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 التطبيقية يةواالقتصادلدراسات ادلالية رللة مشال إفريقيا ل
 

يف رلال التمويل  ذات ادلصداقية واجلودة العاليةاألصلية  ادلقاالت بنشرالتطبيقية  مشال إفريقيا للدراسات ادلالية واالقتصاديةرللة تقوم 
،  بائيةاجل السياسات النقدية و، ادلالية و التجريبية يف رلاالت التجارة الدولية  األحباث اجمللة ستقبلت .إفريقياشمال ب اخلاصةواالقتصاد 
ستهدف ىذه اجمللة وت .األعمال واالقتصاد القياسي ادلايل ، إدارةالنمو االقتصادي والتنمية ، سوق رأس ادلال ، اق ادلالية واألزمات األسو 

من إىل إقامة ونشر التواصل بني الباحثني  كما هتدف اجمللة.طالب وصانعي السياسات، مؤسسات حبثية  أكادمييني، سلتلف الفئات من
 .لبناء اجلسور بني احلضاراتالطرق أفضل  اث مهبحأبن العلم وال جدا، ألننا مقتنعون ثقافات متعددة
 دليل ادلؤلفني:

. وينبغي للمؤلف أن يضمن موافقة أخرى لةيف رل قد مت نشرهيعين أن العمل ليس زلميا حبقوق الطبع والنشر أو  إرسال ادلقال إىل اجمللة -
 دون موافقة أصحاب حقوق الطبع والنشر. ىخر أ رللة، ال جيوز نشرىا يف اومبجرد قبوذل .ول تقدميقب ادلشاركني يف ادلقالمجيع ادلؤلفني 

 .، الفرنسية واللغة العربية اإلصلليزيةاألوراق البحثية إبحدى اللغات التالية:كتابة   تتم 
 Times ابلنسبة للمقاالت ابللغة العربية و خط 41حبجم   Traditioanl Arabic يف الكتابة مع خط Word استعمال برانمج وارد-

New Roman  ابلنسبة للمقاالت ابللغتني الفرنسية واالصلليزية  41حبجم. 
عشرون صفحة، مبا فيها ادلصادر واجلداول مخسة و ، حبيث ال تتجاوز األوراق والدراسات ادلقدمة نهجةتكون ادلسامهات سلتصرة بدقة وشل

  .والرسوم التوضيحية
وملخ   ،ابختصار الغرض من البحث، والنتائج الرئيسية فيوكلمة، يذكر   122ال يتجاوز  بلغة ادلقال لخ مب يكون ادلقال مصحواب  -

 كلمات  6قصى أد كح يضع مباشرة بعد ادللخ   يكون ابللغة االصلليزية ابلنسبة للمقاالت احملررة ابللغتني العربية والفرنسية. بلغة أخرى
 :ادلوقع التايل دلزيد من التفاصيل يرجى زايرة، و  (Jel classification) تصنيف يليو مفتاحية

https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php 
رقم ، األمساء الكاملة للمؤلفني واالنتماءات األكادميية و / أو غريىا من االنتماءات ادلهنية، العنوان الكامل  دوينت جيبيف صفحة العنوان  -

إبالغ  ادلؤلفنيجيب على  ني خاصة ادلؤلف ادلعين ابستقبال ادلراسالت من الناشر، كمارقم الفاكس وعنوان الربيد اإللكرتوين للمؤلف، اذلاتف 
 .غيري يف العنوانت أي الناشر عند حدوث

وما إىل ذلك.  4.1 ، ...(،1.4.4، 4.4.4) 4.4 كما يلي:  جيب ترقيم األقسام الفرعية ، وإىل أقسام زلددة ومرقمة بوضوح ادلقال تقسيم -
 .سطر منفصل خاص بو يفظهر كل عنوان يجيب أن  كما

ترتيبا كاملة ترتب ادلراجع  جيب أن صحيح، و  والعكس ادلراجعقائمة يرجى التأكد من أن كل إشارة مذكورة يف الن  موجودة أيضا يف -
  .أجبداي 
 إىل الربيد اإللكرتوين التايل: والرسائل التحريرية البحوثإرسال  يتم -

narafe@mail.univ-tlemcen.dz

https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php
https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php
mailto:narafe@mail.univ-tlemcen.dz
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 : ملخص
اليت تعد إتاىاً  الصَتفة اإللكًتونيةأبرز مظاىرىا انتشار  التكنولوجيا البنكية شهدت الساحة ادلصرفية توسعاً كبَتاً يف

 دلا ٖتققو من مزااي عديدة. لصَتفة التقليديةاحديثاً وسلتلفاً عن 
اليت أاتحت للمصارف خدمات متطورة استطاعت من  االلكًتونيةالتعرف على الصَتفة هتدف ىده الدراسة إىل  و  

و  خالذلا ٗتفيض التكاليف والسرعة يف األداء و الفعالية، ومعرفة مدى تطبيق البنوك اجلزائرية ذلذه التقنية اجلديدة
يف اجلزائر مل  الوسائلىذه أن  مجلة من النتائج أمهها  و قد مت التوصل  إىل .ابلتايل إعتمادىا لوسائل الدفع اإللكًتوين

سواءا مادية أو إقتصادية  إىل ادلستوى ادلطلوب والزالت ٘تشي ٓتطى متثاقلة نتيجة لوجود عدة عقباتقى حلد اآلن تر 
 .أو حىت قانونية

البنوك  البنوك العمومية،اخلدمات ادلصرفية،ادلقاصة االلكًتونية، االلكًتونية، الصَتفةكلمات مفتاحية: 
 االلكًتونية.

 JEL  :G21 ،O55 اتتصنيف

Abstract:  

The banking field has seen a great expansion of banking technology especially 

for electronic banking, which is a modern trend and different from traditional 

banking due to its many advantages. 

This work aims to study electronic banking which has provided banks with 

advanced services in order to reduce their costs, speed of performance and 

efficiency, and to learn how Algerian banks apply this new technology and 

therefore their adoption of electronic payment methods.  

mailto:nbenkhaldi@yahoo.fr
mailto:latifasanaa@yahoo.fr
mailto:rachidadaho46@gmail.com
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%A9
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A number of results have been achieved, the most important of which is to 

affirm that these means have not yet reached the required level in Algeria and 

are still evolving at a slow pace due to the existence of several financial, 

economic and legal obstacles. 

 Keywords: Electronic banking, Public banks, Banking Services, electronic 

clearing, Electronic banks. 

JEL Classification Codes: G21, O55. 
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 مقدمة:  .1
يشهد العامل مند هناية القرن العشرين وبداية القرن احلايل تغَتات واسعة النطاق, وذلك نتيجة       

التطورات اذلائلة يف رلال تكنولوجيا ادلعلومات و تكنولوجيا االتصال و اليت انعكست على كافة نواحي 
كثر تنافسية، و نتيجة احلياة وقطاعاهتا ادلختلفة ٔتا فيها قطاع البنوك اليت أصبحت تعمل يف بيئة أ

الستفادة البنوك من تلك التكنولوجيا أصبحت الصَتفة االلكًتونية فرصة لزايدة رْتية و حصة البنك 
 السوقية ابستخدام ادلزيد من أدوات و رلاالت الصَتفة االلكًتونية.

ادلالية،و ابلتايل فقد أشارت االٕتاىات احلديثة إىل تفضيل العمالء للخدمة الذاتية إلدارة أنشطتهم      
فان ادلصارف اليت ال تتوافر لديها التكنولوجيا الكافية و ادلتطورة اليت ٘تكنها من تطوير إسًتاتيجية قائمة 

على بقائها و استمرارىا يف السوق  على اخلدمة الذاتية للعميل ستواجو بال شك نتائج سلبية تنعكس
 ادلصريف. 

واليت تشكل بدورىا أحد إفرازات االقتصاد الرقمي أن تفرض فقد استطاعت الصَتفة اإللكًتونية     
حضورا متعاظما ألمهية يف ىذا الوقت إىل جانب تقنية ادلعلومات اليت سامهت بشكل كبَت يف تطويرىا 
وأضحت بذلك إتاىا حديثا وسلتلف عن اإلعمال ادلصرفية التقليدية دلا ٖتققو من مزااي عديدة. ويف 

ية ما قدمتو الصَتفة اإللكًتونية لالقتصاد تعمل ادلصارف اجلزائرية على تطوير ىذا الّصدد ونظرا ألمه
أنظمتها ادلصرفية من خالل عدة  إصالحات من شاهنا عصرنة النظام ادلصريف اجلزائري و االرتقاء بو 

 ألعلى ادلستوايت. 
  اإلشكالية :

 بناءا على ما سبق ذكره، ميكن صياغة إشكالية البحث كما يلي:
 واقع الصريفة االلكرتونية يف البنوك اجلزائرية يف ظل إصالح ادلنظومة ادلصرفية؟ ما
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 :واقع ادلنظومة البنكية اجلزائرية بعد اإلصالحات .2
لقد شهدت ادلنظومة ادلصرفية توسعا ملحوظا يف الفًتة األخَتة خاصة بعد اإلصالحات ادلتتالية     

اليت مستها يف شىت اجملاالت، التشريعية منها و التنظيمية و ميكن احلديث عن واقع ادلنظومة البنكية من 
  (2009أفريل  29-27)قدي،  خالل اجلوانب التالية:

 :واقع البيئة القانونية 1.2
ادلتعلق ابلنقد و القرض و الذي  10-90لقد نتج عن إصالح البيئة القانونية ادلصرفية بفضل القانون 
 يعترب نقطة ٖتول يف مسار العمل البنكي يف اجلزائر ما يلي:

 ادلالية و ٘تكينها من بلورة و إدارة  كرست استقاللية السلطة النقدية بتحريرىا من وصاية وزراة
 السياسة النقدية ٔتا يتوافق و القواعد الكالسيكية النقدية.

  وضوح القواعد احملددة لعالقة اخلزينة العمومية و النظام البنكي و ذلك بعد إبعاد أتثَت اخلزينة
 مليات ادلصرفية.و التمييز بُت العمليات ادليزانية و الع ةنيمواز على بنك اجلزائر العتبارات 

  أصبح ىنالك مساواة يف منح القروض و التمويالت دلؤسسات القطاع العام و اخلاص و فقا
 لقواعد ادلتاجرة و اجلدوى االقتصادية.

  أصبح ىناك فصل بُت دور الدولة كمالك لرأمسال البنوك العمومية و بُت ضرورايت التسيَت
نوك اخلاصة وفتح فروع للبنوك األجنبية و ىو ما يعزز وفق قواعد السوق، ٔتا يفسح اجملال لتكوين الب

 ادلنافسة بُت البنوك.
 .أصبح ىناك جلنة مصرفية تقوم بدور مراقبة و متابعة تنفيذ ادلعايَت ادلصرفية 
 .حددت القواعد اإلحًتازية ادلطبقة على البنوك و ادلؤسسات ادلالية 

 واقع ادلنتجات البنكية 2.2
عملت ىيئات اإلشراف البنكي و على رأسها بنك اجلزائر على تنمية و تطوير بعض ادلنتجات ادلالية 

 ٔتا يستجيب لتزايد الطلب عليها ىي: 
 االهتمام ابلقرض العقاري 
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يرتكز على مؤسسة واحدة و ىي صندوق التوفَت و  1999حيث كان القرض العقاري و إىل غاية 
ظهر أن اإلئتمان العقاري ميثل مساحة كبَتة من سوق االئتمان و  2000االحتياط إال أنو و منذ 

(2009أفريل  29-27)قدي،  ذلك من خالل :  
 عدد ادلؤسسات ادلتدخلة يف السوق. زايدة 
 .اإلدماج التدرجيي لإلئتمان البنكي يف اآللية ادلؤسسية دلساعدة و دعم اإلسكان 
  ادلتعلق  بتوريق القروض 05-06الشروع يف عمليات توريق القروض العقارية بعد صدود القانون. 

