشاعة بلى ؤن اللؼاق البىيي بشيل  جإحي

ىت ختى صازل اإلاىـىمت اإلاالُت بصفت كامت، وهـغا ليىن  ًلضم الخضماث الضولت ؤو بالخدضًض للخٍؼ

ت بلُذ حامضة خٌى مىخىحاث وؤصواث مالُت كضًمت، فإنها ؤصبدذ بال عجؼ اإلاىـىمت البىىُت الجؼائٍغ

ىت لحشض ألامىاٌ، بجب ؤن جإحي  ؤلاػاع وفي  مدضوصةوؤصبدذ طاث فلالُت  اإلاؿاكضة اإلالضمت للخٍؼ

ىت هفؿها التي جلىم بدىـُم هظه اللملُت، وجلخصغ خاحاث ألاكىان غير اإلاالُين كلى  اإلاباصعة مً الخٍؼ

ت.فُما ًسص اللغوض، ؤما ألاؾغ فال حؿخفُض بال  الاكخصاصًينخاحاث اإلاخلاملين   مً اللغوض الللاٍع

ت، بن ؤبؿؽ كملُاث  ؤلاكالمهما ٌلخبر     بالظبؽ هلؼت الظلف في اإلاىـىمت اإلاصغفُت الجؼائٍغ

ؤلاشلاع بالخللُض في الجاهب الضائً، وفي الجاهب اإلاضًً وهشىفاث الحؿاباث ال حؿلمها  بال لبلع 

لت، وهىان بىىن البىىن ؤما الىشىفاث فُخم حؿلُمها كلى فتراث ال جضكى للخفاٌئ و  وفم آحاٌ ػٍى

 ؤزغي ال حشلغ ػبائنها باللمُاث التي جخم في خؿاباتهم.

حلخبر مىـىمت الىؾاػت فلالت بطا كامذ بدؿُير حُض لىـام الضفم، عدم الفعاليت الاقتصادًت:  .2

 وبطا زصصذ اإلاىاعص جسصُصا حُضا.
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ت بضئُا، وحلىص ؤهم ؤؾباب طلً بلى وباليؿبت لللملُاث اإلاإلىفت ًبلى هـام الضفم الجؼائغي بصغاخ    

ض واإلاىاصالث، ولم ًخم  مىـىمت هفؿها عغم الاتهاماث اإلاىحىصة للمدُؽ وبشيل زاص كؼاق البًر

 بصزاٌ ألي ؤؾالُب حضًضة في هـام الضفم ما كضا همىطج الصً الظي اكخمضه بىً الجؼائغي في كام

 ىُت لم جصبذ بلض كملُت.، والظي شغق في جضاوله ولىً ملالجخه بصفت ؤوجىماج1994

بن البىىن بالغغم مً جىفغها كلى الخؼىغ ملخبرة جللى حلاوي طلف في هُاول ًمـ ؾملتها     

خللم هظه الىلائص كلى وحه الخصىص بالىؿائف  بشيل في مىاهج حؿُيرها وفي اؾخمغاعها، ٍو

اللغوض، ومغاكبت الدؿُير  اإلاصغفُت الغئِؿُت الخمـ) الخجاعة اإلاخلللت بدؿُير وؾائل الدؿضًض وحؿُير 

ىت(وحؿُير اإلاىاعص ا ت وحؿُير الخٍؼ  1لبشٍغ

 إلاصالحاث البىكيت.املطلب الثاوي: 

حلغض الىـام البىيي الجؼائغي مىظ الاؾخلالٌ بلى جدىالث وحلضًالث كضًضة مغث كلى مغاخل،      

 فُماًلي: ؤلاصالخاثوؾىف ؤخاٌو كغض ؤبغػ 

للض حاء ؤلاصالح اإلاالي في هظه الفترة بغغض جدلُم هـام الخسؼُؽ اإلاالي إصالحاث الضبعيىاث:  .1

الظي له صلت باالزخباعاث الؿُاؾُت الاكخصاصًت الجضًضة للجؼائغ، والظي يهضف إلاغاكبت وحؿُير 

جضفلاث اللملُاث اإلاالُت اإلاىاحهت للماؾؿاث اللمىمُت، فاكخبر البىً وؾُلت للخسؼُؽ في ًض الضولت، 

 بثالزت زصائص: صالحؤلا وهميز 

ت -  ؛اإلاغهٍؼ

ىت -  ؛حغلب صوع الخٍؼ

ت مً زالٌ اإلاماعؾت -  2.بػالت جسصُص البىىن الخجاٍع

 باإلطافت بلى:

غ الاكخصاص الىػني - اصة فلالُت البىىن في جؼٍى ت الخىؿُف البىيي الظي  ؤصزل لٍؼ  ؛مبضؤ بحباٍع

ؼ الاصزاع الىػني مً زالٌ جفصُل صوع اإلااؾؿاث اإلاالُت. -  حلٍؼ

كً هظا ؤلاصالح هُئخين هما: اإلاجلـ الىػني لللغض واللجىت الخلىُت للماؾؿاث  اهبثمهما 

 اإلاصغفُت.

ٌلمل هظا اإلاجلـ جدذ وصاًت وػاعة  اإلاالُت، وجدذ عئاؾت مدافف : CNC*املجلط الوطني للقرض

، وجبلىعث ؤهم وشاػاجه في جدضًض 1970 ؤوث 06البىً اإلاغهؼي الجؼائغي، واهؼللذ ؤشغاله في 

                                                           
1

اٌطادضح ػشر ،اٌدسائر ،ٔىفّثر  إشىاٌٍح إطالذ إٌّظىِح اٌّظرفٍح"،اٌذورج»اٌّدٍص اٌىؽًٕ االلرظادي واالخرّاػً، -

 .60،61، ص ،ص 2000
2

 . 133ص ،2ؽ، اٌدسائرـ 1996ِسّىد زٍّذاخ، ِذخً اٌرسًٍٍ إٌمذي، دٌىاْ اٌّطثىػاخ اٌداِؼٍح، -
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ل مسؼؼاث وبغامج الخىمُت  الؿُاؾت اللامت لللغض اإلاخماشُت مم اخخُاػاث الاكخصاص الىػني وجمٍى

 ؤلاكخصاصًت والىطلُت الىلضًت للبالص.

غؤؾها  :CTIF*اللجىت التقىيت للمؤصضاث املصرفيت حلمل هظه اللجىت جدذ وصاًت وػاعة اإلاالُت، ٍو

ت، مضًغ اللغض في الىػاعة اإلاالُت  ً اللامين للبىىن الخجاٍع مدافف البىً اإلاغهؼي، هما جخيىن مً اإلاضٍع

وممثل هلابت كمل البىىن اإلاهمت ألاؾاؾُت للجىت جخمثل في جلضًمها للخىحهاث الهامت للىؿُفت 

 1اإلاصغفُت.

كغفذ هظه الفترة ؤػمت بكخصاصًت خاصة بؿب اهسفاض ؤؾلاع البتروٌ مما اهيىاث: إصالحاث الثم .2

ؤصي بلى الخضهىع في وؾائل الضفم الخاعحُت باإلطافت بلى الىطلُت الحغحت للماؾؿاث اللمىمُت التي 

جغاهمذ كليها صًىن ضخمت بؿبب ؾىء الدؿُير وزظىكها ألهضاف الحيىمت اإلاخلللت باألؾلاع 

غ هظا الىطم كامذ الحيىمت باإلصالخاث اكخصاصًت جخمثل في بكاصة هُيلت اإلااؾؿاث والخىؿُف وبز

ت في اجساط اللغاعاث وبصالح اللؼاق الفالحي بدىـُم مؼاعق الضولت في  اللمىمُت مم الاهخلاٌ بلى الالمغهٍؼ

 شيل حلاوهُت زاصت.

 التي بغػث في هظه الفترة وهي: ؤلاصالخاثوؤبغػ 

فُت في -  ماعؽ13    بكاصة هُيلت الجهاػ اإلاصغفي بةوشاء بىىين حضًضًً هما: بىً الفالخت والخىمُت الٍغ

ل 30، وبىً الخىمُت اإلادلُت في 1932 ل اليشاػاث الجماكُت 1985 ؤفٍغ  ؛وؿُفخه جمٍى

كاهىن مصغفي مخللم بدىـُم البىىن واللغض ًدمل  بصضاع بلض انهُاع ؤؾلاع البتروٌ، جم 1986 وفي-

 2مخللم باؾخلاللُت الجهاػ اإلاصغفي ؿل اؾخلاللُت اإلااؾؿاث.88/06وكاهىن  86/12عكم

حضًا ًضزل طمً  بصالخاثللض كغف الىـام اإلاصغفي في هظه اإلاغخلت إصالحاث التضعيىاث:  .3

حل طمان الاهخلاٌ مً الاكخصاص اإلاىحه بلى التي جبىتها الجؼائغ مىظ نهاًت الثماهِىاث مً ؤ ؤلاصالخاث

 ؤؾاؾا في بصعاج كاهىن حضًض ٌلغف بلاهىن الىلض واللغض ؤلاصالخاثاكخصاص الؿىق، وجمثل هظه 

لُت ألاؾاؾُت لإلصالخاث باإلطافت بلى ؤهه  خمل وله ؤفياع 90/10 ، والظي ٌلخبر مً اللىاهين  الدشَغ

 حضًضة فُما ًخللم بدىـُم الىـام البىيي،

 وكض هصب بغهامج الحيىمت كلى:    

اإلاىـىمت  ؤلاصالحالاهخمام باإلاشاول مً زالٌ جؼىع كالكاث اللمل والحماًت الاحخماكُت مم  -

ً والصحت ت والخيٍى  ؛التربٍى

                                                           
1

 لأىْ إٌمذ واٌمرع ،رضاٌح ًٌٍٕ شهادج اٌّاخطرٍر، ، االطالزاخ اٌسذٌثح إٌظاَ اٌّظرفً اٌدسائري ػًٍ تٓ ؽاهر-

 .57ص  2000-1999،خاِؼح اٌدسائر  ،
2

،ص  2001زطٍٕح شٍّىي، آثر اضرغالٌٍح اٌثٕه اٌّروسي فً فؼاٌٍح اٌطٍاضح إٌمذٌح، رضاٌح ِاخطرٍر، خاِؼح اٌدسائر ، -

134  . 
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جفىين الؼغق ووؾائل الخؼهير اإلاالي والخجاعي مً ؤحل اللظاء كلى الخطخم وجدلُم اللضالت مً  -

ُؽ الاصزاع اإلالؼل، وهظلً عئوؽ ألامىاٌ والظاعبت مً ؤحل اهؼالكت زالٌ جىػَم ولفت الخلشف وجيش

 خلُلُت لليشاغ الاكخصاصي.

فللض غلب بغهامج الحيىمت كلى الؼابم الىلضي لحصغ ألاػمت في اإلاجاٌ الىلضي وؾؼغ بظلً الؼغق    

اث والتي ال جخلضي هؼاق الؿُاؾت التي شخصها حملت مً اللىاهين والخللُم بجباكهاالىاحب 

(، الظي ؤكاص 90/10كاهىن ) بصضاع والخىـُماث اإلاخلللت بدىمُت وشاغ ووؿائف بىً الجؼائغ وؤبغػها 

 حلٍغف الىـام البىيي الؿاعي اإلافلٌى في البلضان ألازغي الؾُما البلضان اإلاخؼىع.