 بروز اإلئتمان اإلجياري 
مؤسسات مالية متخصصة  06النمو من خالل ظهور بدا ىذا النشاط يف  09-96منذ صدور األمر 

 يف ىذا النوع من النشاط فضال عن البنوك األخرى اليت ٘تارسو كنشاط ضمن ابقي أنشطتها.
 منو القروض ادلوجهة للعائالت لإلستهالك و التجهيز 

مت فتح قطاع جديد للعمل ادلصريف و ىو منح القروض ادلوجهة للعائالت قصد ٘تويل مقتنياهتم 
 إلستهالكية و التجهيزية بشكل أصبح فيو تنافس كبَت بُت البنوك يف منح ىذا النوع من القروض .ا

:واقع أنظمة الدفع يف اجلزائر 3.2  
عمل بنك اجلزائر بعد تشخيص الوضع النقدي و ادلصريف يف اجلزائر على استحداث و تطوير     

أنظمة دفع تتماشى مع تلك السائدة يف العامل، و ذلك إبنشاء نظامُت للدفع بُت ادلصارف، األول ىو 
فع خاص ابدلبالغ نظام التسوية اإلمجالية الفورية للمبالغ الكبَتة و الدفع ادلستعجل و الثاين نظام للد

الصغَتة ، و ىذا من أجل ضمان ٖتويل األموال بصفة فعالة آمنة مضمونة و بسرعة و كل ىذا من 
 (2009أفريل  29-27)قدي،  أجل ٖتقيق األىداف التالية:

 . تقليص آجال الدفع 
 . تشجيع و تنمية و سائل الدفع اإللكًتونية 
 ادلدفوعات و تكلفة السيولة ادلوجودة يف حساابت التسوية يف  ٗتفيض تكلفة تسيَت

 ادلصارف.
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 . دعم فعالية أمن ادلبادالت 
 . دعم فعالية السياسة النقدية 
  نظام الدفع اإلمجايل الفوري ادلبالغ الكبرية و ادلدفوعات ادلستعجلة(ARTS) 

قصد ٖتقيق األىداف السابقة الذكر وضع بنك اجلزائر ىيكال يسمح ٔتعاجلة العمليات بُت البنوك     
الذي دخل ARTS (Algeria Real Time Settlments ) و السوق ادلالية و ذلك بتأسيس نظام

، و يعمل ابستمرار و بشكل فوري كل يوم من الثامنة صباحا إىل اخلامسة 2006يف العمل منذ 
رصدة اليت تصبها غرف ادلقاصة التقليدية اآليلة إىل الزوال ءا، و يتكفل ىذا النظام أيضا بتسوية األمسا

 (87، صفحة 2013) التقرير السنوي لبنك اجلزائر  بفعل منو و تطور نظام ادلقاصة اإللكًتونية.
 احلجم  نظام ادلقاصة اإللكرتوين للمدفوعات صغرية(ATCI) 

فيما يتعلق بنظام ادلقاصة اإللكًتوين للمدفوعات صغَتة احلجم فهو يعمل بشكل آيل للشبكات و 
و لقد  (ARTS)السندات و التحويالت و البطاقات و اإلقتطاعات اآللية، و ىو مكمل للنظام األول

) التقرير السنوي لبنك  .بعمليات واسعة 2006قام ىذا النظام منذ دخولو حيز التطبيق يف ماي 
  (92، صفحة 2010اجلزائر،

مهم  قد سجل إرتفاع ATCIأخَتا و على الرغم من أن حجم عمليات الدفع ادلعاجلة من خالل نظام 
  إال أنو بقي قليال و ذلك إذا ما قورن مع حجم العمليات ادلعاجلة يف أنظمة الدفع يف الدول ادلماثلة.

  :النظام ادلصريف اجلزائري والصريفة االلكرتونية .3
 : ماهية الصريفة االلكرتونية 1.3

 :مفهومها 1.1.3
ابستخدام  أي إلكًتونية، بطرق ادلصرفية العمليات إجراء ىو اإللكًتونية ابلصَتفة ادلقصود  

 ابلتحويل أو ابالئتمان أو ابلدفع أو ابلسحب األمر تعلق اجلديدة،سواء واالتصال اإلعالم تكنولوجيات
 ال الصَتفة من النمط ىذا ظل ويف .ادلصارف أعمال من ذلك غَت أو ادلالية األوراق يف أو ابلتعامل

يف  أو منزلو يف وىو مصرفو مع العمليات ببعض القيام ميكنو إذ البنك، إىل للتنقل مضطرا يكون العميل
 (4)غردة، صفحة  والزمان. ادلكان بعدي ٕتاوز يعٍت ما مكتبو، وىو
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 فالصَتفة االلكًتونية ىي تقدمي اخلدمات ابستعمال تكنولوجيات ادلعلومات و االتصال،أي من خالل
ادلوزعات اآللية و الشبكات اخلاصة و اذلاتف النقال و الثابت و احلاسب الشخصي، فهي االنًتنت و 

 ساعة و كل أايم األسبوع و بسرعة فائقة و بتكلفة اقل 24تتيح اخلدمة ادلصرفية عن بعد و خالل 
 (252حة ، صف2011)بركان،  بدون التقاء مكاين بُت ادلصرف و العميل.و 

ذلا  أو الًتويج تنفيذىا أو عقدىا يتم اليت والعمليات األنشطة كافةوميكن تعريفها أيضا على أهنا:"  
الرقمي  والتلفزيون واإلنًتنت اآليل الصراف وأجهزة واحلاسوب اذلاتف مثل اإللكًتونية الوسائل بواسطة
)العبدالت،  إلكًتونيا". النقدية التحويالت تتعاط اليت ادلؤسسات أو ادلصارف قبل من وذلك ، وغَتىا

   (28، صفحة 2008
 :دوافع ظهور الصريفة االلكرتونية 2.1.3

، الصفحات 2012)الزرقان،  إن ظهور الصَتفة االلكًتونية كان نتيجة تفاعل عدة عناصر منها:
56-57) 

  ثورة االتصاالت و ادلعلومات اليت أدت إىل ظهور تغَتات جوىرية يف طبيعة عمل القطاع
ادلصريف و ادلايل و منو التطلع إىل تقدمي خدمات مصرفية و مالية متطورة و متنوعة اعتمادا 

 على ما أنتجتو التكنولوجيا و ثورة ادلعلومات.
 ل االلكًتونية و خاصة االنًتنت و اليت أصبحت التجارة االلكًتونية اليت تتم ابستخدام الوسائ

تتميز ٓتصائص عديدة ٘تيزىا عن التجارة التقليدية اليت اعتادت ىذه ادلؤسسات ادلالية 
التعامل يف ظلها ومعها شلا جعل التطوير الواعي السًتاتيجيات و أساليب عمل البنوك ضرورة 

 خدمية و ليس ترفا أو ىدرا لألموال.
 دة بُت البنوك بعضها البعض ومع غَتىا من ادلؤسسات ادلالية ىذه ادلنافسة وجود منافسة شدي

اليت أصبحت ال تقتصر على االقتصادايت الوطنية بل اكتسبت أبعادا دولية يف ظل ٖترير 
 التجارة العادلية.
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  تزايد دخول العديد من ادلؤسسات ادلالية غَت ادلصرفية مثل شركات التامُت و شركات األوراق
يةو منافستها للبنوك، حيث أصبحت العديد من ىذه ادلؤسسات يقدم رلموعة اخلدمات ادلال

 وثيقة الصلة بعمل البنوك.                                                                                      
  وجوب تطوير األداء بصفة مستمرة سواء للبنوك و غَتىا من ادلؤسسات ادلالية لرفع مستوى

الكفاءة التشغيلية لتقدمي أفضل خدمة لعمالئها،و خاصة أن الكثَت من العمالء أصبحوا 
 يطلبون خدمة رفيعة ادلستوى بتكلفة تنافسية،مستفيدين من ادلنافسة ادلتزايدة بُت ادلؤسسات.

 د من ادلؤسسات التجارية و االقتصادايت سوق األعمال ادلصرفية ومن أىم دخول العدي
األمثلة يف ذلك قيام بعض احملالت الكبَتة بتقدمي خدمة لعمالئها يف صورة كوبون يستخدم 

 عند التسوق فيها وابلتايل تقل احلاجة للتعامل مع البنوك. 
 :متطلبات الصريفة االلكرتونية 3.1.3

، 2011)فهد،  فيما يلي:  ،تتمثل االلكًتونية الصَتفة لعمل توافرىا جيب أساسية متطلبات عدة ىناك
 (10-9الصفحات 
 :البنية التحتية التقنية 

و  ، تقنية مشروعات أية وابلعموم االلكًتونية الصَتفة متطلبات مقدمة يف التقنية التحتية البنية تعد
 وتقنية االتصاالت بٌت عن معزولة تكون أن ميكن وال ليست االلكًتونية للصَتفة التقنية التحتية البٌت

 والتجارة االلكًتونية األعمال بيئة يف ٖتِت االلكًتونية الصَتفة إن ذلك ، بلد ألي التحتية ادلعلومات
 وسلس آمن دخول وضمان انجحة الكًتونية أعمال لضمان الرئيس ،وادلتطلب االلكًتونية

 السوق سياسات وسالمة ، التحتية البٌت كفاءة وبقدر ، ابالتصاالت يتمثل ، ادلعلومات لعصر
 دون وأعماذلا الشبكة ٖتِت فال ، ابالنًتنت الربط خدمات دلقابل السعرية السياسات االتصايل وٖتديدا

 أعمال أمام ٖتد أىم ٘تثل رٔتا ادلسالة وىذه االتصاالت كلفة يعوقهم الذي أعداد ادلشًتكُت تزايد
 الصَتفة االلكًتونية.
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 :الكوادر البشرية الكفوءة 
 التقنية على القائم العمل من اجلديدة األمناط أداء على والقادرة ادلؤىلة البشرية الكوادر توفر أن إذ

 يتطلب األمر وذلك ، االلكًتونية الصَتفة ضلو التحول لضمان الضرورية ادلتطلبات من يعد  احلديثة
واالستشارية و  والتسويقية وادلالية الفنية الوظائف سلتلف يف للكوادر التاىيلي والتدرييب التواصل
 اإلدارية.
 :التفاعل مع ادلستجدات التقنية 

 فاجلمود ، و٘تيزىا االلكًتونية الصَتفة لبناء اذلامة ادلتطلبات من يعد احلديثة التقنية التطورات مواكبة إن
ضلو  دائما تتجو ال العربية ادلصارف أن ويالحظ ، التميز فرص التقاط مع يتفق ال اآلخرين وانتظار
 ادلسامهُت أموال على اخلشية ادلربر يكون ورٔتا ، اآلخرين أداء تنتظر إهنا ، اجلديد اقتحام يف الرايدية
 تعٍت ال القدر وبنفس ، الرايدية من مانعا ليس لكنو ، وضروري ىام أمر وىو ، ادلخاطر واجتياز
 اصلاز يف السرعة تتطلب حتما لكنها ، ادلستجدات مع التعامل يف التسرع اجلديد اقتحام يف الرايدية
 ذلك.
 :التقييم ادلستمر 
 أدواهتا  أداء لفاعلية وادلستمر ادلوضوعي التقييم االلكًتونية الصَتفة أداء يف االستمرارية تتطلب

 الصعوابت على والوقوف أداءىا سالمة دلعرفة والكوادر ادلتخصصة، ابجلهات ابالستعانة االلكًتونية،
  منها. للحد ادلناسبة واإلجراءات القرارات واٗتاذ ، عملها تواجو اليت

 اخلطوات األوىل للصريفة االلكرتونية يف اجلزائر 2.3 
 RTGSنظام التسوية اإلمجالية الفورية  1.2.3

 إلكًتوين دفع نظام إصلاز يف العادلي البنك ؤتساعدة ادلالية وزارة مع ابلتعاون اجلزائر بنك ابدر 
 النظام ىذا الدفع، أنظمة حيث من السيما اجلزائري، ادلصريف اجلهاز عصرنة و ٖتديث أجل متطور،من

 .(RTGS)الفوري، التسوية اإلمجالية نظام ىو
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 سَت فيو ويتم حقيقي وقت يف اإلمجالية ادلبالغ تسوية نظام ىو الفورية اإلمجالية التسوية نظام
 نظام أنو أيضا يعرف إمجايل،كما أساس على و أتجيل بدون الفور على و مستمرة التحويالت بصفة
 يوفر و الدائنة التحويل أوامر لتنفيذ ومستمر هنائي إمجايل فوري أساس على يعمل مركزي إلكًتوين

 للمصارف. ادلركزية احلساابت خالل من ما بلد يف العاملة التصفية ألنظمة تسوية نقطة
 :الشبكة النقدية مابني ادلصارف 2.2.3
  الشركة النقدية مابني ادلصارفSATIM : 

 بُت نقدي نظام وتسيَت تطوير على تشرف ىيئة وجود وضرورة ادلعلومات بتقنية االىتمام رلال يف
 وٖتديث تنظيم عن فضال اذليئة، أعضاء بُت التكاليف تقاسم خالل من التكلفة، منخفض البنوك
 وإصدار الدفع وسائل بتحديث الصلة ذات اخلدمات أداء ترقية خالل من وإصالحها البنوك أنشطة
 1995 مارس 25 إنشاء شبكة نقدية الكًتونية ما بُت ادلصارف يف ثلت يف٘ت اإللكًتونية، النقود

 بنك الريفية، والتنمية الفالحة بنك :ٕتارية بنوك 8 فيها يساىم كشركة دج، مليون 257 قدره برأمسال
بنك  واالحتياط، للتوفَت الوطٍت الصندوق احمللية، التنمية بنك اجلزائري، الوطٍت اخلارجي والبنك اجلزائر
-www.satim).  الفالحي للتعاون الوطٍت الصندوق اجلزائري، الشعيب القرض اجلزائري، الربكة

dz.com ) 
 معاجلة النقدية مابني ادلصارف: مركز 

مراكز التوزيع  ربط على تعمل و ادلصارف بُت النقدية ادلعاجلة مركز على تشرف SATIMإن شركة 
 ٔتقدم اخلدمة اآليل ادلوزع ربط ادلركز ىذا يتوىل حيث السحب، لوظيفة ادلشاركة على سلتلف ادلؤسسات

 فعملية ادلزورة. أو الضائعة البطاقات على لالعًتاض مركز و الوطنية الشبكة عرب خطوط بواسطة
 حالة يف و يرفض الطلب، أو يقبل الذي ابلوكالة الًتخيص مركز إىل يوجو ترخيص بطلب تتم السحب

 ال ابلبطاقة يتم الذي السحب أن كما زبون، لكل أسبوعيا بو ادلسموح السقف ادلركز يراقب القبول
 ذلك يف قامت اليت الصفقات كل ٔتعاجلة ادلركز يقوم الصفر الساعة وعلى ذلك بعد فيو الرجوع ميكن
 وتسجل ادلشاركة ادلصارف مجيع و ادلركز بُت الشبكة يف موجود مصرف كل حسب وتنظمها اليوم
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 كل ذلا اليت الربيدية الصكوك مركز يف ادلقاصة عملية إجراء ويتم ادلصارف مجيع لدى العمليات
 (146-145، الصفحات 2010)فضيلة،  ادلصارف. حساابت
  AEBSشركة اجلزائر خلدمات الصريفة االلكرتونية 3.2.3

 مشروع لتبٍت اجلزائر سعي إطار يف و اخلط، على الصَتفة ىي اإللكًتونية الصَتفة أوجو أىم أحد إن 
 قدرات لكن اجلزائري ادلايل السوق يف اخلدمة من النوع ىذا إجياد على عملت اإللكًتونية الصَتفة

 على اجلزائرية ادلصارف تساعد مؤسسة إنشاء فكرة جاءت ىنا ومن بذلك، تسمح مل اجلزائرية ادلصارف
 ."اإللكًتونية الصَتفة خلدمات اجلزائر" فكانت اخلدمات من النوع ىذا تقدمي

يف رلال  الرائدة" DIAGRAMEDIالفرنسية" اجملموعة بُت شراكة اتفاق عن الشركة ىذه نتجت
جزائرية ىي:  مؤسسات ثالث و ادلالية، البياانت تبادل أمن و اإللكًتونية ابلصَتفة ادلتعلقة الربرليات

MAGACT MULTIMEDIA  وSOFT ANGINERING  ومركز البحث يف اإلعالم العلمي
 الشركة تقدم ىذه اإللكًتونية الصَتفة خلدمات اجلزائر مسيت سلتلطة شركة لتنشأ CERISTوالتقٍت 
 ادلؤسسات و البنوك جلميع ادلالية البياانت تبادل أمن و تسيَت و بعد عن ابدلصارف ادلتعلقة خدماهتا

مهنيُت،خواص...(  ، ٕتار ، شركات رلموعات كربى، زابئنها)مؤسسات أصناف ابختالف ادلالية
 الشركة ىذه أنشئت .العمليات أداء يف ةسالم و األمن من عالية بدرجة اخلدمات من تشكيلة بتقدمي

 ضلو رئيسية بصفة جهودىا موجهة تدعيم و تطوير عمليات على ركزت البداية يف  2004 جانفي يف
 (153، صفحة 2010)فضيلة،  .اإللكًتونية الدفع أنظمة و البنكية اخلدمات عصرنة

 :االلكرتونية ادلقدمة يف البنوك اجلزائريةاخلدمات ادلصرفية  3.3
 :خدمة ادلقاصة االلكرتونية 1.3.3

 ىي ادلقاصة اآللية للدفعات النقدية ادلتعلقة ّتميع وسائل الدفع ادلعروفة وادلتداولة،وترتكز على مبدأين:
 (149، صفحة 2007)احلمد، 
  لوسائل الدفع.عدم االستخدام ادلادي 
 .التبادل اآليل للمعطيات االلكًتونية ادلتعلقة ابلعمليات 
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 ومن بُت أىم أىداف نظام ادلقاصة االلكًتونية ما يلي:
 .ٗتفيض آجال تغطية القيم 
 .اتمُت ادلبادالت 
 .تسهيل اإلجراءات وٗتفيض سلاطر األخطاء 
 .التسيَت األمثل خلزينة البنك 
خالل الصرافات اآللية،بطاقات االئتمان،اذلاتف احملمول واذلاتف  الصريفة االلكرتونية من 2.3.3
 :ادلصريف
 (الصريفة االلكرتونية من خالل جهاز الصراف اآليلA.T.M) 

كبديل  الثمانينات يف اآليل الصراف أجهزة ظهرت وقد انتشار، اإللكًتونية اخلدمات أكثر وىو 
وجود  على تعتمد فهي البنك، داخل ادلعامالت تقليل وذلك هبدف ادلصرفية الفروع يف الصرافة دلوظفي
البنك،  مقر إىل اللجوء دون آليا ادلالية ادلعامالت ٔتختلف قيامهم أجل من لزابئن سلصصة أجهزة

أي  ٓتدمة قيامها حالة يف الواحد البنك فروع تربط االتصاالت من شبكة على األجهزة ىذه وتعتمد
والشبابيك اآللية البنكية DAB األجهزة:ادلوزعات اآللية النقديةبنك.وىناك نوعان من  أي من عميل

DAB. 
وميكن تعريف آلة الصراف اآليل على أهنا، تلك األجهزة اليت ميكن نشرىا ابألماكن ادلختلفة سواء 
ابجلدار أو بشكل مستقل، وتكون متصلة بشبكة حاسب ادلصرف، ويقوم العميل ابستخدام البطاقات 

لبطاقات الذكية للحصول على خدمات متنوعة كالسحب النقدي، واإليداع النقدي البالستيكية أو ا
 العمليات تنفيذ يف اليومية ادلستلزمات من تشغيلها ومند بدء األجهزة ىذه أصبحت وغَتىا. ولقد

 (30، صفحة 2008)العبدالت،  ادلصرفية احلديثة.
 بطاقات االئتمان 

يطلق على بطاقة االئتمان مسميات عديدة منها:بطاقة االعتماد وبطاقة الدفع البالستيكية،ولكن 
التسمية األكثر شيوعا ىي بطاقة االئتمان،تقوم ىذه البطاقة على مبدأ الدفع 

وابلتايل فهي عبارة عن وسيلة لتخزين النقد أي أهنا ٔتثابة حافظة نقد (prépaiement)ادلسبق
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كذلك أداة مصرفية للوفاء اباللتزامات،تصدرىا مؤسسة مالية لشخص طبيعي أو   الكًتونية.وىي
اعتباري من اجل سحب النقود أو من اجل شراء سلعة وخدمات مع التزامو ابلسداد وابلشراء والقواعد 

 (58، صفحة 2007)احلمد،  احملددة يف العقد ادلربم بينهما.
  فة عرب اذلاتف احملمولالصري 

منها  خاصة ، فائقة بسرعة تقدمها أن ميكن اليت اخلدمات تطور إىل أدى النقالة اذلواتف انتشار إن
 عرب اذلاتف تقدم اليت اخلدمات وتشبو احملمول اذلاتف خالل من تتاح اليت ادلصرفية ادلصرفية واخلدمات

 الزبون بتزويد القناة ىذه فتقوم ، مكتوب ونص بياانت عرب عنها أبهنا تكون ٘تتاز ، ولكنها الثابت
لو  يتيح الذي السري لرقمو العميل استخدام خالل من وقت أي ويف مكان يف أي ادلصرفية ابخلدمة
  :التالية اخلدمات من حسابو واالستفادة إىل الدخول
 األرصدة. عن االستعالم 
 األخرى. ادلصارف عروض على اإلطالع 
 والتسهيالت. القروض بشأن والنصائح االستشارات 
 الفوائد. و العمالت أسعار عن االستعالم أخر، إىل حساب من األرصدة ٖتويل 
 خدمة اذلاتف ادلصرف 

ىي كناية عن آلية اتصال عن طريق اذلاتف يصل بواسطتها العميل إىل ادلعلومات اليت يوفرىا الربانمج  
آليا بعد اتصال العميل برقم زلدد، لكنو ال كخدمة الرصيد وأسعار العمالت، حيث يرد عليهم نظام 

يستطيع الوصول إىل البياانت إال إبدخال رقمو السري ليتمكن من التعامل مع حسابو أو اخلدمات 
فروع  تربط شبكة على وتعتمد ساعة، 24 ودلدة يوميا اخلدمة ىذه اليت يسمح هبا الربانمج، تستمر

 (155، صفحة 2006)سفر،  .بينهما موحد برقم يكون البنك بفروع ككل واالتصال الواحد البنك
 
 

 :الصريفة ادلنزلية والصريفة عرب االنرتنت،وخدمات نقاط البيع االلكرتونية 3.3.3
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 :الصريفة ادلنزلية 
أو  مقر العمل ابدلنزل،أو ادلتواجد الشخصي احلاسوب خالل من تتم اليت ادلصرفية اخلدمات تلك و٘تثل

 احلصول العميل خاللو من فيتمكن ادلصرف ْتاسوب ويتصل العميل، بو يتواجد أخر مكان أي يف
، 2007)الشحات،  . احملمول اذلاتف خالل من عليها حيصل اليت نفسها تقريبا على خدمات

 (50صفحة 
 :الصريفة عرب االنرتنت 

ادلصرفية  اخلدمات توزيع قنوات رلال يف أمهية واأليسر،واألكثر األمشل األعم و اإلنًتنت بنوك تعد
)العبدالت،  مستخدميها. لعدد اليومية والزايدة اإلنًتنت شبكة اتساع بفضل وذلك اإللكًتونية،

 (32، صفحة 2008
على االنًتنت، التعامل واالستعالم عن حساابهتم من أجهزهتم يستطيع العمالء من خالل موقع البنك 

الشخصية يف ادلنازل أو ادلتاجر أو ادلكاتب،وذلك بواسطة رقم سري خاص لكل منهم،حيث يزود 
ادلصرف دوراي)كل ساعة مثال( عنوانو على االنًتنت نسخا من البياانت لديو إذ ميكن العميل من 

أوال أبول،ومن مث التصرف هبا على أهنا آخر معلومة،مع علمو إبمكان  التعامل مع ادلعلومات اخلاصة بو
ٕتدد وتطور ىذه ادلعلومات عند نسخ بياانت أخرى عند الساعة التالية.وكل ذلك مؤمن ْتيث 
 يستحيل الوصول إىل أي معلومة أو الدخول إىل حساب أي عميل،إال بواسطة كلمة السر اخلاصة بو.

 (155، صفحة 2006)سفر، 
 : خدمات نقاط البيع االلكرتونية 

ىي تقنية ٕتيز للزبون الدفع االلكًتوين فور حصولو على السلع واخلدمات مقابل خصم كلفة مجيع 
 (285، صفحة 2012)البارودي،  ادلشًتايت مباشرة من حسابو ادلصريف.

 التحدايت اليت تواجه تطبيق الصريفة االلكرتونية يف اجلزائر. 4
 واالستفادة احلديثة ادلصرفية التقنيات من العديد لنقل طرف البنوك من ادلبذولة اجلهود من الرغم على
 التحدايت من العديد ىناك أن إال جاءت هبا الثورة الرقمية،  اليت التكنولوجيات احلديثة من

 (285، صفحة 2012)البارودي،  كاأليت: إدراجها ميكن والصعوابت
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 العادلية الشبكة يف كالنقص ادلشاريع) ىذه مثل إلقامة الالزمة التحتية البنية ضعف 
 (.البنوك مابُت وضعفها نقصها وكذلك، Internetللمعلومات 

 ابلصَتفة ادلتعلقة وخصوًصا ، اإللكًتونية األعمال انتشار لتسهيل الضرورية التشريعات نقص 
 اإللكًتونية.