للض صضع حلضًل كاهىن الىلض : 2003أهم التعدًالث التي مضت قاهون الىقد والقرض صىت  .4

م ألامغ الغئاس ي 90/10والىلض  لُضزل طمً الالتزاماث الضولُت  26/08/2003اإلااعر في 03/11كً ػٍغ

 في اإلاُضان اإلاالي اإلاصغفي مً ؤحل جىُُف هـام منها اإلاالي مم اإلالاًِـ اللاإلاُت ويهضف الخلضًل بلى:

بين جمىين بىً الجؼائغ مً مماعؾت صالخُاجه بشيل ؤفظل مً زالٌ الفصل صازل بىً الجؼائغ و  -

ومجلـ الىلض واللغض، وجىؾُم صالخُاث اإلاجلـ الظي جسٌى له ازخصاصاث في  ؤلاصاعةمجلـ 

 ؛وؤلاشغافاإلاجاٌ الؿُاؾت الىلضًت وؾُاؾت الخىـُم 

م بكالم مسخلف اإلااؾؿاث  - ؼ الدشاوع بين بىً الجؼائغ والحيىمت في اإلاجاٌ اإلاالي، وطلً كً ػٍغ حلٍؼ

غ صوعٍت، وبوشاء لجى ت مشترهت بين الجؼائغ ووػاعة اإلاالُت إلصاعة ألاعصضة الخاعحُت الضولُت بخلاٍع

هفُلت بةجاخت حؿُير وشؽ للمضًىهُت اللمىمُت، وجدلُم ؾُىلت  بحغاءاثواإلاضًىهُت الخاعحُت، واكخماص 

 ؛ؤفظل في جضاٌو اإلاللىماث اإلاالُت

 1تهُئت الـغوف مً ؤحل خماًت ؤفظل للبىىن واصزاع اإلاىػىين. -
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اٌؼٍىَ ػثذ اٌفراذ دزّاْ، ِساوٌح ذمٍٍُ اٌطٍاضح إٌمذٌح ػّٓ تراِح ذىٍٍف طٕذوق إٌمذ اٌذوًٌ ،رضاٌح اٌّاخطرٍر ،ِؼهذ  -

 .  76،ص  1997االلرظادٌح اٌدسائر ،
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 .00/10الىظام البىكي واملالي بعد قاهون الىقد والقرض :01الشكل رقم               

 

 

 

 

 وػاعة اإلاالُت
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 اإلاصضع:

 الخسيىت العامت

 الجباًت

 حلبئت اللغض الخاعجي

 حلبئت مىاع الاصزاع 

 )اصزاع زاص وجإؾِس ي(

تالظماهاث   الاحباٍع

 الؿىق الىلضي

 الاكخماصاث.

 بىك الجسائر                 

 10-10هُئت مؿخللت طاجُا بمىحب كاهىن الىلض واللغض 

ت ًغؤؾها مدافف ًىىب كىه زالر هىاب مدافف بصاعة   مضًٍغ

 ،جمثل في مجلـ الىلض واللغض وجللب صوعًٍ هما:

 مؿدشاع البىً اإلاغهؼي ؤلاصاعي. -

اللىاهين والخللُماث ومغاكبت  ؾلؼت هلضًت حؿً -

 جؼبُلها.

 الرقابت

 مىحهت مً ػغف مغاكبين.

 املهام

 الىلىص. بصضاع  -

 .جىـُم الخضاٌو الىلضي  -

 الائخمان.َم مغاكبت جىػ  -

 حؿُير اخخُاػي الصغف.   -

 حؿُير الؿىق الىلضي. -

 حؿُير غغفت اإلالاصت. -

 مغاكبت اللملُاث البىىُت -

 مىافلت مً البىً الجؼائغ بفخذ مياجب -

 الخلغف بالبىىن واإلااؾؿاث اإلاالُت ألاحىبُت -

 مىذ مىافلت الاؾدثماعاث. -

 بكاصة الخصم والدؿبُلاث. -

صىضوق الخلاكض 

 وصىاصًم الخإمين

 بىك الجسائر للتىميت

ٌؿير اللغوض 

 الحيىمُت 

ٌؿاهم في الاصالح اإلاالي 

 للماؾؿاث

 بىوك أوليت أو بىوك ججاريت:
BEA-CPA-BNA-BADR-BDL 
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Amoor Ben Halima, ¨Pratique de techniques bancaires, édition Alger, 1997,p 98.   

 

 املطلب الثالث: إدارة املخاطر املصرفيت في البىوك.

اللضًض مً اإلاساػغ صاعة اإلاساػغ اإلاصغفُت في الجؼائغ كلى مساػغ الائخمان مهمشت بظلً بجغهؼ   

جغهؼ وشاغ  اع بخكاإلاصغفُت ألازغي كلى مساػغ الدشغُل، غير ؤن هظه الىطلُت لها ما ًبرعها كلى ا

ملـم البىىن في الجؼائغ كلى الضوع الخللُضي للبىىن اإلاخمثل في مىذ الائخمان، هما حؿل الحظىع 

ائغي مً زالٌ اللىي لبىً الجؼائغ في بعؾاء بصاعة فلالُت وؾلُمت للمساػغ في اللؼاق اإلاصغفي الجؼ 

لاث والىـم اللاهىهُت والخىـُمُت الالػمت لظلً، ؤو مً زالٌ هُئاث ولجان الغكابت  بصضاع الدشَغ

 كلى الخؼبُم واإلاخابلت.الخابلت له التي حؿهغ 

ؼ   ت في حؿُير مساػغها كلى ألاكل مً وحهت بىً الجؼائغ حلٍؼ وهماشغ كلى مضي هجاح البىىن الجؼائٍغ

في البىىن الظي ٌلض مً صمُم اوشغاالث الؿلؼاث اللمىمُت وبىً الجؼائغ اللىاكض الاخخُاػُت 

ومجلـ لىلض واللغض واللجىت اإلاصغفُت، ألهه يهضف بلى خماًت البىً واإلاىصق كلى خض ؾىاء، هما جم 

اؾخىماٌ ؤحهؼة اإلاغاكبت اإلاصغفُت بلىاكض الحىهمت اإلااؾؿت الؿلُمت  ألازؼاع ؤو الؿُىلت ؤو غغاع 

ءة وجلؿُم ألازؼاع ؤو الؿُىلت ؤو الىىكُت كلى غغاع اإلاغاكبت الضازلُت وهـام الىشف اإلاؿبم، وؿبت اإلاال

هما جم بكاصة جإؾِـ وبزغاء حهاػ اإلاغاكبت الضازلي إلبغاػ اللالكت الىػُضة بين الدؿُير الجُض والاؾخلغاع 

 اإلاالي.   

ً مجلـ الىلض واللغض في هىفمبر الخىـُم الصاصع ك 26/08/2010الصاصع في 04. 10للض خضص ألامغ 

اإلاخللم بالغكابت الضازلُت بىطىح مفهىم اإلاغاكبت الضازلُت وألازؼاع الىاحب ؤزضها بلين  2011

الاكخباع والخمُيز بين مهام اإلاغاكبت الضائمت الضوعٍت التي ًيبغي ؤن ًيىن ألاكىان اإلايلفىن بها مؿخللين، 

ل ؤلاعهاب ووطم زاعػت لألزؼاعع ألامىاٌ وجمم بصعاج بحغاءاث ًلـت حضًضة بػاء جبُِ  مٍى

 

-2005ًمثل وضبت املالءة في البىوك العموميت والبىوك الخاصت خالل الفترة):02الجدول رقم   

2011.) 

 وؿبت

 اإلاالءة

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

اللؼاق 

 اإلاصغفي

12% 15.15% 12.94% 16.5% %21.78 %23.31 23% 

البىىن 

 اللمىمُت

11.69 14.37 11.62 15.97 19.10% 21.78% / 
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البىىن 

 الخاصت

23.66% 21.59% %23.48 30.24% 35.26% 29.19% / 

 

غ بىً الجؼائغ خٌى جؼىعاث الىطلُت الىلضًت واإلاالُت في  اإلاصضع: مللىماث مجملت مً جلاٍع

 .2005/2011الجؼائغ لؿىىاث 

 

 %8بن التزام البىىن واإلااؾؿاث اإلاالُت الىاشؼت في اللؼاق اإلاصغفي الجؼائغي بيؿبت اإلاالءة )    

مدضص(ٌؿمذ بالخدىم الجُض في اإلاساػغ مما اإلادضصة في الاجفاكُت الثاهُت للجىت باٌػ ووؿبت ؤكلى ماهى 

لؼي ماشغا كلى خماًت ؤًضكم الاؾخلغاع والثلت في اللؼاق  فظل ألمىاٌ اإلاىصكين اإلاصغفي الجؼائغي َو

وهي ألاهضاف اإلاىحىصة مً الحىهمت اإلااؾؿت الحُضة في البىىن، مً حاهب ؤزغ ًخجلى صوع اإلاجلـ 

ً في جدلُم الحض ألاصوى لغؤؽ اإلااٌ فهم اإلاؿاولىن كً جدلُم هظا الهضف.   1ؤلاصاعة واإلاضعاء واإلاؿيًر

 اوعكاصاث العوملت على هيكل البىوك.املبحث الثالث: 

مىً ببغاػ ؤهم هظه  ؤزاع بن اللىإلات  واولياؾاث كلى الجهاػ البىيي ؾىاء مً هاخُت الهُيل ؤو اليشاغ ٍو

 الاولياؾاث في ماًلي:

 جحدًث اليشاط البىكي.املطلب ألاول: 

ـهغ هظا مً زالٌ لجىء البىىن بلى اؾخسضام  بن مً آزاع اللىإلات كلى الجهاػ البىيي مداولت جدضًثه ٍو

ـهغ جدضًثه مً زالٌ: بلع ألاؾالُب  والؼغق لم جىً جدبلها مً كبل، ٍو

ًمىً اللٌى ؤن الخغيراث اإلاصغفُت اللاإلاُت التي كىؿتها اللىإلات كلى  التحول إلى البىوك الشاملت: (1

ؤصاء وؤكماٌ البىً هى ؿهىع وهمى هُاهاث مصغفُت حضًضة حلخبر اهلالبا واضحا في كالم البىىن، فبلض 

لت مً بصاعة البىىن مً زالٌ حلمُم مبضؤ الخسصص ؤصبدذ الفغوق ألاؾاؾُت بين ول بىً  فترة ػٍى

ول منها في بصاعة ؤهىاق ملُىت مً ألاصٌى اإلاالُت، جيىن ؤهثر مالئمت مم ؤهىاق مدضصة ؤزغ هى جسصص 

مً اإلاىاعص، باإلطافت بلى جىاحض اللىاهين الحيىمُت التي واهذ حلمم الخسصص الىؿُفي للبىىن، 

ت والبى ىن وبالخالي ؿهغث الخلؿُماث الخللُضًت اإلالغوفت في مجاٌ بصاعة البىىن وهي البىىن الخجاٍع

اإلاخسصصت، وبىىن الاؾدثماع وألاكماٌ بال ؤن جؼاًض الاججاه هدى اللىإلات ؤؿهغ الىُان الخاص بالبىىن 

الشاملت الظي حاء جغحمت للملُت جطخم ؤكماٌ البىىن، وصزىلها في مجاالث حضًضة واهذ مً صمُم 

 كماٌ الاؾدثماع.ؤكماٌ الىؾاػت اإلاالُت ألازغي، مثل كُام بىً بفخذ شغهت للخإمين، ؤو مماعؾت ؤ

                                                           
1

شؼثاْ فرج ،ػثذ اٌرزاق زثار ،دور اٌسىوّح اٌّظرفٍح فً طٍاغح ضٍاضح فؼاٌٍح ٌإلدارج اٌّخاؽر فً اٌمطاع اٌّظرفً -

اٌثىٌرج ،ِذاخٍح ِمذِح فً اٌّؤذّر اٌذوًٌ األوي زىي إدارج اٌّخاؽر اٌّاٌٍح وأؼىاضاذها ػٍى الرظادٌاخ دوي اٌؼاٌُ ،خاِؼح 

 . 16، 15،ص ،ص  2013ٔىفّثر  26/27ٌىًِ 
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ومً هىا ؿهغث البىىن الشاملت لخلىم بيل الىؿائف، الخللُضًت وغير الخللُضًت في مىـىمت بىىُت     

م وامل لألكماٌ والىؿائف لخلبي ول ػلباث اللمُل، وجدل حمُم مشىالجه ومً  واخضة جلىم كلى جىَى

ف مخلضصة  ف البىىن الشاملت بإنها:" مصاٍع الىؿائف واإلاهام غير مخسصصت في هظا اإلاىؼلم ًمىً حلٍغ

وشاغ مالي ملين جفضم مجمىكت مخىىكت، ومخؼىعة مً ألاكماٌ اإلاصغفُت واإلاالُت وغيرها، وحلخمض في 

 1طلً كلى جىىىلىحُا مخلضمت في ؿل اكخصاصًاث الحجم الىبير.