 التقليدية ادلفاىيم فمازالت ، االئتمانية كالبطاقات احلديثة الدفع بوسائل الزبون ثقة عدم 
 لو(. ابلنسبة واألكثر أماان الرئيسية الدفع وسيلة الورقية ىي مرسخة )النقود

 التقنية. ىذه لتوظيف والتطوير البحث غياب 
 وادلوارد الكفاءات توفر من ابلرغم ، الكفاءة ذات البشرية لألطر القاعدي التكوين ضعف 

 ادلبادرة روح وانعدام فاعليتها وضعف وديتها مرد قلة من الالزمة،إال أهنا تعاين البشرية
 فيها. واإلبداع

 اإلعالم نقص إىل أيضا اإلنًتنت عرب ادلصريف التعامل على األفراد إقبال عدم ويرجع كذلك 
 دائما يفضل فهو متطورة، تكنولوجية ثقافة ميلك ال عموما اجلزائري فالشعب واالتصال

 البنك. مع الشخصي التعامل

 خامتة: .4
ادلصارف،إما من انحية  على كبَتة آاثر إىل واالتصال ادلعلومات لتكنولوجيا ادلتسارع النمو أّدى   

تبقى  ال أصبح من الضروري تطوير األساليب ادلصرفية لكي أشكال ادلصارف أو شكل خدماهتا،لذا
والتكتالت االقتصادية.    الشاملة وادلصارف األسواق منو ظل يف اجلديدة ادلتغَتات عن بعيدة ادلصارف
يف  احلاصلة التطورات ،مسايرة العادلية ادلنافسة من ٗترج ال حىت البنوك اجلزائرية على وجب وابلتايل

 بوسائل إلكًتونية جاءت اليت اإللكًتونية الصَتفة بتبنيها اإللكًتونية وذلك ادلالية رلال ادلعامالت
 متطورة.

من  ابقتصادىا النهوض اجلزائر حملاولة نظرا و لالقتصاد اإللكًتونية الصَتفة قدمتو ما ألمهية ونظرا   
 كل ما مواكبة و ادلصريف نظامها تطوير ضرورة اجلزائر رأت حركتو تنشيط و تسريع و ادلزرية حالة الركود
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 اآلن حلد النجاح ذلا يكتب مل لكن احلدث ىذا إىل لتهيئتو عديدة إبصالحات جديد فبادرت ىو
 و احًتامها و القوانُت تطبيق يف التماطل بسبب النور ترى مل معظمها جاء أبفكار إصالح حيث كل

 كذلك بسبب عدم انتشار ثقافة التعامل ابلصَتفة االلكًتونية يف اجلزائر.  سوء التسيَت،و
و عليو و حىت تستطيع البنوك اجلزائرية ٕتاوز تلك العقبات اليت حالت دون ٖتقيق النتائج ادلرجوة من 

 التعامل بوسائل الدفع اإللكًتونية ال بد من إتباع اإلجراءات التالية:

ية ٖتكم الصَتفة اإللكًتونية مع دعم البيئة الالزمة ذلا إبدخال بناء نظم تشريعية و تنظيم   -
 تعديالت على التشريعات القائمة. 

إن إعتماد الصَتفة اإللكًتونية يف اجلزائر جيب أن يقوم بواسطة إطارات سلتصة يف    -
د تكوينية التكنولوجيا اإللكًتونية ، وخاصة اإلعالم اآليل بكل توابعو و ذلذا جيب أن تكون ىناك قواع

 يف ىذا اجملال.
ٔتا أن العميل البنكي ىو أىم طرف و ثقتو تعترب أساس ىذه ادلعامالت، فإنو جيب التفكَت يف     -

 قوانُت ٖتميو لتفادي شعوره بعدم األمان يف التعامل بوسائل الدفع اإللكًتونية .
الصَتفة االلكًتونية وادلزااي اليت القيام ْتملة إعالمية مركزة على ادلستوى الوطٍت للتوعية أبمهية   -

 تقدمها من أجل ٖتفيز األفراد وادلؤسسات على تبنيها.
تطوير العمل ادلصريف اجلزائري ٔتا يتوافق مع متطلبات الصَتفة اإللكًتونية و خاصة طرق الدفع  -

 اإللكًتوين ادلختلفة.
 
 
 . قائمة ادلراجع:5
 :دلؤلفاتا

 ادلؤسسة احلديثة للكتاب. ،العمل ادلصريف االلكًتوين يف البلدان العربية ،(6002) ،امحد سفر 
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 اقتصاد ادلعرفة األسس النظرية  ،(6006) ،ثراي عبد الرحيم اخلزرجي،و شرين بدري البارودي
 .األردن، عمان مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع ،والتطبيق يف ادلصارف التجارية 

 (6006)،وسى،زلمود إبراىيم نور،صاحل طاىر الزرقانوسيم دمحم احلداد،شقَتي نوري م، 
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The Impact of Central Bank Independence on the Effectiveness of 
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  ادللخص:

اول تسسَت ىذا اثأثر م  حتالسياسة النقدية، و ىذه الدراسة إشكالية استقاللية البنك ادلركزي وأثرىا على فعالية  تعاجل
، ابستخدام منهجية االحندار الذايت للسجوات الزمنية ادلوزعة 2118-1991خالل دراسة حالة اجلزائر خالل السًتة 

السياسة النقدية يف  لسعاليةاستقاللية بنك اجلزائر معامل مهم إذل أن  خلصت ىذه الدراسةو  .(ARDL)ادلتباطئة 
نتائج بينت أن استقاللية بنك اجلزائر تؤثر سلبا على مؤشر استهداف التضخم، بسبب حتقيق الحيث أن  اجلزائر،

كما أن للبيئة ادلؤسساتية أتثَت إرنايب على فعالية السياسة النقدية، ثأهنا تؤثر يف تدخالت   .معدالت تضخم أقل
كما أنو كلما ارتسع معدل   .قاللية زلافظ البنك ادلركزيالسلطة التنسيذية ويف كساءة السوق ادلارل ودائرة القرض ويف است

دنو حصة السرد م  الناتج احمللي اإلمجارل زادت معدالت التضخم احملقق، أي أن ذلذا ادلعدل أتثَت سليب على فعالية 
 ية يف اجلزائر.السياسة النقدية يف اجلزائر، إضافة إذل أن لرصيد موازنة احلكومة أتثَت سليب على فعالية السياسة النقد

 البنك ادلركزي، السياسة النقدية، استقاللية البنك ادلركزي. الكلمات ادلفتاحية:
 jel  :E31, E52, E58تصنيف 

 

Abstract: 

we are addressing in this study the problem of the independence of the central 

bank and its effect on the effectiveness of monetary policy, and we try to 

explain this effect by studying the case of Algeria during 1990-2018, using the 

methodology of the autoregressive distributed lag (ARDL), and we’ve 

determined that the independence of the Bank of Algeria is an important factor 

in the monetary policy in Algeria, where the results of the study showed that 

the independence of the Bank of Algeria negatively affects the inflation 

targeting index, because of achieving lower inflation rates, while the 
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institutional environment has an positive effect on the effectiveness of the 

monetary policy, as it affects the interventions of the executive authority, the 

efficiency of the financial market and the loan circle, and the independence of 

the governor, it also, the higher the growth rate of GDP per capita, the higher 

the inflation rate achieved, that is, this rate has a negative effect on the 

effectiveness of the monetary policy in Algeria, in addition, the government’s 

budget balance has a negative effect on the effectiveness of the monetary 

policy in Algeria. 

Keywords: the central bank, the monetary policy, the independence of the 

central bank. 

JEL classification: E31, E52, E58 
 
 

 chibirahim@yahoo.fr: شييب عبد الرحيم. ادلؤلف ادلراسل
 

 مقدمة:
بُت البنك ادلركزي واحلكومة اىتماما كبَتا  اكتسب مسهوم استقاللية البنك ادلركزي والعالقة ادلؤسسية

خالل العقود اثأخَتة، مع التسارع الديناميكي م  قبل احلكومات لتسويض السياسة النقدية إذل البنوك 
ادلركزية، حيث عرف العادل يف السبعينات والثمانينات م  القرن ادلاضي الكثَت م  التطورات والتحوالت 

قدي م  خالل إعطاء قدر كبَت م  االىتمام لدراسة فعالية وكساءة السياسة خاصة يف اجملال ادلارل والن
 النقدية يف مكافحة التضخم يف الدول ادلتقدمة خاصة.

هتدف ىذه الورقة إذل تناول موضوع ساخ  يف سياق االقتصادات الديناميكية والدشنقراطيات احلديثة، 
السياسة النقدية ادلعتمدة، وكذلك أتثَتىا على اثأداء  وىو استقاللية البنك ادلركزي ادلتعلقة ابسًتاتيجية
( ىي ركيزة لسعالية السياسة النقدية، وتوفر فرضية CBIاجليد لالقتصاد. إن استقاللية البنك ادلركزي )

مؤسسة موثوقة وغَت مسيسة. بعبارة أخرى، شنك  ربط مستوى مرتسع م  استقاللية البنك ادلركزي 
التدخل السياسي، لذلك فإن للبنك ادلركزي ىامش مناورة مناسب، شلا يزيد مبستوى أصغر م  السساد و 

م  االستقرار ادلارل. مت قياس استقاللية البنك ادلركزي أبشكال سلتلسة بعد التوقيع على معاىدة 
، الذي  قدموا ادلؤشرات GMTو Cukierman، لك  ادلبادري  ىم 1992ماسًتسنت يف عام 

قاللية البنك ادلركزي بشكل قانوين )حبكم القانون( وغَت رمسي )حبكم الواقع( اثأساسية. شنثل قياس است
مسعى معقًدا يف سياق اجتماعي واقتصادي ديناميكي ومتقلب. ىدف ىذه الورقة ىو حساب 
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CBI  بدًءا م  مؤشراتCUK وGMT تبدأ ىذه الدراسة م  فرضية العالقة بُت الناتج احمللي ،
ادلركزي م  انحية، وبُت التضخم واستقاللية البنك ادلركزي م  انحية أخرى.  اإلمجارل واستقاللية البنك

أظهرت العديد م  الدراسات وجود عالقة إرنابية غَت مهمة بُت االستقالل والناتج احمللي اإلمجارل، 
 ليس صحيًحا بشكل عام. وفًقا لذلك، CBIوكذلك حقيقة أن االرتباط السليب بُت التضخم و

زائر العديد م  السياسات اإلصالحية واليت هتدف إذل إرساء قواعد اقتصاد السوق واليت كما تبنت اجل  
تستخدم ضم  آلياهتا السياسة النقدية كوسيلة لتحقيق االستقرار االقتصادي وذلك ابلتحكم يف الكتلة 

قدية يف النقدية وكبح التضخم والعمل على توازن ميزان ادلدفوعات، فقد أصبح احلديث ع  السياسة الن
، والذي  ظهر 13-11ادلعدل وادلتمم ابثأمر  11-91اجلزائر شلكنا مع صدور قانون النقد والقرض 

فيهما مبدأ االىتمام والتوسع يف استخدام السياسة النقدية وحتديد أدواهتا واجتاىاهتا وأىدافها 
 .واإلشراف عليها وتقييمها، مع منح استقاللية البنك ادلركزي يف إدارهتا

 ا سبق، فاإلشكالية ادلطروحة يف ىذه الورقة البحثية ىي:وشل
  إىل أي مدى تؤثر استقاللية البنك ادلركزي على فعالية السياسة النقدية يف اجلزائر خالل

 ؟8102-0991الفرتة 
عرض القسم اثأول خصصناه ل أقسام: إذل مخسةولالجابة على ىذه اإلشكالية مت تقسيم ىذا العمل 

ادلتعلقة ابستقاللية البنك ادلركزي. فيحُت تضم  القسم الثاين عرضا لبعض  ظريةأىم ادلساىيم الن
دلوضوع البحث. ىذا و مت ختصيص القسم الثالث لقياس اثأدبيات التطبيقية  و الدراسات السابقة

، أما القسم دنوذج الدراسةمؤشر استقاللية البنك ادلركزي للجزائر. القسم الرابع تضم  شرحا دلتغَتات 
 خلامس فتضم  نتائج الدراسة القياسية و حتليلها.ا
 

 استقاللية البنوك ادلركزية.مفهوم  .0
دل تًتك قاعدة الذىب يف ما مضى أي رلال أمام السلطات النقدية أو احلكومية للتدخل يف عملية اإلصدار 

دة الذىب وانتهاء النقدي، ودل تك  حينها قد تولدت بعد إشكالية االستقاللية والتبعية، ولك  بعد ىجر قاع
مسعول اتساقية برينت وودز يف مطلع سبعينات القرن ادلاضي، ظهرت إذل الوجود أنظمة نقدية تتيح للدول احلرية 
يف اإلصدار النقدي وختسيض عمالهتا حيث أن بعض الدول النامية جعلت م  بنوكها ادلركزية عبارة ع  وحدة 

ائف اليت ترسم ذلا على عكس الدول ادلتقدمة اليت كانت تربر إدارية اتبعة إذل وزارة ادلالية، وتؤدي الوظ
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تدخالهتا يف أوقات احلروب واثأزمات، فبدأت تظهر للعيان إشكالية استقاللية البنوك ادلركزية ومساوئ 
 1وأتثَتات التدخل احلكومي على سلطة البنوك ادلركزية.