 هما ًمىً بؿهاع صوع البىىن الشاملت واؾتراجُجُاتها في ماًلي:   

صت ووؿخؼُم اللُام بخملً ؤهم شغواث اإلاؿاهمت والاشتران في بصاعتها في هي مصاٍعف غير مخسص -

 ؛هفـ الىكذ

ماججاهها وخغصها كلى  - مصاصع كلى ألامىاٌ وؤلاًغاصاث ؤو مىاعص البىً التي ًخم الحصٌى كليها  جىَى

م بصاعة الخصىم والاؾخسضاماث والخىؿُف اللائم كلى مىاحهت  مً كؼاكاث مخلضصة وكً ػٍغ

 ؛بىاؾؼت جىمُت اإلاىاعص اإلاالُت اإلاصغفُتالؿُىلت 

م ؤصواث الاؾدثماع، واللُام بيافت الخضماث اإلاصغفُت  - ل وجىَى اللجىء بلى مصاصع غير جللُضًت للخمٍى

 بصفت كامت والخضماث اإلاؿخسضمت بصفت زاصت.

م يهضف اؾخلغاع خغهت الىصائم واهسفاض       ؤما فُما ًسص اؾتراجُجُاتها فهي جلىم  كلى الخىَى

م ولما اججه اإلاصغف بلى مماعؾت  لإلؾتراجُجُتالاًجابُت  آلازاع مساػغ الاؾدثماع، وجخلاؿم  الخىَى

لي، فُما ٌؿمى بسضماث  جإحير ؤوشؼت غير  مصغفُت مثل بصاعة صىاصًم الاؾدثماع والخإحير الخمٍى

ألاصٌى ؤو اللُام بىؿُفت بصضاع ألاوعاق اإلاالُت إلاشغوكاث ألاكماٌ، وهى ما ًاصي في النهاًت بلى حلـُم 

الغبدُت وجسفُع مساػغ هلص الؿُىلت وجدلُم ؤهبر صعحت مً ألامان للمىصكين، وبالخالي   جالقي 

 .2جىعٍم اللغوضمساػغ ؤلافالؽ بضعحت هبيرة، باإلطافت بلى اللُام بلملُاث الدؿيُض ؤو 

ؤصبدذ  إلى التعامل في املشتقاث املاليت: والاججاهإعادة هيكلت صىاعت الخدماث املصرفيت  (2

م مصاصع ؤمىاٌ  البىىن جخجه ألصاء زضماث اإلاصغفُت ومالُت لم جلم مً كبل، وهظا مً خُث جىَى

م مجاالث اؾخسضامها وجىؿُفها، فىجض في الضٌو اإلاخلضمت التي  جإزغث بلىة اللىإلات البىً وهظلً جىَى

ؤن اإلاصضع الغئِس ي ألعباح البىىن لم ًخدلم مً كملُاث الائخمان اإلاصغفي ؤي ؤلاكغاض، بل مً 

.  ألاصٌى ألازغي اإلاضعحت للضزل واللائض الىبير ومً كملُاث بصاعة ألاصٌى

م  م اليشاغ اإلاصغفي والخلامل في اإلاشخلاث اإلاالُت، فلض شمل هظا الخىَى هما ػاص الاججاه هدى جىَى

ل  لت ألاحل مً  ؤلاكغاضكابلت للخضاٌو والاججاه بلى  بًضاقشهاصاث  بصضاع مؿخىي مصاصع الخمٍى ػٍى

م اللغوض اإلامىىخت وبوشاء شغواث كابظت. والظي ػاص مً م اليشاغ  زاعج الجهاػ اإلاصغفي، وجىَى جىَى

                                                           
1

 .61ص  2000طاٌر ػثذ اٌفراذ رشٍذ ،اٌثٕىن اٌشاٍِح وذطىٌر  اٌدهاز اٌّظرفً اٌّظري ،االضىٕذرٌح -
2

 .37ص  1998أضؼذ ؽٍؼد ،االدارج اٌفؼاٌح ٌخذِاخ اٌّظارف اٌشاٍِح ،ِىرثاخ األهراَ ،-
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اإلاصغفي هى بطافت اإلاشخلاث اإلاالُت بلى ؤوشؼتها، خُث ؤزظث جخلامل مم الللىص اإلاؿخلبلُت وهي جلؼم 

صاخبها كلى شغاء ؤصل مً بائم كلى ؤؾاؽ ؾلغ مخفم كلُه مؿخلبال، وهظلً الخلامل في خلىق 

ت.  الشغاء الازخُاٍع

جىحي الخؼىعاث الحاصلت في الاكخصاص اللالمي بخيازف الجهىص كلى ظهور الصيرفت الالكتروهيت:  (3

مسخلف ألاصلضة لخصب في فىغة اللىإلات الاكخصاصًت، ومً هظه الجهىص التي ؤصبدذ جؼغح هفؿها 

بشضة لضي الضٌو ججض الصيرفت الالىتروهُت ؤو اإلالامالث اإلاصغفُت الالىتروهُت، ووان للخؼىع 

ث الفظل في خضور مثل هظه الثىعة في اإلالامالث اإلاصغفُت وغيرها مً الخىىىلىجي في مجاٌ الاجصاال 

م الاهترهِذ  الالىتروهُت هي حمُم  الصيرفتاللؼاكاث ألازغي مً زالٌ شبىت الاجصاٌ كً ػٍغ

ل وجباصٌ اإلاللىماث اإلاالُت، فِؿخؼُم ؤي شخص ًضون ؤن ًدظغ بلى البلض  ؤلاحغاءاث مً صفم وجدٍى

لىم باؾخالم هشىفاث البىً والاؾخالم كً خغهت ؤعصضجه وجىفير البؼاكاث  الظي ًخلامل مله ٍو

خُث الظهُت زاصت بؼاكاث الائخمان باإلطافت بلى ؾغكت اإلاالُت الالىتروهُت اإلاباشغة كلى الاهترهِذ،

 ؤنها جىسفع مً الخيالُف اإلاالُت.

الىؾائل الخالُت: آالث الخىػَم فإزظث اإلالامالث اإلاصغفُت الالىتروهُت في بضاًت ألامغ شيل الخلامل كبر 

 1الالىترووي، اإلالامالث الخلُفىهُت.

 املطلب الثاوي: اهدماج وخوصصت البىوك.   

ًمىً اللىٌ ؤن اهضماج وزىصصت البىىن مً بخضي الىىاجج ألاؾاؾُت لللىإلات، بطن فهي حلخبر بخضي  

زاص زالٌ الىصف الثاوي مً اإلاخغيراث اإلاصغفُت اللاإلاُت الجضًضة التي ػاص الخإزغ بها وبشيل 

 الدؿلُىاث مم جؼاًض الاججاه هدى كىإلات البىىن هجؼء مً مىـىمت اللىإلات الاكخصاصًت.

باليؿبت لالهضماج ًمىً اللٌى بإهه'' اجداص مصالح بين شغهخين ؤو ؤهثر، وكض ًخم هظا الاجداص في  

ًض ؤو كُام ؤخض الشغواث بظم اإلاصالح مً زالٌ اإلاؼج اليامل بين شغهخين ؤو ؤهثر لـهىع هُان حض

 شغهت ؤو ؤهثر بليها هما كض ًخم الاهضماج ٌشيل بصاعي ؤو ال بصاعي''

هما ًغي البلع ؤن الاهضماج اإلاصغفي هى جدغن حماعي هدى الخىخل والخيامل والخلاون بين مصغفين  

وفلالُت كلى والشيل الحالي بلى زلم هُان ؤهثر كضعة ض ًخجاوػ الىمؽ خؤو ؤهثر إلخضار شيل الخى 

 2جدلُم ؤهضاف واهذ جبضو مؿخلصُت الخدلُم كبل بجمام كملُت الاهضماج.

 هىان مً ًغحم ؤؾباب وصوافم الاهضماج اإلاصغفي بلى: 

لت ؤكل جيلفت للىمى بضال مً بكامت مصغف حضًضاكخباع كم -  ؛لُاث الاهضماج ػٍغ

 ؛وفغاث الحجم الىبيركملُاث الاهضماج حشبم الحاحت اإلاخىكلت للىمى الاؾخفاصة مً   -

                                                           
1

 . 39ػثذ اٌّطٍة ػثذ اٌسٍّذ ،اٌؼىٌّح والرظادٌاخ اٌثٕىن ،ِرخغ ضثك رورٖ ص-
2

 .05ص  2003ؽارق ػثذ اٌؼاي زّاد ،إٔذِاج وخىطظح اٌثٕىن ،دار اٌداِؼٍح ،االضىٕذرٌح -
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 ؛كملُاث الاهضماج حشبم الحاحت بلى كاكضة عؤؾمالُت ؤهبر -

 ؛بجاخت فغص ؤهثر لثباث وجىىق مصاصع الىصائم، مما ًسفع جيلفت الحصٌى كلى ألامىاٌ -

اصة و  - غ اللضعة الخىافؿُت ؾىاء ٍػ ض مً الضكت في جىفُظ جدٍغ في الؿىق اإلاصغفُت ؤو اللاإلاُت وهظا اإلاٍؼ

غ ججاعة اللملُاث وا ت غي ؿل اللىإلات وججٍغ لؿغكت الفائلت غي اإلالامالث وهي مؿائل طغوٍع

 الخضماث اإلاصغفُت.

 ؛الصافُتجدؿين الغبدُت وػٍاصة كُمت الىُان اإلاصغفي الجضًض اإلاىضمج والىاجج كً ألاعباح  -

اصة مً كضعة اإلاصغفي بلض الاهضماج كلى جصضًغ الخضماث اإلاصغفُت بلى الخاعج - اصة  وبالخالي.الٍؼ الٍؼ

 مً الغبدُت والضزل كلى مؿخىي اإلاصغف وكلى اإلاؿخىي اللىمي.

ت والاكخصاصًت ؤخض ؤبغػ مـاهغ الاؾخلضاص للالم ما بلض اللىإلات  وكلُه حلخبر ؿاهغة الاهضماج الخجاٍع

واإلاىافؿت والخدىم بألُاث الاكخصاص اللالمي، خُث ؤصي اهؼالق خغهت الاهفخاح اليامل لألؾىاق ؤمام 

وجيرة همى الخجاعة اللاإلاُت بملضالث جبلغ طلفي ملضالث همى ؤلاهخاج اللالمي بلى اهدشاع فؿت وحؿاعق اإلاىا

 )خمى الاهضماج( كاإلاُا.