 ما يلي: ىناك عدة تعريسات الستقاللية البنوك ادلركزية، نذكر منهاو 
ىي أن يكون البنك ادلركزي ابعتباره السلطة النقدية لو احلرية ادلطلقة يف توجيو واستخدام السياسة  (1

 النقدية جتاه ىدف أمسى يتمثل يف حتقيق مصلحة ادلواطنُت، وحتقيق ىذا اذلدف يتطلب:
 تحكم ادلارل أال يكون يف الدولة اليت ينتمي إليها البنك ادلركزي أي مظهر أو شكل م  أشكال ال

سياستو النقدية وال توجد أية عوائق أو قيود  إدارةمبعٌت أن تكون لدى البنك ادلركزي حرية مطلقة يف 
حتد م  ىذه احلرية، أو مبعٌت آخر رنب أن يكون اقًتاض القطاع احلكومي أو اجلهاز ادلصريف 

ات إضافة إذل عدم معدوما أو ضئيال حيث يتطلب ذلك توفُّر احلكومة على وعاء واسع لإليراد
 اعتمادىا على أرابح البنوك اليت دتتلكها أو تشارك يف ملكيتها.

  أن تتسم اثأسواق ادلالية احمللية ابلعمق ابلشكل الذي شنكنها م  استيعاب طرح صكوك الديون
 العامة أو اخلاصة.

 ى السياسة أن يكون حجم الدي  العام زلتمال، كما رنب أن يكون ىذا الدي  قيدا ال موجب لو عل
 النقدية.

ينصرف مسهوم االستقاللية إذل عدم تبعية البنك ادلركزي إذل أي م  فروع احلكم الثالث )التشريعية،  (2
التنسيذية والقضائية( ويعمل على صياغة السياسة النقدية وفقا لوجهات نظره اليت دتليها عليو ادلصاحل 

 2ركزي مسؤول مباشر أمام السلطة التشريعية.االقتصادية القومية لدولتو، وعادة ما يكون البنك ادل
يقصد ابالستقاللية إبعاد وعزل البنك ادلركزي ع  أي ضغط يصدر م  احلكومة أو أي مؤسسة  (3

أخرى ابعتباره شنثل السلطة ادلسؤولة ع  السياسة النقدية، اثأمر الذي شنكننا م  تصميم وتنسيذ 
قرار اثأسعار أي حتديد اثأىداف واختيار سياسة نقدية فعالة يف مكافحة التضخم وحتقيق است

اثأدوات بغية حتقيق اثأىداف ادلسطرة مع ضرورة احلساظ على قدر كبَت م  التنسيق واالنسجام بُت 
 3أىداف السياسة النقدية وأىداف السياسة ادلالية.

الل عزلو تتمثل استقاللية البنك ادلركزي يف منحو االستقالل الكامل إلدارة السياسة النقدية م  خ (4
ع  أية ضغوط سياسية م  قبل السلطة التنسيذية م  انحية، وم  خالل منحو حرية تصرف كاملة 
                                           

 .112-111(، "السياسات النقدية يف البنوك ادلركزية"، دار ادلناىج للنشر والتوزيع، الطبعة اثأوذل، ص2115عبد احلسُت جليل الغاليب )1
 .112مرجع سابق، ص، عبد احلسُت جليل الغاليب2
، ادللتقى الوطٍت اثأول حول السياسة االقتصادية يف -حالة اجلزائر-(، مداخلة بعنوان: "السياسة النقدية واستقاللية البنوك ادلركزية2113صديقي مليكة )3

 .78، ص-زلاولة للتقييم–اجلزائر 
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يف وضع وتنسيذ السياسة النقدية م  انحية أخرى، ويعترب ىذا ادلسهوم اثأكثر ارتباطا مبمارسة البنوك 
 4ادلركزية لوظائسها يف الوقت احلارل.

 ( أبن استقاللية البنك ادلركزي تعٍت:1993) schesingerويذكر رئيس البندز بنك  (5
 ."استقاللية التعليمات واثأوامر ع  احلكومة والربدلان "استقاللية مؤسسية 
  إاتحة أدوات السياسة النقدية ابلكامل واحلرية السياسية واالقتصادية يف استخدام ىذه اثأدوات

 "استقاللية اثأدوات".
  م  اثأعضاء الذي  يستقلون يف آرائهم ع  أي رأي خارج تعيُت اثأشخاص ادلكلسُت بصناعة القرار

 5البنك ادلركزي "استقاللية اخلصية".
* أبهنا تشَت إذل حرية صانعي السياسة النقدية م  التأثَت السياسي palgrave6ويعرفها قاموس  (6

 7السياسة النقدية. إدارةواحلكومي ادلباشر يف 
 

 الدراسات السابقة: .8
 Yi-Lin, Hsin (0020):8دراسة 
 ،طريق االحندار الكمي، ابستخدام أتثَت استقاللية البنك ادلركزي على التضخم ادلقالة لدراسةىذه  هتدف

عالقة بُت التضخم واستقاللية البنك ادلركزي شنك  أن تكون سلبية وإرنابية  وتوصلت ىذه الدراسة اذل وجود
يت لديها تضخم أقل فإن التأثَتات سليب، بينما ٪ م  البلدان ال 04اعتماًدا على مستوى التضخم: ابلنسبة لـ 

االحندار الكمي طريقة  حيث ساعدت ،٪ م  البلدان اليت لديها تضخم أعلى فإن التأثَتات إرنابية24حوارل 
 لتحقيق الكامل يف العالقة بُت استقاللية البنك ادلركزي والتضخم.على ا

 

                                           
، مذكرة مقدمة ضم  متطلبات نيل شهادة -حالة بنك اجلزائر–السياسة النقدية (، "استقاللية البنوك ادلركزية وأثرىا على فعالية 2119مرمي ماطي )4

 .73، ص-أم البواقي–ماجستَت يف العلوم االقتصادية، شعبة حتليل االقتصادي، ختصص إحصاء واقتصاد تطبيقي، جامعة العريب ب  مهيدي 
قدية، ادللتقى الوطٍت اثأول حول ادلنظومة ادلصرفية اجلزائرية والتحوالت (، استقاللية البنك ادلركزي وأثرىا على السياسة الن2114منصوري زي  )5

 .425-424، جامعة الشلف، ص-واقع وحتدايت–االقتصادية 
6  *the new palgrave dictionary  حتت إشراف  2118ىو موسوعة مرجعية يف االقتصاد، الطبعة الثانية مث حتريرىا يفsteven 

dulauf وlawrence E. Blume  نشرتهاpalgrave Macmillan  صفحة،  0880مجلدات وبه أكثر من  8تحتىي على

 .1880نشرت الطبعة االولى فً عام 
7
Steven durlauf, lawrence E.Blume(2005), central bank independence, prepared for the new 

palgrave dictionary, www.people.ucsc.edu, p 1. 
8
 Lin, Hsin-Yi (2009), A Revisit of the Relation between Central Bank Independence and 

Inflation, MPRA Paper No. 30398. 
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 Ichiro IWASAKI and Akira UEGAKI (2002:)9دراسة 
دف ىذه الورقة إذل تقييم إصالحات البنك ادلركزي يف وسط وشرق أورواب والدول السوفيتية السابقة م  هت

خالل التحليل ادلقارن بُت دراسات االقتصادات اليت دتر مبرحلة انتقالية ودراسات االقتصادات ادلتقدمة والنامية 
نتائج التحليل ادلقارن  وأشارتلى التضخم. اثأخرى اليت فحصت جتريبيًا أتثَت استقاللية البنك ادلركزي ع

تقديرات مت مجعها م  اثأدبيات ادلوجودة إذل أن الدراسات االنتقالية وغَت  282ابستخدام ما رلموعو 
ت االنتقالية قد حددت بنجاح عالقة سلبية بُت استقاللية البنك ادلركزي والتضخم. عالوة على ذلك، اقًتح

درجة احلرية ومستوى اجلودة للدراسة ، دار أن اختيار ادلقدر، نوع التضخم ادلتغَتحتليل االحن ىذه الدراسة بعد
أيًضا أنو ال يوجد ومت التوصل أثر بشدة على النتائج التجريبية ادلتعلقة ابالقتصادات اليت دتر مبرحلة انتقالية. 

نا نتحكم يف درجة احلرية فرق كبَت بُت نوعي الدراسات م  حيث حجم التأثَت واثأذنية اإلحصائية طادلا أن
ومستوى اجلودة للدراسة، شلا يعٍت أن الوضع االجتماعي واالقتصادي للمجتمع لديو ذلك تطورت بشكل  
كبَت يف االقتصادات اليت دتر مبرحلة انتقالية أن العالقة بُت استقاللية البنك ادلركزي وأتثَته على إزالة التضخم 

 حلال يف االقتصادات غَت االنتقالية.يتم مالحظتها بنسس الطريقة كما ىو ا
GarrigaAna Carolina  (2002:)دراسة 

10 
تقدم ىذه الورقة رلموعة البياانت اثأكثر مشواًل حول استقاللية البنك ادلركزي حبكم القانون ادلتاحة حىت اآلن، 

واجتاىها والسمات وحتدد رلموعة البياانت اإلصالحات القانونية اليت تؤثر على استقاللية البنك ادلركزي 
 1971دولة بُت  182( يف CWN) Neyaptyو Cukierman ،Webbالالزمة لبناء مؤشر 

دولة، وتغطي سنوات أقل.  111. حيث تشمل رلموعات البياانت اثأكثر استخداًما أقل م  2112و
 5866لــــ CWNمشاىدة، وحتسب مؤشر 6764وترمز رلموعة البياانت ىذه إذل وجود إصالحات يف 

شاىدة. ىذه البياانت ال تسمح للباحثُت فقط ابختبار التسسَتات ادلتنافسة حول زلددات وأتثَتات م
استقاللية البنك ادلركزي يف كل م  البلدان ادلتقدمة والنامية، ولك  تسمح أيًضا بدراسة ادلؤسسات السياسية 

 ,Reenockو Adam, Delis, and Kammas2011 مثل)أو الدشنقراطية أو االستجاابت لألزمات 

Staton, and Radean2013 وRosas 2008.)   كما ُتظهر ىذه الورقة أن البياانت السابقة تقدم
استنتاجات غَت صحيحة أو غَت مكتملة حول ديناميكيات إصالح البنك ادلركزي يف العادل. على سبيل ادلثال، 

                                           
9
 Ichiro IWASAKI and Akira UEGAKI (2015), “Central Bank Independence and Inflation in 

Transition Economies: A Comparative Meta-Analysis with Developed and Developing 

Economies”, RRC Working Paper Series No. 55. 
10

Ana Carolina Garriga (2016): Central Bank Independence in the World A New Dataset, 

International Interactions, DOI: 10.1080/03050629.2016.1188813. 
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دل يك  ىناك  1989تهية يف عام يدحض حتليل البياانت العادلية "حقيقة أنو خالل اثأربعُت سنة ادلن
(. وأخَتًا، تظهر االحندارات البسيطة Cukierman 2008: 724إصالحات يف تشريع البنك ادلركزي" )

أن االرتباطات بُت استقاللية البنك ادلركزي والتضخم والبطالة والنمو حساسة جًدا للعينة ادلستخدمة وقد 
 ئج السابقة بطريقة مهمة.يكون اختيار العينة قد أثر على تعميم النتا