ؤما فُم ًسص ؿاهغة زىصصت البىىن فهي حلخبر  مً بخضي اإلاىطىكاث ألاؾاؾُت التي ًجب    

م خىلها، وهثرث الضوافم اإلادغطت الترهيز في الخلامل ملها، خُث ازخلفذ وحلضصث آلاعاء واإلافاهُ

 لخؼبُلها والتزامها بلى جدلُم ؤماٌ جؼللاث مؿخلؼبت واؾلت كً وافت ألاصلضة.

هما هجض ؤن لها كالكت وػُضة بـاهغة الخىصصت هيل مً زالٌ اججاه الضٌو الىامُت بلى جؼبُم    

صوافم زىصصت  بغامج بصالح اكخصاصي إلاسخلف اللؼاكاث والخدٌى آلالُاث الؿىق، فمً ؤهم

غ  البىىن هى مىاحهت الخغيراث اللاإلاُت ومداولت الخىُف ملها، فمً بين هظه الخغيراث اجفاكُت جدٍغ

 1الخضماث اإلاالُت في بػاع اجفاكُت الجاث واإلاىـمت الخجاعة اللاإلاُت.

 املطلب الثالث: املخاطر التي جواحهها البىوك.   

مً اإلاشاهضاث الجضًغة بالخىكف كىضها كلُال في ؿل اللىإلات ؤهه لىخف في كلض الدؿلُىاث ؤن     

ض مً اللىإلات اإلاالُت ًاصي بلى حلغض البىىن  ض مً الخدغع اإلاالي، واإلاٍؼ لبلع اإلاساػغ، مً بُنها اإلاٍؼ

ت كلى الخدىم في الؿُاؾ جؼاًض ت الىلضًت، خضور ألاػماث بالبىىن وبطلاف كضعة البىىن اإلاغهٍؼ

ؾىف هلىم بلغض بلع اإلاساػغ باإلطافت بلى جؼاًض مساػغ ؤوشؼت غؿُل ألامىاٌ  مً زالٌ البىىن، 

 التي جىاحهها  البىىن في ماًلي:

الؿُاؾُت الىلضًت كباعة كً إضعاف قدرة البىوك املرلسيت على التحكم في الضياصت الىقدًت:  -1

ت مً ؤحل الحفاؾ كلى الاؾخلغاع الىلضي والاكخصاصي، وهظه  بحغاءاث ًلىم بها البىىن اإلاغهٍؼ

                                                           
1

 .203ص  ،1999ؽارق ػثذ اٌؼاي زّادج ،اٌرطىراخ اٌؼاٌٍّح وأؼىاضاذها ػٍى أػّاي اٌثٕىن ،دار اٌداِؼٍح ،االضىٕذرٌح ، -
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، طمً زالله ًخم الخإزير كلى  الاكخصاص وجىحيهه هدى الاؾخلغاع والىمى الائخمانؤلاحغاءاث ؾتهضف 

 1والاػصهاع.

مً بخضي الؿُاؾاث إلاداعبت الخطخم وجللُل العجؼ في ميزان اإلاضفىكاث،  ؤهه هىان مً ٌلخبرها هما

م الخدىم في جيلفت وبجاخت الائخمان، فإزىاء الخطخم ٌؿخؼُم البىً اإلاغهؼي ؤن ًغفم  وهظا كً ػٍغ

ت كلى زلم الائخمان مما ًجلل الؼلب كلى ألامىاٌ  جيلفت الاكتراض وؤن ًسفع ملضعة البىىن الخجاٍع

 2ًىسفع.

ت كلى الخدىم في الؿُاؾت      فمً آلازاع الهامت لللىإلات اإلاالُت هى بطلاف كضعة البىىن اإلاغهٍؼ

الىلضًت، وكلُه فهظا ًازغ بضوعه كلى الاؾخلغاع الىلضي والاكخصاصي، وهظلً جضهىع واهسفاض كُمت 

 اللملت الىػىُت وؾلغ الصغف.

ؿُل ألامىاٌ مجمىكت ؤلاحغاءاث ولني بغجساًد مخاطر أوشطت غضيل ألاموال مً خالل البىوك:  -2

لت غير مشغوكُت لخـهغ هما لى واهذ وشإث ؤصال  التي جدبم لخغُير صفت ؤمىاٌ جم الحصٌى كليها بؼٍغ

مً مصضع مشغوق، فدشير اللضًض مً اإلااشغاث بلى جؼاًض ؿاهغة غؿُل ألامىاٌ هإخض اإلاساػغ الىبيرة 

مً الىاجج اللالمي، ؤي 5.2%غؿُل ألامىاٌ  بلغذ كملُاثلللىإلات وبساصت اللىإلات اإلاالُت، خُث 

لُىن صوالع كام 2وصلذ بلى خىالي  ت صزٌى 1998جٍغ وزغوج ، فمم بلغاء الغكابت كلى الصغف وخٍغ

ألامىاٌ كبر الحضوص الىػىُت صون ملغفت مً حاهب الؿلؼاث، واهفخاح الؿىق اإلاالي اإلادلي ؤمام 

ً ألاحاهب، فلض اهفخدذ كىىاث بطافُت لغؿُل ألامىاٌ  ، جلً money launderingاللظعةاإلاؿدثمٍغ

ب الؿالح واإلاىاص اإلا دـىعة وؾغكت ألامىاٌ التي جدللذ مً زالٌ ؤعباح الاججاع في اإلاضزغاث وتهٍغ

 3البىىن والفؿاص ؤلاصاعي والغشىة  وغيرها مً ألاكماٌ الغير مشغوكُت.

ؤصبذ الخدغع الاكخصاصي ًدؼم ول الحىاحؼ حغغافُا وحمغهُا جساًد حدوث ألازماث بالبىوك:  -3

إلالاصلخين مخىاكظخين: الخفخذ والؿُاصة، فإمام كىإلات اليشاغ اإلاالي وخغهت عئوؽ ألامىاٌ ؤصبذ مً 

مغاكبت ؾُاؾتها الىلضًت، فالىمى اإلاتزاًض لهظه اللىإلات ًلخض ي اللبٌى باالهخلاٌ  ىبت كلى اإلاصاعفالصل

ض مً  ت بلى صالح الاكخصاص اللالمي، ففي ؿل اإلاٍؼ جي لألهـمت والاعجلاء بها مً الؿُاصة الىـٍغ الخضٍع

غ اإلاالي واللىإلات اإلاالُت ًاصي بلى خضور ؤػماث مالُت طاث آزاع ضخمت وهبيرة، وفي الغالب جيىن  الخدٍغ

ت  في ؾلغ صغف اللملت في مصحىبت بانهُاع في بلع اللمالث الىػىُت، ومً زمت حغيراث شضًضة وكٍى

 البلض مدل ألاػمت، فُما ًؼبم كلُه ؤػماث ؾلغ الصغف. 

                                                           
1

 .151ص  2000ػّارج رشادج ،رٌاع اٌدًٍٍ ،إٌمىد واٌثٕىن ،دار طفاء ٌٍطثاػح وإٌشر واٌرىزٌغ ،ػّاْ ،-
2

 . 237،ص  2001واًِ تىري ،الرظاد دوًٌ ،اٌردارج اٌخارخٍح واٌرّىًٌ، دار اٌداِؼٍح ،االضىٕذرٌح ،-
3

األِىاي وؽرق ِسارترها زاٌح تؼغ اٌذوي اٌؼرتٍح ،ِذاخٍح ػثذ اٌغًٕ زرٌري ،أضثاب وآثار ؽاهرج غطًٍ ِسّذ ِرٕاوي -

دٌطّثر  04/05ِمذِح فً اٌٍّرمى اٌذوًٌ األوي زىي أتؼاد اٌدًٍ اٌثأً ِٓ االطالزاخ االلرظادٌح فً اٌذوي إٌاٍِح ،ٌىًِ 

 .10ص  2006
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ولم جىً البىىن بلُضة كً جفؿغ كىه ألاخضار والخغيراث مً زفع كُمت اللملت الىػىُت  

، وؤػمت حىىب 1994واطؼغاباث في ؾلغ الصغف  في كضص مً البلضان، وكلى عؤؾها ؤػمت اإلاىؿًُ كام 

 1. 1997 ؤؾُا

ورة الالتزام بمعيار لفاءة رأش املال لمعيار لقياش مخاطر الضوق لما حاء بمقرراث لجىت .ضر 4

 بازل. 

للض حشيلذ لجىت باٌػ لألهـمت اإلاصغفُت واإلاماعؾاث الغكابُت ،وكملذ لؿىىاث كضًضو كبل وشغ 

غها  كام  ض ،بلجُي 1988جلٍغ ا ،هىضا ،وطمىذ اللجىت ممثلين كً مجمىكت اللشغة وهي : هىلىضا الؿٍى

ؿغا ،اإلاملىت اإلاخدضة ،الىم ؤ ،ولىهؿمبىعج ،خُث  ،فغوؿا ،ؤإلااهُا ،الاجداصًت الاًؼالُت ،الُابان ،ؾَى

ؿغا بدُث وان ًترؤؾها وىن مً بىً اهجلترا  وان ٌللض الاحخماق لهظه اللجىت في مضًىت باٌ في ؾَى

 فلهظا اهؼلم حؿمُت باٌ ؤو باٌػ ؤووىن.

ت اؾخلغاع الىـام اإلاصغفي الضولي ،وهظا بلُامها    فللض ؿهغث هظه اللجىت بهضف اإلاؿاكضة في جلٍى

وجدمل مً عؤؽ اإلااٌ اإلاؼلىب للبىً ،والتي مً شإنها حؿاكض البىً في جدىم ألصوى  ا لحضا  بخدضًض 

 ليافُت. اإلاساػغ البىىُت ،هما ؤنها حلغض كلىباث كلى اإلااؾؿاث طاث عئوؽ ألامىاٌ الغير ا

فالبىىن ؤصبدذ ؤهثر كغطت للمساػغ اإلاصغفُت في ول اللىإلات فلهظا ؤصبذ لؼاما كلى البىىن ؤن    

جدىغ لهظه اإلاساػغ بلضة وؾائل منها :جضكُم عؤؽ اإلااٌ والاخخُاحاث والاهخمام بملُاع هفاًت عؤؽ 

  2اإلااٌ.

 

 

 

 

 

 

 خاجمت الفصل

ت في ؿل الخؼىعاث      اإلاخالخلت التي ٌشهضها اإلاجاٌ للض ؤصبذ مً الظغوعي كلى البىىن الجؼائٍغ

اإلاصغفي وطم اؾتراجُجُت كمل جمىنها مً حلـُم الاؾخفاصة مً اًجابُاث اللىإلات اإلاالُت  وباإلالابل 

اق جخىفغ للبىىن اللمل كلى جللُل مً خضة الؿلبُاث واإلاساػغ التي جفغوها هظه ألازيرة  وفي هظا الىؼ

                                                           
1

ٌٍح ،رضاٌح ِاخطرٍر ،وٍٍح االلرظاد فاؽّح اٌسهراء تٓ زّىدج ،ٔظاَ اٌظرف فً اٌدسائر فً ظً اٌرسىالخ االلرظادٌح واٌّا-

 . 203 ص 2001،خاِؼح اٌدسائر 
2

ضٍّرج آٌد ػىاظ ،ذطٍٍر ِخاؽر اٌمرع  فً اٌثٕىن اٌدسائرٌح ،رضاٌح ِاخطرٍر ،ذخظض ٔمىد ِاٌٍح وتٕىن ،خاِؼح -

  2005اٌثٍٍذج ،

 .86ص 
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46 
 

ت والجهاػ اإلاصغفي اللضًض مً الخُاعاث وؤلامياهُاث التي حؿمذ بخدلُم هضفها ألاؾاس ي وؤصائه  الجؼائٍغ

 بىفاءة.