 Ould Hennia Hadjer (2017):11دراسة 

تحليل مساذنة ، حيث هتدف لع  بنك اجلزائر ةالسياسة النقدية الصادر  اتإجراءتدرس ىذه ادلذكرة فعالية 
عرفة ما حتليل فعالية السياسة النقدية دلو العناصر ادلختلسة يف فعالية السياسة النقدية وابلتارل أداء البنك ادلركزي 

، إذا كانت قادرة على حتقيق اذلدف النهائي ادلتمثل يف استقرار اثأسعار مع االستناد إذل آليات نقلها ادلختلسة
حتليل أداء البنك ادلركزي م  خالل دراسة العالقة بُت معدل التضخم ومعدل الشسافية احملسوب م   إضافة اذل

 ، نلخصها كاآليت:.  وتوصلت ىذه الدراسة لعدة نتائجمؤشر الشسافية
وفقا لنتائج الدراسة القياسية، فان معدل التضخم ومعدل اعادة اخلصم ذلما أتثَت على التضخم لسًتة  ‐

فإن التدابَت ادلتخذة يف سياق السياسة النقدية يف اجلزائر يبطئ فقط معدل التضخم قصَتة فقط، وابلتارل 
  خسض معدالت التضخم، ومع ذلك فإن أن السياسة النقدية قد مكنت م، حيث على ادلدى القصَت

 فعالة نسبيا.اجلزائرية النقدية  ةسياسال شلا يسسر أناالحنرافات ع  اذلدف ال تزال كبَتة، 
ستقاللية البنك ادلركزي والشسافية وكساءة تتطلب السياسة النقدية السعالة شروط معينة لتتحقق، مثل ا ‐

القة بُت معدل التضخم ومؤشر الشسافية، تبُت أنو ال توجد بعد دراسة العإخل.  ..النظام ادلصريف وادلارل
عمل النظام النقدي وادلارل يف اجلزائر بعيد ع  أن عالقة )ارتباط( كبَتة بُت ادلتغَتي ، شلا يدل على أن 

يكون لو عالقات تواصل على الرغم م  وجود التزام رمسي للسلطات النقدية لتوجيو انتباه اجلمهور إذل 
، شلا يؤكد على ضرورة سعي السلطات النقدية يف اجلزائر اذل تعزيز مؤشر ل البنك ادلركزيآليات تشغي

نشر مجيع القرارات ادلتخذة على مستوى ىذه السلطة م  خالل القنوات الرمسية الشسافية م  خالل 
 والتقارير ادلخصصة.
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 Donato Masciandaro and Davide Romelli (2002):12دراسة 
ورقة قاعدة بياانت جديدة وشاملة للتصميم ادلؤسسي للبنك ادلركزي إلعادة تقييم دور تستخدم ىذه ال

استقاللية ىذه اإلدارات العامة يف التأثَت على أداء االقتصاد الكلي للبلدان، قبل وبعد اثأزمة ادلالية العادلية. 
 65ار تطور مستوى االستقالل يف ابستخدام ادلؤشرات الديناميكية اجلديدة، أيخذ التحقيق التجرييب يف االعتب

. مبا يتجاوز االرتباط ادلعياري بُت استقاللية البنك ادلركزي والتضخم، فإننا 2114-1972دولة خالل السًتة 
نؤكد أذنية استقاللية ىؤالء اجلمهور اإلدارات. م  ادلهم أن نبُت أن درجة استقاللية البنك ادلركزي ىي متغَت 

لدوافع االقتصادية والسياسية يف تشكيل حوافز احلكومات للحساظ على أو إصالح داخلي ونشدد على أذنية ا
وتوصلت ىذه الدراسة إذل أن مستوى استقاللية البنك ادلركزي يعتمد على  .حوكمة ىذه اإلدارات العامة

 -اآلخرم  وقت آلخر وبلًدا تلو -الدوافع السياسية واالقتصادية اليت تشكل حوافز احلكومة ادلسؤولة اليت 
 مؤسسة عامة مهمة. حتافظ أو تعدل إعدادات

Irina (2002:)دراسة 
13

 

البنك ادلركزي زلدًدا قاباًل للنمو وتقلبات التضخم. تشمل استقاللية هتدف ىذه الورقة إذل توضيح ما إذا كان 
الوطٍت ، وموضوع البحث ىو البنك 7402إذل  7443السلسلة الزمنية اليت مت حتليلها السًتة الزمنية م  

لرومانيا، الذي تتمتع مبصداقية عالية يف فًتة ما بعد اثأزمة، بسبب عدم وجود إخساقات مصرفية واستقرار 
النتائج اليت مت احلصول عليها م  الدراسات . وتوصلت الدراسة اذل أتكيد وسالمة عامة اجلهاز ادلصريف

والناتج االقتصادي يف السًتة الزمنية اليت مت  السابقة بشأن أتثَت استقاللية البنك ادلركزي على معدل التضخم
حتليلها. وإبرناز، لوحظ وجود ارتباط سليب بُت استقاللية البنك ادلركزي ومعدل التضخم، يف حُت أن معدل 
دنو الناتج االقتصادي ال يتأثر ابستقاللية البنك ادلركزي. دل يتذبذب استقاللية البنك ادلركزي خالل وبعد 

بغض النظر كما أنو و   .داء االقتصاد الكلي كان لديو تقلبات كبَتة، بسبب ضعف القيمة ادلاليةاثأزمة، ولك  أ
ع  درجة االستقالل القانوين، فإن البنوك ادلركزية ليست معزولة ابلكامل ع  تدخل احلكومة. ومع ذلك، فإن 

(. GMT) 13/11أو  (CUK) 1/  0.81القانوين يف رومانيا مرتسع، مبستوى  استقاللية البنك ادلركزي

ابإلضافة إذل ذلك، شنك  أن ينعكس االستقالل السعلي بشكل جيد م  خالل معدل الدوران، ابلنظر إذل 
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عاًما ادلاضية، شلا يعٍت أن السياسة  74طوال الـ  احملافظكان لديو نسس البنك الوطٍت الروماين  حقيقة أن 
 الدورل. والسياقًقا الحتياجات االقتصاد احلقيقي النقدية قد مت وضعها وتنسيذىا بشسافية ومراقبتها وف

Lyziak-Mackiewicz Joanna(2000:)و Ryszard Kokoszczynskiدراسة 
14 

( وصلتو ابلتضخم، حيث تظهر اثأدبيات أنو CBIهتدف ىذه الدراسة إذل دراسة استقاللية البنك ادلركزي )
ركزي والتضخم، حىت ابلنسبة للمجموعات ادلتجانسة ال يوجد دنط عام مستقر للعالقة بُت استقاللية البنك ادل

: أحدذنا مقًتح م  قبل CBIنسبًيا م  البلدان. وتستخدم ىذه الدراسة مؤشري  دلؤشر 
GrilliوMasciandaroوTabellini(1991 واآلخر م  قبل ،)Cukierman ،Webb 

and Neyapti (1992لتحليل عالقة التضخم )-موعات االقتصادايت استقاللية البنك ادلركزي يف رل
مؤشرات مسصلة للتحقق م  جوانب االستقالل ذات  ادلتقدمة وغَت ادلتقدمة. وتستخدم ابإلضافة إذل ذلك

اثأذنية القصوى. وتشَت النتائج اليت توصلت إليها ىذه الدراسة إذل أن استقاللية البنك ادلركزي كان لو أتثَت 
ئج االقتصادايت غَت ادلتقدمة وأن ىذه العالقة دل تتغَت خالل سليب كبَت على التضخم يف الغالب م  خالل نتا

حيث يبدو أنو يف االقتصادايت ادلتقدمة ذات  اثأزمة اثأخَتة، كما تشَت النتائج إذل آاثر سياسية واضحة،
اجلودة الشاملة العالية للمؤسسات تضيف استقاللية البنك ادلركزي القليل للتحكم يف التضخم. والعكس 

حالة البلدان اثأقل تقدماً، يف مواجهة ضعف ادلؤسسات اثأخرى، فإن أتسيس بنك مركزي مستقل صحيح يف 
 يدعم بقوة عملية استهداف التضخم يف ىذه البلدان.

 
 15(:2000وآخرون ) Louka T. Katseliدراسة 

  البلدان عادة فحص العالقة بُت استقاللية البنك ادلركزي والتضخم لعينة كبَتة مهتدف ىذه الدراسة إل
م  خالل احملاسبة بشكل صريح لتأثَت تسضيالت التضخم  7400-0557ادلتقدمة والنامية خالل السًتة 

إذل أن كال ادليزتُت مهمتان  ة ىذه الدراسةأدل تر اشحيث أ ،لدى البنك ادلركزي على تطورات التضخم
أن كما توصلت الدراسة اذل لتخسيف الضغوط التضخمية، مبا يتماشى مع الدراسات النظرية ذات الصلة.  

العالقة العكسية ادلتوقعة بُت استقاللية ف ،استقالل البنك ادلركزي وحده ليس شرطًا كافًيا للحد م  التضخم
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Kokoszczyń ski R., Mackiewicz-Łyziak J. (2019). Central Bank Independence – An Old 

Story Told A new. International Journal of Finance & Economics. 
15

 Louka T. Katseli and others (2019), “central bank independence and inflation preferences: 

new empirical evidence on the effects on inflation”, Working Paper, Economic Analysis and 

Research Department – Special Studies Division, Greece. 



 

 أمحدبلحاج ،  الذىب عبد اجمليد فار،  شييب عبد الرحيم
 

 28 جملة NARAFE 8181، ديسمرب 8، العدد 3اجمللد                                   

ابإلضافة  ،البنك ادلركزي والتضخم تظل قائمة عندما أنخذ بعُت االعتبار احملافظة )التضخمية( للبنك ادلركزي
 لبنك ادلركزي.اعم فرضية التساعل بُت درجة االستقالل وزلافظ دت ال ج ىذه الدراسةنتائاذل أن 

 قياس استقاللية بنك اجلزائر .3
 مؤشرلقياس استقاللية بنك اجلزائر حسب قانون النقد والقرض وسلتلف تعديالتو، سنعتمد على 

Cukierman (1992) ،قاط وابالعتماد على النصوص القانونية، سيتم حتديد استقاللية كل متغَت جبمع ن
االستقاللية، مت يقسم على عدد ىذه النقاط مث تضرب يف الوزن النسيب ادلوافق للمتغَت، وجتمع استقاللية 

 ادلتغَتات اثأربعة لنتحصل على االستقاللية الكلية لبنك اجلزائر، كما ىو موضح يف اجلدول التارل:
 تلف تعديالتو(: استقاللية بنك اجلزائر حسب قانون النقد والقرض وخم0اجلدول رقم )

 11-17 14-11 11-13 11-11 11-91 الوزن  قانون النقد والقرض وتعديالتو
 CEO 1.81 0.129 1.10 1.1900 1.1900 1.1900حمافظ البنك ادلركزي 

 1 1 1 1 1.75  عهدة احملافظ
 1 1 1 1 1  من يعني حمافظ البنك ادلركزي

 1.83 1.83 1.83 1 1.83  اقالة حمافظ البنك ادلركزي
 1 1 1 1 1  ىل يشغل احملافظ مناصب أخرى؟

 FP 1.00 1.1..0 1.1..0 1.0 1.0 1.0صياغة السياسة النقدية 
 1 1 1 1.33 1.33  من يقوم بصياغة السياسة النقدية؟

 1 1 1 1 1  من لديو الكلمة األخرية يف حل النزاعات؟
 1 1 1 1 0  دوره يف صياغة ميزانية احلكومة 

 1.19 1.19 1.19 .1.1 .1.1 1.00 نك ادلركزيأىداف الب
 1.03.0 1.09.0 1.09.0 1.8888 1.8888 1.01 القيود ادلفروضة على اإلقراض للحكومة

 1.33 1.33 1.33 1.33 0.33 1.15 حدود تقدمي االئتمان للحكومة
 1 1.33 1.33 1.67 0.67 1.11 القيود على القروض للحكومة ابألوراق ادلالية

 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 1.11 قراض شروط اإل
 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 1.15 ادلقرتضني من البنك ادلركزي

 0.33 0.33 0.33 0.33 1.33 1.125 أمناط القيود على القروض عند وجودىا 
 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.125 مدة استحقاق القروض

 1.51 1.51 1.51 1.25 1.25 1.125 أسعار الفائدة جيب أن تكون:
امكانية أن حيظر البنك ادلركزي شراء أو بيع األوراق 

 ادلالية احلكومية يف السوق األولية؟
1.125 1 1 1 1 1 

 02..1 .0..1 .0..1 1.3920 000..1 0 االستقاللية الكلية لبنك اجلزائر
 نية ادلتعلقة بقانون النقد والقرض.والنصوص القانو  Cukiermanادلصدر: من اعداد الباحثني ابالعتماد على مؤشر 