ت مغاهؼها وللل     ؼ وجلٍى ت زُاع الاهضماج اإلاصغفي لخلٍؼ مً ؤهم الخُاعاث التي جبنى البىىن الجؼائٍغ

ً وخضاث اإلاالُت هما ًدُذ لها الاؾخفاصة مً مؼاًا وج ؤكىي فاكلُت بطافت بلى جبنى فلؿفت البىىن  يٍى

الشاملى مً زالٌ البىىن اللاملت في اللؼاق كلى مماعؾت مسخلف ألاوشؼت اإلاصغفُت واإلاالُت ،ومىه 

 ًمىً بلى جؼغق صعاؾت ؤخض البىىن في الفصل اإلاىالي.
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  الفصل ملدمت

ت في ظل الػىإلات اإلاالُت، ئلى الىظغي  الجؼء في جؿغنىا بػض     ؾيخؿغم  اإلاغجٌؼاث وجدضًاث البىىى الجؼائٍغ

ت، البىىى خضأ غلى اإلاالُت الػىإلات غً الىاحمت آلازاع ئلى الكطل هظا في الخىمُت  بىَ وهى الجؼائٍغ

خىلى ًل الػملُاث البىىى  "BDL"اإلادلُت وأهه بىَ وصائعي جملٌه الضولت ًسػؼ للهاهىن الخجاعي ٍو

الىصائػُت اإلاألىقت ، لٌىه ًسضم بالضعحت ألاولى الهُئاث الػامت اإلادلُت في مىدها نغوع نطيرة، 

ل غملُاث الاؾخيراص والخطض لت ألاحل لخدٍى ئغاقت للخضماث اإلاىحهت للهؿاع الخاص  ًغ مخىؾؿت وؾٍى

دث ألاُو هبظة ًخم صعاؾت في هظا الكطل مً زالُ مبدثين، ًخػمً اإلابفي شٍل نغوع، ومً هظا 

سُت خُى البىَ، أما اإلابدث الثاوي قسططىاه لآلزاع الىاحمت غً الػىإلات اإلاالُت التي ؾغأث غلى  جاٍع

 بىَ الخىمُت اإلادلُت.
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 اإلاحليت الخىميت بىك عً جاريخيت ألاول:هبذة اإلابحث   

ل له بىَ ًل       ولظلَ واإلاالي، الانخطاصي اإلاجخمؼ غي غلُه اإلاػخمض الضوع  خؿب وطلَ زاص حػٍغ

 حؼائغي  مغؾىم بمىحب ٌػغف الظي الجؼائغي  ؾغف مً يبيرة اؾخجابت اإلادلُت الخىمُت للبىَ

 زاص.

 اإلاحليت الخىميت بىك ألاول:وشأة اإلاطلب

هى أخضر البىىى في الجؼائغ، واهبثو مً الهغع الشػبي الجؼائغي ونض جأؾـ بمىحب اإلاغؾىم عنم   

، مهغه الغئِس ي بؿؿاوالي والًت جِباػة. ٌػخبر بىَ الخىمُت اإلادلُت مً 1985/ 30/04اإلاإعر في  85/185

ًالت مىػغت غلى  148ًمخلَ غلى  ئطأوؾؼ الشبٍاث البىٌُت غلى الطػُض الىؾني  ت 15و مضًٍغ

شؿل أيثر مً  ت،َو  % منهم ئؾاعاث.39مىظل,  9603حهٍى

بلـ عأؽ اإلاؤسست: مال رأس جأؾـ بىَ الخىمُت اإلادلُت بغأؽ ماُ نضعه ؾبػت مالًين صًىاع حؼائغي ٍو

 صج       15 800 000 000ماله الحالي 

ػخبر بىَ وصائؼ. ًخمدىع صوعه بطكت غامت في  : ٌػخبر بىَ الخىمُت اإلادلُت بىَوشاطها طابع ججاعي، َو

ً( والؿالبين لها  اؾخهباُ الىصائؼ ومىذ الهغوع قهى ٌػخبر همؼة وضل بين أصحاب ألامىاُ )اإلاضزٍغ

ت، جىقير، مىذ  ً(. يما ًهىم البىَ بػضة غملُاث مسخلكت غلى الحؿاباث الجاٍع )اإلاؿدثمٍغ

دلُت مً ألاؾغاف الكػالت في الانخطاص الىؾني وهظا هظير الػملُاث الهغوع...الخ. ٌػخبر بىَ الخىمُت اإلا

غ الانخطاص الىؾني وطلَ باؾخهباُ عؤوؽ  التي ًهىم بها، خُث ٌؿاهم وبشٍل مباشغ في جىمُت وجؿٍى

ت واؾخؿاللُت هامت. يما له جأزير  ؼ اؾدثماٍع ألامىاُ وضخها هدى الانخطاص وبالخالي ًخم زلو وصغم مشاَع

طلَ بمىذ نغوع مىحهت للػهاع والاؾتهالى.  ومً بين وظائل البىَ طاث ؾابؼ ججاعي ما احخماعي و 

 ًلي:

 الىصائؼ التي نض جٍىن بػػها جدذ الؿلب ألحل مدضص؛ 

 ل اإلاشغوغاث وطلَ مً زالُ مىذ الهغوع؛  اإلاؿاهمت في جمٍى

 شغاء وبُؼ ألاوعام الىهضًت وخكظها لحؿاب اإلاخػاملين مػه؛ 

 ضًضًت للجمهىع لحكظ الىزائو واإلامخلٍاث الثمُىت؛جأحير الخؼائً الح 

 .ل الػملت ألاحىبُت ئلى الػملت الىؾىُت لؿضاص التزاماث الؼبائً قُما ًخػلو بػملُاث الاؾخيراص  جدٍى
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خىلى ∶للمؤسست اللاهووي ؤلاطار ئن بىَ الخىمُت اإلادلُت ملَ الضولت زاغؼ للهاهىن الخجاعي ٍو

ت,جىقير, نغوع, ضكهاث  الػملُاث اإلاألىقت و ٌػخبر بىَ الىصائؼ و ًهىم بٍل الػملُاث لحؿاباث حاٍع

لت ألاحل لٍل الهؿاغاث  زضماث مخكغنت, يما ًهىم بخهضًم نغوع نطيرة و مخىؾؿت و ؾٍى

( .  ئط BADRالانخطاصًت باؾخثىاء الهؿاع الكالحي خُث ًىحض بىَ زاص لهظا الهؿاع وهى بىَ )

 جسخطغ وظائكه قُما ًلي: 

 الػملُاث اإلاألىقت اإلاهُضة بالهاهىن الخجاعي؛ الهُام ب 

  ل الاؾدثماع ؤلاهخاجي اإلاسؿـ في ؾغم الجماغاث اإلادلُت؛  جمٍى

 ل غملُاث الغهً؛  جمٍى

   ل غملُاث الاؾخيراص والخطضًغ؛  جمٍى

 .ت ونغوع الاؾتهالى ل الهغوع الػهاٍع  جمٍى

 لبىك الخىميت اإلاحليت : هيكل الوطني02الشكل ركم                                   

   

 

  

  

   

  

   

   

 م

 

 

 

 
               PDG 

 ال فتش ة الع  ة

 

 ال  اقبة

  ستش    لحق ب ل د   ة الع  ة

 األ  نة

مشزوع جابع رئيس 

 مدًز عام

 

قسم التعاهدات 
والعالقات 

 الخارجية

مديرية تمويل 

 القروض و السكن

مديرية القروض 
الموجهة 

للصناعة و 
 الخدمات

 

مديرية الشؤون 

 المنازعات و القانونية

  ديرية اإلعالم اآلليم
DI 
 

قسم التنظيم و 
 األنظمة

 DOSIاإلعالمية
 

مديرية التنظيم 
والمراقبة           

 التسيير
 

قسم االستغالل 
 والتنشيط التجاري
 

مديرية شبكة 
 الستغالل ا

 

مديرية األسواق 
 و رؤوس األموال
 

تسيير الوسائل و 
وارد المقسم 

 البشرية
 

مديرية 
 وسائل العتاد

 

مديرية الموارد    

 البشرية

 



 BDLبنك التنمية المحلية  انعكاسات العولمة المالية على                            الفصل الثالث
 

49 
 

 

   

  

 

DDIM 

 

 

 اإلادلُت الخىمُت لبىَا مً مهضمت اإلاطضع:وزائو                                          

 

 

 

 : إلاسخغاهم الجهويت باإلادًزيت الخعزيف (1

ش            ت لبىَ لخىمُت اإلادلُت لىالًت مؿخؿاهم بخاٍع ت الجهٍى لُت  01أوشأث اإلاضًٍغ ًان     . و 1985حٍى

ًالت ؾُليزان,جُاعث , واص عهُى,  ًالت عؾمُت بمؿخؿاهم بً ؾلُمان و و ًالت ماػوهت و          ٌشمل آهظاى و و

 ؾُضي غلي

ت إلاؿخؿاهم جىؾػا خُث بلـ    ت الجهٍى ًاالث مؼ نهاًت ؾىت غغقذ اإلاضًٍغ ًالت  1998،09غضص الى و

ًالت الظهغة، غين جاصلـ، نطغ الشاللت، الؿىنغ  مىػغت غلى زالر والًاث وطلَ بػض قخذ ًل مً و

ت خُث بلـ الػضص مؼ  ت جؿىعا ملحىظا في مىاعصها البشٍغ ت الجهٍى ًالت ػمىعة. يما سجلذ اإلاضًٍغ وو

ىاث مسخلكت في حم 42مىظل  182، 2003نهاًت ؾىت  ُؼ جسططاث % منهم ئؾاعاث اؾخكاصوا مً جٍٍى

 (  CPES ,DES,BPالبىىى )

 :  مخطط الوكاالث للفزع الجهوي لوالًت مسخغاهم 03الشكل ركم             
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 اإلاطضع:وزائو مهضمت مً ؾغف اإلاإؾؿت.                                  