-40( أن درجة استقاللية بنك اجلزائر شهدت اخنساضُت، اثأول جراء اثأمر 0نالحظ م  خالل اجلدول )
(، بعدما كانت يف %95843أي  489543حيث اخنسضت درجة االستقاللية لتبلغ أقل قيمة ذلا ) 40
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 77(، وذلك راجع إللغاء أحكام ادلادة 04-54وفق القانون  %03833أي  480333أعلى قيمة ذلا )
اليت تتعلق استقاللية زلافظ بنك اجلزائر )مدة واليتو وأسباب اقالتو(، اال أن درجة  04-54م  القانون 

(، وىذا نتيجة الرتساع استقاللية %0382أي  48032) 00-49االستقاللية حتسنت بعدىا مبوجب اثأمر 
( اضافة اذل السماح لبنك اجلزائر بصياغة السياسة النقدية 01ادة احملافظ )تغَت شروط االقالة حسب ادل

درجة االستقاللية، حيث مس ىذا اثأخَت جانب صالبة  40-04(، ودل يتغَت اثأمر 27)حسب ادلادة 
، حيث بلغت استقاللية بنك اجلزائر 04-03ادلنظومة ادلصرفية وادارة ادلخاطر. واثين تراجع كان وفق اثأمر 

مكرر، اليت  01اليت عدلت ادلادة  04-03( وذلك راجع للمادة اثأوذل م  اثأمر %0084)أي  48004
مسحت للخزينة ابالقًتاض م  بنك اجلزائر. أما ابلنسبة دلؤشر سرعة تغيَت احملافظ، فيلزمنا معرفة عدد زلافظي 

 كما يظهر زلافظُت 2(، وىم 7474-0554بنك اجلزائر الذي  شغلوا ىذا ادلنصب خالل فًتة الدراسة )
 يف اجلدول التارل:

 .0545(: زلافظي بنك اجلزائر منذ 7اجلدول )
 فرتة بقاءه على رأس بنك اجلزائر حمافظي بنك اجلزائر
 0557-0545 عبد الرمح  حاج انصر
 7440-0557 عبد الوىاب قرمان
 7402-7440 دمحم لكصاصي
 7405-7402 دمحم لوكال

 7405نوفمرب  -7405أبريل  عمار حيواين )ابلنيابة(
  7474يونيو  23اذل  7405نوفمرب  00 أشن  ب  عبد الرمح 
 إذل اآلن 7474سبتمرب  رستم فاضلي

ادلصدر: من الطلبة ابالعتماد على 
ue_d%27Alg%C3%A9rie#Dirigeantshttps://fr.wikipedia.org/wiki/Banq 

 
 لبنك اجلزائر كما يلي: (TURيتم حساب مؤشر سرعة تغيَت احملافظ )سومنو 

 
يعٍت أن متوسط  شنكننا أن نعترب أن استقاللية زلافظ بنك اجلزائر ىي متوسطة، حيث أن  إذن،

أقل كلما  TURدودة، ثأنو كلما كان مؤشر سنوات، وىذا ما يدل أن استقاللية زل 1مدة والية احملافظ ىو 
 كانت استقاللية زلافظ البنك ادلركزي أكرب.

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Banque_d%27Alg%C3%A9rie#Dirigeants
https://fr.wikipedia.org/wiki/Banque_d%27Alg%C3%A9rie#Dirigeants
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 منوذج الدراسة ..
نقوم يف ىذه الدراسة بتحليل أتثَت استقاللية البنك ادلركزي على فعالية السياسة النقدية م  خالل تقدير 

 النموذج التارل:
P = f (CBI, CRIS, DEF, EXC, GDP, OPEN, POL) 

وىو ادلتغَت التابع الذي يعرب ع  استهداف التضخم يف اجلزائر خالل السًتة  : استهداف التضخم،P  :حيث
( حيث P=inf/infgapة )، وىو حاصل قسمة معدل التضخم على السجوة التضخمي1991-2118

ة تم حساب ىذه اثأخَتة ع  طريق طرح معدل التضخم ادلستهدف م  معدل التضخم احملقق، ووفقا لدراسي
Kokoszczyński and Mackiewicz‐ Lyziak (2119 ،) ىو معدل 2مت اعتبار أن و %

التضخم ادلستهدف نظرا لعدم استطاعتنا احلكم على أن نظام سعر الصرف يف اجلزائر ىو نظام اثبت، 
، اعتمدان معدل تضخم 2118-2111%. أما خالل السًتة 2ىو  2119-1991فاعتمدان يف السًتة 

وقد مت استخراج بياانت التضخم م  قاعدة بياانت و معتمد م  قبل بنك اجلزائر. % كما ى4مستهدف 
 .(IMF-IFS)وقاعدة بياانت صندوق النقد الدورل  (WDI)البنك الدورل للتنمية 

CBI : استقاللية 1) 2118-1991وىو متغَت مستقل يعرب ع  استقاللية بنك اجلزائر خالل السًتة :
ة(، حيث استخرجنا قيمو م  دراسة بوكرشاوي إبراىيم وارزي فتحي : استقاللية مطلق1معدومة، 

Garriga (2116 )(، وم  قاعدة بياانت 2118-2117و 2112-1991)السًتتُت  16(2121)
 .(2116-2113)السًتة 

CRIS : ىو متغَت مستقل صوري يعرب ع  اثأزمات اليت مر هبا االقتصاد اجلزائري، ودتت إضافة ىذا ادلتغَت
 Kokoszczyński andأتثَت اثأزمات على أولوايت بنك اجلزائر، إضافة إذل أن دراسة  لكي نظهر

Mackiewicz‐ Lyziak (2119أكدت أن العالقة النسبية بُت التضخم واستقاللية البنوك ادلركزية ) 
يب دل تتأثر ابثأزمات إال يف دنوذج فجوة التضخم حيث أكدت ىده الدراسة أن اثأزمات عززت اثأثر اإلرنا

 1للوضعية االقتصادية العادية، والقيمة  1الستقاللية البنوك ادلركزية، وقمنا ببناء ىذا ادلتغَت ابعتماد القيمة 
كسًتات   (2115-2114)و (2111-2118)، (1998-1994)واعتربان السًتات عند وجود أزمة، 

 أزمة.
DEF :كومة الضغط على البنك ىو متغَت مستقل يعرب ع  رصيد موازنة احلكومة، حيث إبمكان احل

ادلركزي للتخلي على ىدف استقرار اثأسعار لتصحيح رصيد موازنة احلكومة، ودتت إضافة ىذا ادلتغَت اللتقاط 

                                           
"، رللة الرايدة القتصادايت اثأعمال، 2117-1991(، "حتليل مدى استقاللية بنك اجلزائر خالل السًتة 2121بوكرشاوي إبراىيم وارزي فتحي )16

 .16، العدد 16اجمللد 
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اآلاثر ادلتوقعة م  قبل النظرية ادلالية دلستوى اثأسعار، اليت تنص على أن السياسات ادلالية االنكماشية قد 
 تؤدي إذل ارتساع معدالت التضخم

EXC : وىو متغَت مستقل يعرب ع  سعر الصرف السعلي احلقيقي، وأضسنا ىذا ادلتغَت اللتقاط أثر تغَتات
 .سعر الصرف السعلي احلقيقي على معدل التضخم

GDP :دل دنو حصة السرد م  الناتج احمللي اإلمجارل، ودتت إضافة ىذا وىو متغَت مستقل يعرب ع  مع
 Kokoszczyński andادلتغَت لتحليل أثر تغَتاتو على استهداف التضخم، حيث أكدت دراسة 

Mackiewicz‐ Lyziak (2119)  أن ىذا ادلتغَت لو عالقة إرنابية مع التضخم يف الدول ادلتقدمة
 .والعكس يف الدول غَت ادلتقدمة

OPEN : وىو متغَت مستقل يعرب ع  االنستاح التجاري، حيث أنو حاصل قسمة رلموع الصادرات
والواردات على الناتج احمللي اإلمجارل، وأضسنا ىذا ادلتغَت ثأنو يشمل التضخم ادلستورد، وىذا وفقا ثأعمال 

Romer(1993) ،Lane(1997) وKokoszczyński and Mackiewicz‐ Lyziak 
 وجود عالقة سلبية بُت التضخم واالنستاح التجاري. ًتضتاف(، اليت 2119)

POL : والذي  : دشنقراطية مطلقة(،04: ديكتاتورية مطلقة، 4)وىو متغَت مستقل يعرب ع  نوعية احلكم
 The Quality ofمت استخراجو م  قاعدة البياانت اليت يوفرىا معهد نوعية احلكم )

17datasets Government Instituteيؤثر يف أولوايت  الدشنقراطيةننا اعتربان أن مستوى (، حيث أ
  ينك اجلزائر وابلتارل يؤثر يف فعالية السياسة النقدية.

 نتائج الدراسة: .0
 اختبار استقرارية السالسل الزمنية )ادلتغريات(: .أ 

قمنا ابختبار استقرارية السالسل الزمنية ع  طريق اختبارات جدر الوحدة، وابلتحديد اختبارات 
Augmented Dickey-Fuller (1981 والذي يصحح نقائص االختبار السابق ،)(Dickey-

Fuller 1979) الذي يعترب اثأخطاء العشوائية تشويش أبيض، يف حُت ىناك إمكانية وجود ارتباط بُت ،
 ADF.18اثأخطاء، وذلذا مت تعديلو وأصبح يطلق عليو اختبار ديكي فولر ادلعدل 

 
 

                                           
17

 https://www.gu.se/en/quality-government/qog-data/data-downloads 
(، "اختبارات اجلذر االحادي: دراسة تطبيقية عمى بعض ادلتغَتات االقتصادية الكمية يف اجلزائر"، رللة الباحث 2116عدوكة خلضر وبوشتة زني )18

 .142، ص16االقتصادي، العدد 
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  سالسل الزمنية حسب اختبار ديكي فولر كما يلي:وشنك  توضيح استقرارية ال

 القرار )الرتبة( ادلتغَتات
 السرق اثأول يف ادلستوى
 القيم احلرجة tإحصائية  القيم احلرجة tإحصائية 

P I (0) -4.946576 -1.953858 / / 
POL I (1) -3.185755 -3.580623 -4.862687 -3.587527 

OPEN I (1) 0.187963 -1.953381 -4.998195 -1.953858 
GDP I (0) 2.544487 1.953381 / / 
EXC I (0) 9.255499 3.580623 / / 
DEF I (0) 2.140441 1.953381 / / 

CRIS I (0) -2.182821 -1.953381 / / 
CBI I (1) -0.564373 -1.953381 -5.099020 -1.953858 

 
 ما يلي: ADFيبُت اختبار 
 و حصة السرد م  الناتج احمللي اإلمجارل، سعر الصرف السعلي استهداف التضخم، معدل دن

احلقيقي، رصيد موازنة احلكومة واثأزمات، كلها مستقرة يف ادلستوى، ثأن القيم احملسوبة 
 %( لكل متغَت.5أصغر م  القيم احلرجة )عند ادلستوى  tالحصاءة 

 مستقرة م  الدرجة اثأوذل، ثأن  نوعية احلكم، االنستاح التجاري واستقاللية بنك اجلزائر، كلها
%( يف ادلستوى، وأصغر منها 5أكرب م  القيم احلرجة )عند مستوى  tالقيم احملسوبة الحصاءة 

 عند التساضالت اثأوذل ذلذه السالسل الزمنية.
 :ARDLادلثلى للمتغريات الداخلية يف تقدير منوذج  اإلبطاءاختبار فرتات  .ب 

قصَتة اثأجل بُت استهداف التضخم يف اجلزائر وادلتغَتات ادلسسرة اثأخرى، قيل تقدير العالقة طويلة اثأجل و 
 لتحديدىا. AICادلثلى ذلذه ادلتغَتات، واعتمدان على معيار  اإلبطاءلزاما علينا معرفة عدد فًتات 
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( ىي AICم  خالل الشكل أعاله يتضح أن فًتات االبطاء ادلثلى حسب معيار )
ة واحدة لكل م  استهداف التضخم، االنستاح التجاري وسعر الصرف (، أي فًت 1,2,2,1,2,2,2,1)

السعلي احلقيقي، وفًتتُت لكل م  استقاللية بنك اجلزائر، اثأزمات، رصيد موازنة احلكومة، نوعية احلكم، 
 ومعدل دنو حصة السرد م  الناتج احمللي اإلمجارل.