 

 

 

 : الهيكل الخىظيمي للمدًزيت الجهويت إلاسخغاهم 04الشكل ركم                       
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 اإلاطضع: وزائو مهضمت مً ؾغف بىَ الخىمُت اإلادلُت.              
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ت الخاضت  ًسخظ هظا الكغع في ججمُؼالخجاري: والخيشيط اللزض كسم .1 اإلاىاعص واإلاغاخل الخجاٍع

ؼ ختى جدهُهها. خُث جخمثل مهامه قُما ًلي: ًاالث واإلاغانبت اإلاشاَع   بالى

  ًاالث ًىمُا وفي مجاُ الهاهىن  ؛مخابػت ملل ػبائً الى

 ت ومخابػت جدهُهاتها؛ ًاالث الشبٌت الجهٍى  تهُئت اإلاشغوع الؿىىي الخاص بىظائل و

  ًخػلو بالهىاغض الضازلُت والخاعحُت قُما ًسظ نىاغض ألامان مً غمان مغانبت اخترام ًل ما

ًالت؛ ًاالث واؾخػماُ الىقض للهغع مً زالُ الى  ؾغف الى

  غ زاضت بٍل وشاؾاث ئلى مجمىغت الاؾخؿالُ والحاالث اإلاؿلىبت مً ؾغف ئعؾاُ ًىمُا جهٍغ

ت الغئِؿُت للهغوع؛  اإلاضًٍغ

 .الخأيض مً الدؿُير ؤلاصاعي الخاص بالهغوع 

ًخمثل صوعها في صعاؾت ومغانبت ملكاث الػغائب والخأمُىاث ومضي واللزوض: الدراست مصلحت :1-1

غ اإلاشغوع أو ججضًضه وصعاؾخه مً الىاخُت اإلاداؾبُت واإلاُضاهُت  مؿاهمت الهغع في جىمُت وجؿٍى

 هظا اإلاٌخب مٍلل بما ًلي:والخعهداث: ألاماهت مصلحت :1-2

  ذ اإلاخػلهت بالهغوع في مجاُ اإلاكاوغاث مؼ اجساط الحظع ومغانبت مغانبت مطضانُت الخطاٍع

 مطضانُت اؾخػماُ الهغع مؼ اخترام شٍله ومػمىهه وغماهاجه؛

  ت مجمىغت الاؾخؿالُ غً ًل ًاالث وئبالؽ مضًٍغ حؿُير ملكاث الىاقضًً غلى ؾلب الهغوع والى

 ججاوػ في مجاُ جىػَؼ الهغوع؛

  وحؿُير مدكظت قػالُاث ألاوع ً ًاالث؛جسٍؼ  ام التي لم ًخم اإلاداؾبت غليها مً ؾغف الى

  غ اليشاؾاث قطلُا اإلاتريؼة غلى حػانضاث مجمىغت الاؾخؿالُ باإلغاقت ئلى جأؾِـ وههل جهٍغ

اث الهغع.  مضًٍغ

 وهظه اإلاطلحت مٍلكت بماًلي:الىوعيت: اللزوض مصلحت :1-3

 ًاالث لخدهُو أهضاف الاؾخؿالُ في مجاُ البىىى وججم  ؼ اإلاىاعص وجىزُو الهغوع؛مؿاغضة الى

  ًاالث ت مجمىغت الاؾخؿالُ ومؿاغضة الى ت الخاضت بمضًٍغ جدهُو مشغوع اإلاػامالث الخجاٍع

 لخدهُهه؛

 .ًاالث ًاالث ًجب جىؾُض الػالناث بين الى  حؿُير ملل ػبائً الى

 ∶جمثل مهامها في اللظائيت: ؤلاعمال كسم .2

  أؾباب أو ظغوف لضي للمهترع في وغؼ ناهىوي خل اإلاىاػغاث واؾترحاع الضًىن في خالت وحىص

و الاجطاُ باإلاكترع لئلنغاع )حؿضًض الهغع ونذ  ومخابػخه مً غمان حؿضًض الضًىن غً ؾٍغ

؛ و جىبُه باعؾاُ شػاع يخىبُه أُو  اؾخدهانه( وهظا غً ؾٍغ
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 ًاهتهاى بػؼ الحهىم ومشاًل ًاالث في ؤلاؾاع الهاهىوي يدل اإلاشاًل الاحخماغُت   مؿاغضة الى

ًالضقاع غً خهىم البىَ في خالت وحىصها؛  مالُت 

  اإلاخابػت بالػالنت مؼ اإلادامين، اإلاىزهين....وهظا في خالت الهُام ببُؼ الػماهاث الغؾمُت باإلاؼاص

 الػلني أو جىػَؼ ألامىاُ اإلاىحىصة بالبىَ غلى اإلاىعوزين.

 اإلاطلب الثالث: أهداف بىك الخىميت اإلاحليت. 

 وغملُاث مىذ الهغوع غلى أشٍالها،جخلخظ أهضاف البىَ خؿب نىاهين الػملُاث البىٌُت      

ي جضزل في ئؾاع اإلاسؿؿاث واإلاؿاهمت في الخىمُت ؤلانخطاصًت وؤلاحخماغُت للجماغاث اإلادلُت الت

ت.  الىؾىُت الخىمٍى

 مً الىاحيت ؤلاكخصادًت. ( أ

ل الػملُاث التي لها غالنت بالؿلكُاث مهابل ع  - َ عجلت ؤلانخطاص الىؾني، جمٍى زطت أو عهً جدٍغ

ت؛  وهظا بخىؾُؼ وشاؽ الضوعة ؤلانخطاصًت في ًل الهؿاغاث الطىاغُت منها والخجاٍع

زلو مىاضب شؿل حضًضة، هاججت غً الاؾدثماعاث اإلاضغمت بٍل الاخخُاحاث واإلاىاعص اإلاالُت، ومً  -

 ُت؛زم عقؼ الضزل الهىمي والكغصي الظي ًيخج عقؼ الهضعة الشغائ

اصة ؤلاشدثماعاث وبالخالي عقؼ مػضُ الىمى ؤلانخطاصي للبلض مما ًإصي ئلى صغم ئػصهاع الخىمُت  - ٍػ

غها.ؤلانخطاصًت للبالص الؾُما قيها ًسظ جىمُت الهؿاغاث الطىاغُت   وجؿٍى

 .مً الىاحيت ؤلاحخماعيت ( ب

الخهلُل مً آلاقاث ؤلاحخماغُت، وجهضًم زضماث صحُت ئن حػلو ألامغ بضغم حشؿُل الشباب غً  -

ؼ  و مىدهم الهغوع)مشاَع  (.ENSEJ  ؾٍغ

 جىقير ؤلاؾٍان والبىاءاث. -
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 BDL: آلاثار الىاحمت  عً العوإلات اإلااليت على مسخوى بىك الخىميت اإلاحليت وياإلابحث الثا   

اؾؼ الىؿام غلى البىىى  لهض أصث ظاهغ الػىإلات اإلاالُت ئلى الٌثير مً الخؿيراث والخؿىعاث التي لها جأزير و        

ت وغلُه    ًمٌىىا مػغقت جلَ الخؿيراث والخضغُاث ومضة جأزيرها غلى البىَ.في صُو الػالم، منها البىىى الجؼائٍغ

 جأثير العوإلات اإلااليت على حجم الاسدثمار لبىك الخىميت اإلاحليت. ألاول: اإلاطلب 

ت البىَ في مىذ  1990ًان أزغ ؾُاؾاث الػىإلات اإلاالُت التي اهخهجتها الجؼائغ بضاًت مً    صوع مهم في خٍغ

ت للنهىع بالخىمُت الانخطاصًت ،  ؼ الاؾدثماٍع ل اإلاشاَع الائخمان لالنخطاص الىؾني و بالخالي جمٍى

ضُى ئلى مػضالث همى مغجكػت ، خُث ؾىدلل حجم الهغوع اإلاهضمت لالنخطاص و هطِب والى 

 الهؿاغين الخاص و الػام منها :

ئن حجم الهغوع اإلاهضمت لالنخطاص في اعجكاع مؿخمغ  :BDLجطور حجم اللزوض اإلالدمت مً  -1

نضعه  بمػضُ همى  2003 ؾىت ملُاع صج 1803,6ئلى  1990ملُاع صج ؾىت  414خُث اعجكػذ مً 

ض 16,03وسجل مػضُ  ؾالب ب  2004%ولًٌ اهسكؼ مػضُ همى هظه الهغوع ؾىت 335,65 %ليًز

ػىص هظا ئلى اهسكاع الهغوع اإلاهضمت 94,11و بمػضُ  ؾالب خُث سجل  2005اهسكاغه ؾىت  %َو

، بِىما باليؿبت للهغوع  2004ملُاع صج ؾىت  939,2للحٍىمت خُث سجلذ نُمت الهغوع بالؿالب 

% ؾىت 59,65لالنخطاص  غغقذ جؿىعا اًجابُا خُث اهخهلذ  وؿبتها ئلى ئحمالي الهغوع مً اإلاهضمت 

غغقذ اهسكاغا خُث  1993ولًٌ بضاًت مً  1992% ؾىت 64,50ملُاع صج ئلى  247بمبلـ  1990

% ، ولًٌ مؼ بضاًت جؿبُو بغامج الخثبُذ و الاؾخهغاع 29,44وضلذ وؿبتها ئلى ئحمالي الهغوع مً 

ي مؼ ضىضوم الىهض الضولي  بضأث حػغف اعجكاغا ملحىظا خُث وضلذ وؿبتها ئلى ئحمالي الانخطاص

% ؾىتي 211% و 101لخىضل اعجكاغها لخطل ئلى أيثر مً 1994% ؾىت 39,50الهغوع الضازلُت 

 ،وهظا في ظل بغهامج صغم الىمى اإلاهضم مً ؾغف عئِـ الجمهىعٍت . 2005و  2004

ئن وشاؽ البىىى في مىذ الهغوع غغف جؿىعا  لعام و الخاص:جوسيع اللزوض بين اللطاعين ا -2

خُث همى الهغوع اإلاهضمت للهؿاغين الػام و الخاص مً  1020-2000ملحىظا زالُ الؿىىاث مً 

اصة مػخبرة زالُ الكترة   %78,99جهضع ب   1020-2000ؾغف البىىى غغف ٍػ
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 2005% ؾىت 15,8ملُاع صج بمػضُ همى  1777,4وسجل احمالي الهغوع لالنخطاص اعجكاغا وضل الى  

% ، اما الهغوع اإلاهضمت للهؿاع الخاص قسجلذ  11,22اًً سجلذ  همى نضعه  2004مهاعهت بؿىت 

اصة جهضع ب ًاهذ وؿبت همىها ؾىت  2005% ؾىت 30,7ٍػ % وهي وؿبت 14,8جهضع ب 2004،في خُث 

وهظا ما  2005و  2004% ؾىتي 4,2% و 8,6مً الهغوع اإلامىىخت للهؿاع الػام  التي سجلذ همى ايبر 

 ًإيض جىحهاث الؿلؿاث في مجاُ حشجُؼ الهؿاع الخاص زالُ الؿىىاث الازيرة 

    جمثل ئال وؿبت نلُلت مً الىاجج الضازلي الخام قهي ال ان  الهغوع اإلاىحهت للهؿاع الخاص ال  

% 12,5هالخظ اعجكاع هظه اليؿبت الى  2002ولًٌ بضاًت مً  2001% ختى 7خىؾـ وؿبت جخجاوػ في اإلا

 و اهسكػذ في الؿىىاث الخالُت 

%( بِىما جخجاوػ في الضُو 11,2) 2004% عؾم الاعجكاع الؿكُل مهاعهت بؿىت 11,73خُث نضعث ب 

سكػت غً غػل التزام % مً الىاجج الضازلي  الخام ،و جضُ هظه  اليؿبت اإلاى53اإلاخهضمت وؿبت 

ل الهؿاع  الخاص ، وغلى غضم جهضم غملُت زىضطت اإلاإؾؿاث الػمىمُت التي  البىىى في جمٍى

 . 90شغغذ قيها الحٍىمت مؼ نهاًت  قترة 

 اإلاحليتوالخىميت  بىك على اإلااليت العوإلات : جداعياثالثاوياإلاطلب    

 مؿخىي  غلى خضزذ التي الخدىالث هدُجت غلُه جؿغأ نض التي والىخائج الخأزيراث مً الػضًض هىاى بىَ يأي

بىا  حضًغا ًان ألاؾاؽ هظا وغلى اإلاالُت الػىإلات وشاؾاث وجؿىع  بظهىع  اإلاخػلهت جلَ ؾُما ال بأؾغه الػالم

 ُ اإلادلُت واإلاخمثل  الخىمُت بىَ مؿخىي  غلى غضمه مً اإلاالُت للػىإلات جأزير هىاى ًان ما ئطا الخػغف مداو

 في:

بخىؾؼ  وطلَ الػالم غلى ؾغأث التي والخؿيراث الخٌىىلىجي الخهضم ئن :اإلاصزفي الجهاس هيكلت إعادة .1

ت البىىى مسخلل غلى وقغغذ أصث والتي حىاهب مسخلل غلى اإلاالُت الػىإلات هؿام  البىَ منها الخجاٍع

 مؼ جٌُل احل مً اإلاطغفي لىظام الػالم غلى ؾغأث التي مؿخجضاث مؼ حؿير الخىمُت اإلادلُت غغوعة

 غً البىَ أمىاُ مطاصع زاللها مً جىىغذ واضحت هٍُلُت حؿيراث أخضزذ خُث .الػىإلات الجضًضة أوغاع

 :ؾٍغو

  وؾىضاث؛ ًاألؾهم اإلاالُت ألاوعام ؾىم  في باالؾدثماع اإلاخػلهت اإلاػامالث-

ُ  ث اإلاخػلهت اإلاػامال- ت؛ الثروة بأضى   الػهاٍع

 اإلامىىخت؛ اإلاالُت والدؿهُالث الخجاعي  باالؾدثماع الخاضت ث اإلاػامال-

ت؛ بالبىىى اإلاخػلهت ث اإلاػامال-   الخجاٍع

 .اإلاباشغ ألاحىبي باالؾدثماع اإلاخػلهت ث اإلاػامال-

 غطغهه هىاى الخضماث ججضًض في اإلاؿخسضمت الؿغم  ئن :البىك في اليشاط وجىوع خدماث . حدًد 2

 ججهيزاث البىَ غلى ًكغع بدُث للؼبائً اإلاهضمت والخضماث الػملُاث ًل غليها جخمدىع  البىَ التي
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 احل مً لؤلغىان اإلاىاؾبت الشغوؽ و الغاخت جىقير وهي أزغي  ججهيزاث ئلى باإلغاقت "اإلاػلىماجُت" مخؿىعة

ل مطاصع مؿخىي  غلى أًػا للؼبائً، وهىاى عانُه زضماث جهضًم ؼ وطلَ الخمٍى  اإلامىىخت الهغوع بدىَى

ًاث وئوشاء ل أي والخىعٍو اإلاطغقُت  الهابػت الشغ  شٍل في مؿاهماث ئلى اإلاطغقُت اإلاضًىهُاث جدٍى

 الطيرقت أغماُ وأصاء ؤلاؾىاص مثل حضًضة وانخدامه اؾدثماع مجاالث غلى وئشغاف مالُت أوعام

ت،وئوشاء ًاث زالُ مً الخأمين ووشاؽ الاؾدثماع ضىاصًو الاؾدثماٍع  جػمها التي الشهُهت الخامين شغ

 .الػمالء لطالح الاؾدثماعاث وئصاعة اإلاطغقُت الهابػت الشغيت

اإلاؿخسضمت  والؿغم  وؾائل ئن :البىك عمل تهدد التي مخاطز مً الخخلص ووسائل الخجدًد .طزق  3

 اؾدثماع نغوع" ألاشٍاُ ًل جدذ الهغوع مىذ بػملُت غمىما جغجبـ والتي ؤلامٍان نضع اإلاساؾغ لخجىب

لت   قغع ئلى البىَ ًلجأ . " اإلاضي نطيرة وهي يكاالث  الطىضوم  حؿبُهاث الخؿؿُت نغوع  اإلاضي ؾٍى

ًالغهً اإلامىىح للهغع يمهابل غماهاث خهُهُت  أو للبىاءاث الػهاعي  الغهً و للمػضاث الحُاػي  و

 خُث الؼبىن  ؾغف مً الهغع مؿخدهاث حؿضًض غضم غىض البىَ ئلُه ًلجأ ،حؿخسضم يػمان ألاعاض ي

 ؤلاحغاء هظا و الػلني اإلاؼاص في بُػها ئلى ًلجأ زم الػمان نُض اإلامخلٍاث غلى البىَ ئي ألازير هظا ًحجؼ

 الػضالت أعونت ئلى اللجىء ًكغع الظي الش ئ الىصًت بالؿغم  الدؿضًض مداوالث ًل اؾدىكاص بػض ًخم الظي

ت احل مً  .ألاشٍاُ حؿٍى

 بين حػاون  هىاى الحاُ بؿبُػت :ألاخزى  الخجاريت البىوك مع اإلاحليت الخىميت البىك .حعاون  4

خمثل الجؼائغ بىَ شغوؽ و لخىظُم زاغػت اإلاالُت اإلاإؾؿاث مً أنها وطلَ البىىى  مسخلل في الخػاون  ٍو

 الانخطاصًين باإلاخػاملين الخاضت اإلاػلىماث وؾلب اإلاهاضت غملُاث :منها ًهىم البىَ التي الػملُاث

 .الحؿاباث وججمُض الجؼ غملُت ؾٍغو غً الضًىن  بػؼ جدطُل وغملُت

 البىىى مً بىَ يأي هى اإلادلُت الخىمُت بىَ ئن :اإلاال رأس كفاًت بمعيار الالتزام .طزورة 5

ت  اإلااُ عأؽ جضغُم احل مً وطلَ الػىإلات حغاء مً اإلاتزاًض اإلاساؾغ مً باالخخُاؽ ملؼمت الجؼائغ في الخجاٍع

ُ  لجىت نغاع مىظ اإلااُ عأؽ يكاًت مػُاع اجسظ بدُث  وؿبت جطل ئن ًجب وطلَ ن متزاًضة ألهمُخه باػ

 . الائخماهُت اإلاساؾغة بأوػان جغحُدها بػض أضىلها مجمىع مالها

 بين أو أزغ وبىَ بىَ بين ئي بىىى الضمج غملُت يهضف :الاخزى  الخجاريت البىوك مع البىك .اهدماج 6

 اإلاغوهت وغلى أغلى ونضعة أيثر والاؾخمغاع،وقػالُت الىحىص نىة البىَ ايدؿاب ئلى بىىى غضة و بىَ

 غلى مبني وغمضي نطضي ئصاعي  غمل وهى خاحت وجهخػُه غغوعة جكغغه اإلاطغفي الاهضماج ئن.والحغيت

 لهض ،و زاضت ئؾتراجُجُت ؾبُػت طو هٌُلي بيُاوي مطيري  ًطبذ الاهضماج قهغاع .الضنت بالؿت خؿاباث

اث إلاخؿلباث ًاهذ ؾىاء إلاشاًل خاغغة ًهضم خلىال اإلاطغفي الاهضماج أضبذ  والخػاون  الىمى وغغوٍع

 ووؾُلت يأصاة الاهضماج أهمُت أن لىا وواضحت بطىعة ًظهغ ما وهى الاؾخمغاع الخخُاحاث أو واإلاشاعيت

 .الػمالهت غالم في للخػاٌش
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ت بىىى مؼ الاهضماج غملُت ًماعؽ اهه اإلادلُت الخىمُت للبىَ صعاؾدىا خؿب جىضلىا ولهض  أزغي  ججاٍع

ت  . البىَ مؼ اإلاىضمجت بىىى ئلى هخىضل لم اإلاىغىع ولؿٍغ

اصة الؿغم  أهم ئن :اإلاىافست على البىك كدرة وسيادة جحسين. 7 ً  هي اإلاىاقؿت غلى نضعجه البىَ لٍؼ جٍٍى

 اإلاػضاث ئلى باإلغاقت والخجاعة الانخطاص غالم في جدضر التي الخاعحُت الخؿىعاث إلاىايبت ألاغىان وعؾٍلت

 للؼبائً حُضة زضماث هىغُت جهضًم وبالخالي البىَ أصاء جغنُت غلى وحؿاغض حؿهل التي الحضًثت والخجهيزاث

ت مٍاهه البىَ ًػمً مً زاللها والتي ت البىىى اإلاىاقؿت مً جمٌىه نٍى  .بهىة ألازغي  الخجاٍع

 : الاثار ؤلاًجابيت والسلبيت  للعوإلات اإلااليت لبىك الخىميت اإلاحليت.الثالثاإلاطلب    

 أوال: آلاثار ؤلاًجابيت:    

 ئلهاء الهُىص غلى الخضقهاث اإلاالُت غبر الحضوص؛ -

 جٍامل يبير للضُو الىامُت مؼ الىظام اإلاالي الػالمي؛ -

ت اإلاإؾؿاث اإلاالُت واإلاطغقُت في الهُام بأوشؿتها وجغوٍج زضماتها؛ -  خٍغ

 ظهىع أؾىام مالُت حضًضة ؾير مجضصة حؿغاقُا؛ -

 ث؛اهسكاع جٍالُل اإلاػامال  -

 ابخٍاع أصواث مالُت حضًضة؛ -

 همى يبير في اإلاػامالث اإلاالُت الخاعحُت؛ -

ل الخاعجي للضولت؛ -  الخسكُل مً مشٍلت الخمٍى

 اهسكاع اؾػاع الكائضة اإلادلُت؛ -

اصة حجم الاؾدثماعاث؛ -  ٍػ

 :ثاهيا: آلاثار السلبيت

اصة حجم الخضقهاث اإلاالُت ًإزغ ؾلب غلى اؾخهغاع الانخطاص الٌلي؛ -  ٍػ

 ألاػماث اإلاالُت؛ اهدشاع  -

 ي هدُجت العجباؽ الاؾىام الػاإلاُت ببػػها البػؼ؛و خطُى غض -

 اهسكاع الاؾػاع في الاؾىام اإلاالُت في خالت خضور اػماث مالُت ؛ -

 الاهسكاع في الاؾػاع ًإزغ غلى الاهكام الاؾتهالًي والاؾدثماعي؛ -

اصة والاهدشاع الػىإلات اإلاالُت ًإصي الى جهلُل قاغلُت ؾُاؾاث  -  ؛اإلادلُتٍػ

جإصي غملُاث ؾؿُل ألامىاُ ئلى جسكُؼ نُمت الػملت الىؾىُت، خُث جهىم  هظه الػملُاث  -

ل الػملت اإلادلُت الىاججت غً أمىاُ ؾير الشغغُت ئلى طهب ومجىهغاث وؾيرها مً ألاضُى  بخدٍى

ت.  طاث الهُمت التي ًمًٌ بُػها في الخاعج مهابل الػمالث ألاحىبُت الهٍى
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 ث الؿىم وفي ألاؾػاع اإلادلُت مما ٌشٍل زؿغ يبيرا غلى مىار الاؾدثماع؛الخأزير في آلُا -

في ئؾاع وغؼ بغهامج زىضطت البىىى غلى أعع الىانؼ، قهض اجسظ نغاع بسىضطت بىَ الخىمُت    

ًان ٌسجل هخائج ؾلبُت مً حهت ومً حهت زاهُت اغخباع الخىاُػ غً غضص مً  1997اإلادلُت غام  ألهه 

ً ألاحاهب.  الكغوع ًمًٌ أن ٌشٍل غامل حظب للمؿدثمٍغ

قغغا  36قغغا وجدػير  38وهجم غً غملُت جؿهير مدكظت صًىن البىَ، وئغاصة هٍُلت شاملت ئنكاُ   

للخىضطت بىاء غلى عؾبت الحٍىمت. ئال أهه هم ججمُض الػملُت مإزغا الغخباعاث مخػلهت بأػمت الهغوع 

اث الانخطاصًاث عهُىت التي شهضتها مػظم ألاحىبُت والتي أصث ئلى زلو أومت مالُت غاإلاُت غطكذ بٌب ًر

 : BDLمً% 30الػاإلاُت، يما ًهترب الخهضم بدظع هدى زىضطت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خـاجمت الفصل

ت البىىى خضأ غلى الػىء حؿلُـ خىلىا الكطل هظا زالُ مً   ًالت  الخىمُت اإلادلُت بىَ وهى الخجاٍع و

ُ  اإلادلُت الخىمُت بىَ أن ئلى زلطىا مؿخؿاهم ونض  والخهضم الانخطاصًت والخؿيراث الخؿىعاث مىايبت ًداو

 أحل مً هٍُلخه ئغاصة زالُ مً وطلَ اإلاالُت الػىإلات زاضت الػىإلات ظاهغة مً اهبثو الظي الخٌىىلىجي

غ غلى ؾغأث التي الجضًضة ألاوغاع مؼ الخٌُل ؼ ججضًض في اإلاؿخمغ الػالم ،والخؿٍى  الخضماث وجىَى

 ووؾائل خضًثت لخجىِب مساؾغ التي تهضص بىَ منها الاػماث.التي ًهىم بها البىَ وانخباؽ ؾغم  واليشاؾاث

 مهامهم   أصاء في والاؾخمغاع مىاقؿت غلى أغلى ونضعة أيثر قػالُت البىَ ًٌدؿب ًي قاهه لظلَ ئغاقت   

ت بىىى أو بىَ مؼ اهضماج غليها بػغوعة  ولخدهُو للػالم حضًضة أوغاع في الخػاٌش احل مً أزغي  ججاٍع

 البىَ. أهضاف
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ت العىإلات التي أصبحذ مً العىامل اإلاإزسة على    ئن الظاحت العاإلاُت جمس بخغيراث هدُجت حىهٍس

ادة الخبادٌ الظلع والخدماث ،وجى لل زؤوض ألامىاٌ مظخلبل الاكخصادًاث بما جدظم به مً ٍش

ت بين  .بحٍس  الدٌو

ت اإلاخعاكبت على مظخىي الاكخصاد العالمي ججبر البلدان الىامُت ،وعلى      ئن هره الخغيراث الجرٍز

زأطها الجصائس إلعادة جىظُم هُاولها ،وجحظين هفاءتها بغسض الىصٌى ئلى أطىاق عاإلاُت ،هما جحخم 

ىان اوعياطاث بالفعل ه عليها اهتهاج طُاطاث ئصالحُت ،فمً هره الظُاطاث خىصصت البىىن

عدًدة جسهتها العىإلات ججاه البىىن منها البىىن منها ئًجابُت وأخسي طلبُت ،فمً آلازاز الاًجابُت 

ت في  سه ،أما باليظبت لآلزاز الظلبُت فىجد ئطعاف البىىن اإلاسهٍص جحدًث اليشاط البىيي وجعٍى

 الظُاطاث الىلدًت ،باإلطافت ئلى طسعت اهدشاز ألاشماث اإلاالُت.

هجد أبسش اوعياطاث العىإلات ججاه البىىن هى اللجىء ئلى خىصصتها ،حُث جبلى ملىُت الدولت  هما  

ادة دوز اللعاع الخاص في الاكخصاد.وبا  لخالي وعني بها ٍش

فالجصائس هبلُت دٌو العالم الثالث ،اجخرث العدًد مً الاحساءاث جخمثل في اللُام بمجمىعت مً   

ٌ  اإلاحلُت الخىمُت بىً أن ئلى الاصالحاث.  والخلدم الاكخصادًت والخغيراث الخعىزاث مىاهبت ًحاو

 أحل مً هُيلخه ئعادة خالٌ مً وذلً اإلاالُت العىإلات خاصت العىإلات ظاهسة مً اهبثم الري الخىىىلىجي

س على ظسأث التي الجدًدة ألاوطاع مع الخىُف ع ججدًد في اإلاظخمس العالم ،والخعٍى  الخدماث وجىَى

ًلىم بها البىً واكخباض ظسق ووطائل حدًثت لخجىِب مخاظس التي تهدد بىً منها  التي واليشاظاث

 الاشماث.

 الفرضيات:ار باخت

ت فُما جحدزه مً أزاز طلبُت وئًجابُت،جخجلى اوعياطاث   -  العىإلات على البىىن الجصائٍس

ت جدبين أن للعىإلا اإلاالُت آزاز طلبُت ت مً خالٌ الخعسق ألزاز العىإلات اإلاالُت على البىىن الجصائٍس

الظلبُت جىمً بعض أزازها الاًجابُت في الاهدماج اإلاصسفي والبىىن الشاملت أما أزازها وئًجابُت ،

ت جخأزس حخما بما جفسشه العىإلات مً أزاز اًجابُت وأزازها طلبُت  د ظاهسة ألامىاٌ والبىىن الجصائٍس جٍص

ت في حعظُم   الاًجابُاث وجللُل الظلبُاث.وجىمً مهمت اللائمين على البىىن الجصائٍس

د مً  - ت جىاحه جحدًاث هبيرة جمُلها  الخعىزاث العاإلاُت، وهرا معالب باإلاٍص البىىن الجصائٍس

ت وأهم الاصالحاث  ،ؤلاصالحاث إلاىاهبت هره الخعىزاث مً خالٌ اطخعساض جعىز البىىن الجصائٍس

ىلائص طخجعله عسطت لخأزيراث التي مس بها اجضح أهه الًصاٌ ٌعني مً اخخالالث وهلائص هره ال

 .الظلبُت اإلاحملت للخعىزاث ؤلاكخصادًت للمصسفُت العاإلاُت

ت والازجلاء بأدائها جلصم الظلعاث وطع ئطتراجُجُت  - الظبل الىفُلت بخأهُل البىىن الجصائٍس

خجلى هرا بىطىح مً خالٌ  ومحىمت وحادة مً مىاهبت ومظاًسة مخعلباث العىإلات اإلاالُت، ٍو
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ت إلاىاحهت هره جحدًاث الاطتراجُ وفي ملدمتها الاهدماج جُاث اإلاخبعت مً ظسف البىىن الجصائٍس

ت مً  اإلاصسفي والخىصصت والخىحه ئلى البىىن الشاملت وصىال ئلى ئطتراجُجُت ئدازة البىىن الجصائٍس

 خالٌ ئدازة اإلاخاظس.

 :النتائج

الخحدًد، حُث لم ًخفم آلازاء عبى حعٍسف واحد شامل وحامع لها العىإلات ٌعخبر صعب مفهىم  -

هظسا لدشعب اإلاحخىي الفىسي للمفهىم وامخداده مً هاحُت مجاالث الخعبُم ئلى العدًد مً 

 الجىاهب الاكخصادًت والظُاطُت والثفافُت والاحخماعُت والخىىىلىحُت. 

 مً أهم آلازاز الظلبُت اإلاالُت ظاهسة غظُل ألامىاٌ. -

ت ئال أنها لم ًىً لها السغم مً الجهىد اإلابرولت في مجاٌ ؤلاصالحاث ب - اإلاصسفُت الجصائٍس

ت.  اوعياطاها على جحظين أداء البىىن الجصائٍس

ت حعاوي مً اإلاشاول والعىائم التي جحد مً جعىزها وهمىها. -  ال جصاٌ البىىن الجصائٍس

ت الخىحه هحى الاهدماج اإلاصسفي هأحد الخُازاث التي  - أصبح مً طسوزي على البىىن الجصائٍس

 مشيلت طعف كاعدة زأض اإلااٌ وشٍادة اللدزة الخىافظُت.ًجب جبىيها إلاعالجت 

جسدد الجصائس في خىصصت البىىن مً شأهه أن ًبلى على هُمىتها على الظىق وبالخالي  ئن -

س الخدماث اإلاصسفُت.طعف اإلاىافظت فيها، مما ًإ   زس طلبا على جعٍى

 التوصيات:

بما أن العىإلات فسطذ هفظها على العالم بأطسها وجسهذ آزاز على مخخلف اللعاعاث فالبد على  -

 مخخر اللسازاث أن ًحاٌو مً جدوي مً طلبُاتها وحعظُم ئًجابُتها.

ع خدماتها لخعلع  - ت وجىَى لشاملت التي جمازض بخدماث البىىن ائعادة هُيلت البىىن الجصائٍس

 على مظخىي البىىن العاإلاُت.

ًجب مىاصلت الاصالحاث اإلاصسفُت وحعمُلها جماشُا مع جعىزاث التي حشهدها الظاحت  -

 اإلاصسفُت العاإلاُت.

ت لخدعُم كاعدة زأض اإلااٌ ولخمىُىه مً  - حشجُع عملُاث ؤلاهدماج بين البىىن العامت الجصائٍس

 اللدزة علت اإلاىافظت.

 الدراسة:أفاق 

للد جبين مً خالٌ هرا البحث بأن هىان حىاهب هامت حدًسة بالدزاطت والبحث وهلترحها لخيىن 

 ئشيالُاث بحىر ودزاطاث هأمل أن جىاٌ حلها في الدزاطت والخحلُل في اإلاظخلبل:

ت في الاكخصاد العالمي.  -  مخعلباث ئهدماج البىىن الجصائٍس
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ادة  - ت. أزس حىدة الخدماث اإلاصسفُت على ٍش  اللدزة الخىافظُت للبىىن الجصائٍس

ت. -  أهمُت الاعخماد الصيرفت ؤلالىتروهُت في الُىىن الجصائٍس
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 :ملخص     

تعذ ظاهزة انعىنًت ين أكثز انظىاهز إثارة نهجذول واننقاش في انسنىاث األخيزة،    

سىاء عهً يستىي انذوائز انعهًيت األكاديًيت أو عهً يستىي انًحافم انسياسيت 

واالقتصاديت وغيزها، وفي هذا اإلطار تجئ هذه انذراست كًحاونت نهىقىف عهً يذنىل 

كًصطهح حذيث اننشأة واالستخذاو، وكذا نزصذ ظاهزة انعىنًت ين حيث يفهىو انعىنًت 

تطىرها انتاريخي فضال عن إنقاء انضىء عهً األبعاد انًختهفت نظاهزة انعىنًت وآثارها 

ونًا شهذه هذا األخيز ين تغيزاث وإصالحاث سىاء انبنىك انجزائزيت،  انعكاساتها عهًو

 يز وانتنسيق وغيزها.عهً يستىي اإلدارة وانتنظيى أو انتسي

 :الكلمات المفتاحية

 انكفاءة. ،االنذياج انًصزفي،انعىنًت، انبنىك، األداء  

Résumé :  
  phénomène de la mondialisation des plus phénomènes provoquant 

l'ordre du jour et le débat au cours des dernières années, tant au niveau 

de la communauté scientifique universitaire ou au niveau des instances 

politiques, économiques et autres, et dans ce contexte, cette étude, il 

vient d'une tentative de déterminer le sens du concept de la 

mondialisation comme un terme d'origine récente et d'utilisation, ainsi 

que pour surveiller le phénomène de la mondialisation en termes de 

développement historique, ainsi que pour faire la lumière sur les 

différentes dimensions du phénomène de la mondialisation et de ses 

effets et son impact sur les banques algériennes, et comme en 

témoignent les changements et les réformes récentes, à la fois la gestion 

et le niveau d'organisation ou de gestion, de coordination et d'autres. 

  Mots clés :  
   Mondialisation, banques, Performance bancaire, fusionnement, 

efficacité 
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