 (:Bounds Testاختبار التكامل ادلشرتك ابستعمال منهج احلدود ) .ج 
الختبار مدى وجود عالقة توازنية طويلة اثأجل )يعٍت وجود تكامل مشًتك( بُت استهداف التضخم وادلتغَتات 

-Fالذي زندد القيم العليا والدنيا لالحصاءة  Bounds Testادلسسرة اثأخرى، استخدمنا اختبار 
Bounds Test غَتات( مقابل السرضية بعد وضع السرضية العدمية )عدم وجود تكامل مشًتك بُت ادلت

أكرب م  القيم احلرجة يف  F-Bounds Testالبديلة )وجود تكامل مشًتك بُت ادلتغَتات(، فإذا كانت 
سلتلف ادلستوايت ودرجات ادلعنوية نرفض السرضية العدمية ونقبل السرضية البديلة، أي توجد عالقة تكامل 

 مشًتك، والعكس صحيح.
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F-Bounds Test Null Hypothesis: No levels relationship 

Test Statistic Value Signif. I (0) I (1) 

   Asymptotic: n=1000  

F-statistic  16.18615 10%   1.92 2.89 

k 7 5%   2.17 3.21 

  2.5%   2.43 3.51 

  1%   2.73 3.9 

Actual Sample Size 27  Finite Sample: n=35  

  10%   2.196 3.37 

  5%   2.597 3.907 

  1%   3.599 5.23 

   Finite Sample: n=30  

  10%   2.277 3.498 

  5%   2.73 4.163 

  1%   3.864 5.694 
 

 
، ومبقارنتها 16.18615تساوي  F-Bounds Testيبُت اجلدول أعاله أبن القيمة احملسوبة لالحصاءة 

ودرجات ادلعنوية، نالحظ أبهنا أكرب م  كل القيم احلرجة، وابلتارل  مبختلف القيم احلرجة يف سلتلف ادلستوايت
نقبل السرضية البديلة ونرفض السرضية العدمية وىذا ما يؤكد وجود عالقة توازنية طويلة اثأجل بُت استهداف 

 التضخم وبقية ادلتغَتات ادلسسرة اثأخرى يف ادلدى الطويل.
 تقدير العالقة طويلة األجل: .د 

ثبتنا وجود عالقة توازنية طويلة اثأجل بُت استهداف التضخم وبقية ادلتغَتات ادلسسرة اثأخرى يف ومبا أننا أ
 ادلدى الطويل، نقوم بتقدير ىذه العالقة يف ادلدى الطويل كما يلي:
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ARDL Long Run Form 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    

CBI -376.5078 66.15408 -5.691377 0.0013 

CRIS -0.679594 5.042053 -0.134785 0.8972 

OPEN 0.057520 0.509117 0.112981 0.9137 

DEF 1.653039 0.492871 3.353897 0.0153 

POL -13.41635 4.123312 -3.253780 0.0174 

GDP 7.197582 1.635773 4.400111 0.0046 

EXC 0.454461 0.323393 1.405289 0.2095 

C -161.0054 74.22295 -2.169213 0.0731 

R-squared 0.970454     Mean dependent var -3.032164 

Adjusted R-squared 0.871968     S.D. dependent var 17.17815 

S.E. of regression 6.146613     Akaike info criterion 6.521157 

Sum squared resid 226.6851     Schwarz criterion 7.529031 

Log likelihood -67.03563     Hannan-Quinn criter. 6.820851 

F-statistic 9.853701     Durbin-Watson stat 3.298482 

Prob(F-statistic) 0.004644  

 
القة طردية، انطالقا م  اجلدول أعاله، نالحظ أبن مجيع ادلتغَتات ادلسسرة الستهداف التضخم مرتبطة معو بع

 ابستثناء استقاللية بنك اجلزائر، اثأزمات، نوعية احلكم اليت ترتبط بعالقة عكسية.
% يف استقاللية بنك اجلزائر تؤدي إذل اخنساض يف استهداف التضخم بقيمة 11وابلتارل فإن زايدة 

دلقابل للمعلمة %، إضافة إذل أن معلمة استقاللية بنك اجلزائر معنوية حيث أن قيمة االحتمال ا376.5
(، وىذا ما يؤكد اثأثر الكبَت الستقاللية بنك اجلزائر على فعالية Prob=0.0013% )5أصغر م  

السياسة النقدية يف اجلزائر يف ادلدى الطويل، فسي كثَت م  ادلناسبات كانت تدخالت السلطة التنسيذية يف 
معدالت التضخم خصوصا، واليت عادة ما الشؤون النقدية ذات أثر سليب على االقتصاد اجلزائري عموما و 

تكون ىذه التدخالت يف حاالت اثأزمات )تلك ادلتعلقة أبسعار النسط والسياسات التوسعية(، فمحاوالت 
ادلتعلق  11-17تغطية اآلاثر السلبية ذلذه اثأزمات ع  طريق اإلصدار النقدي واالستدانة )مثال حالة اثأمر 

قاللية بنك اجلزائر كبَت جدا يف رفع فعالية السياسة النقدية وحتسُت معدالت ابلنقد والقرض( جتعل م  أثر است
 التضخم احملققة.
%، إضافة 1.68% يف مؤشر اثأزمات يؤدي إذل اخنساض يف استهداف التضخم بقيمة 11كما أن زايدة 

% 5 إذل أن معلمة مؤشر اثأزمات ليست معنوية حيث أن قيمة االحتمال ادلقابل للمعلمة أكرب م 



 

 أمحدبلحاج ،  الذىب عبد اجمليد فار،  شييب عبد الرحيم
 

 36 جملة NARAFE 8181، ديسمرب 8، العدد 3اجمللد                                   

(Prob=0.8972 وىذا ما يؤكد أن اثأزمات ليس ذلا أثر كبَت على فعالية السياسة النقدية يف اجلزائر يف ،)
 ادلدى الطويل.

%، إضافة إذل 1.15752% يف االنستاح التجاري يؤدي إذل زايدة يف استهداف التضخم بقيمة 11وزايدة 
% 5الحتمال ادلقابل للمعلمة أكرب م  أن معلمة االنستاح التجاري ليست معنوية حيث أن قيمة ا

(Prob=0.9137 وىذا ما يؤكد أن االنستاح التجاري ال يسسر تغَتات فعالية السياسة النقدية يف اجلزائر ،)
 على ادلدى الطويل.

%، 1.653139% يف رصيد موازنة احلكومة يؤدي إذل زايدة يف استهداف التضخم بقيمة 11وزايدة 
% 5د موازنة احلكومة معنوية حيث أن قيمة االحتمال ادلقابل للمعلمة أصغر م  إضافة إذل أن معلمة رصي

(Prob=0.0153 وىذا ما يؤكد أن رصيد موازنة احلكومة يسسر تغَتات فعالية السياسة النقدية يف ،)
 اجلزائر على ادلدى الطويل، حيث أنو يف اجلزائر غالبا ما تضطر احلكومة لتعويض العجز لضمان التوازن يف

إذل  2113ادلوازنة نظرا للسياسات ادلالية التوسعية ادلتمثلة يف اإلنساق احلكومي، فمثال جلأت احلكومة سنة 
مليار دينار )أكثر م   541.8قانون مالية تكميلي دلواجهة العجز ع  طريق اللجوء إذل القروض بقيمة فاقت 

 ميزانية تسيَت اليت تضم زايرة معتربة يف كتلة مليار دوالر( يف 1.27مليار دينار ) 111مليار دوالر( منها  7
 مليار دوالر( يف ميزانية التجهيز. 5.61مليار دينار ) 441.8اثأجور و
%، إضافة إذل 13.41635% يف نوعية احلكم يؤدي إذل اخنساض يف استهداف التضخم بقيمة 11وزايدة 

% 5لمعلمة أصغر م  أن معلمة نوعية احلكم معنوية حيث أن قيمة االحتمال ادلقابل ل
(Prob=0.0174 وىذا ما يؤكد أن نوعية احلكم تسسر تغَتات فعالية السياسة النقدية يف اجلزائر على ،)

ادلدى الطويل، حيث أن نوعية احلكم والبيئة ادلؤسساتية تؤثر مباشرة على استقاللية البنك ادلركزي، ابعتبارىا 
السوق ادلارل ودائرة القرض ويف استقاللية زلافظ البنك ادلركزي، تؤثر يف تدخالت السلطة التنسيذية ويف كساءة 

فمثال فضائح السساد اليت عرفها االقتصاد اجلزائري )فضيحة بنك اخلليسة، بنك الصناعي التجاري وفضيحة 
شكيب خليل( ومشاكل البَتوقراطية أدت إذل تبٍت إجراءات رفعت م  استقاللية بنك اجلزائر وزلافظو ونتج 

 بيئة مؤسساتية أكثر دشنوقراطية شلا يسمح بتحقيق معدالت تضخم أفضل.عنها 
% يف معدل دنو حصة السرد م  الناتج احمللي اإلمجارل يؤدي إذل اخنساض يف استهداف التضخم 11وزايدة 
%، إضافة إذل أن معلمة معدل دنو حصة السرد م  الناتج احمللي اإلمجارل معنوية حيث 7.197582بقيمة 
(، وىذا ما يؤكد أن معدل دنو حصة Prob=0.0046% )5االحتمال ادلقابل للمعلمة أصغر م   أن قيمة

السرد م  الناتج احمللي اإلمجارل يسسر تغَتات فعالية السياسة النقدية يف اجلزائر على ادلدى الطويل، فاالرتساع 
-1988تلة اثأجور )خالل السًتة ادلستمر يف كل م  اإلنساق االستثماري واالستهالك واالرتساع ادلعترب يف ك
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%( اليت تعد م  نتائج السياسات االقتصادية اذلادفة لتخسيض معدالت البطالة 517ارتسعت بنسبة  2111
 أدى إذل ظهور ضغوط تضخمية.

% يف سعر الصرف السعلي احلقيقي يؤدي إذل اخنساض يف استهداف التضخم بقيمة 11وزايدة 
سعر الصرف السعلي احلقيقي ليست معنوية حيث أن قيمة االحتمال %، إضافة إذل أن معلمة 1.454461

(، وىذا ما يؤكد أن سعر الصرف السعلي احلقيقي ال Prob=0.2095% )5ادلقابل للمعلمة أكرب م  
يسسر تغَتات فعالية السياسة النقدية يف اجلزائر على ادلدى الطويل.كما نالحظ أيضا أن ادلتغَتات ادلسسرة 

   تغَتات ادلتغَت التابع )استهداف التضخم( يف ادلدى الطويل.% م97.14تسسر 
 (:ECMتفسري منوذج تصحيح اخلطأ ) .ه 

وبعد تقديران للعالقة طويلة اثأجل بُت استهداف التضخم وادلتغَتات ادلسسرة، نقوم بتقدير العالقة قصَتة 
 اثأجل، وىي كما يلي:

ARDL Error Correction Regression 

Selected Model: ARDL (1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1) 

Case 2: Restricted Constant and No Trend 

ECM Regression 

Case 2: Restricted Constant and No Trend 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    

D(CBI) -315.7232 33.03364 -9.557626 0.0001 

D (CBI (-1)) -271.9966 43.64632 -6.231834 0.0008 

D(CRIS) -4.098632 1.846639 -2.219509 0.0682 

D (CRIS (-1)) 11.83397 2.740133 4.318757 0.0050 

D(OPEN) 1.863604 0.324897 5.735980 0.0012 

D(DEF) 0.037034 0.017131 2.161780 0.0876 

D (DEF (-1)) -0.966143 0.177059 -5.456622 0.0016 

D(POL) 17.62002 1.490304 11.82310 0.0000 

D (POL (-1)) 19.01467 1.302587 14.59761 0.0000 

D(GDP) -7.581901 0.520383 -14.56984 0.0000 

D (GDP (-1)) -2.100753 0.498742 -4.212106 0.0056 

D(EXC) 0.270775 0.177384 1.526488 0.1777 

CointEq (-1) * -1.289916 0.069965 -18.43662 0.0000 

R-squared 0.985240     Mean dependent var 0.077164 

Adjusted R-squared 0.972589     S.D. dependent var 24.30419 

S.E. of regression 4.023902     Akaike info criterion 5.928565 

Sum squared resid 226.6851     Schwarz criterion 6.552486 

Log likelihood -67.03563     Hannan-Quinn criter. 6.114089 

Durbin-Watson stat 3.298482  
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نالحظ م  اجلدول عاله، أبن كل ادلتغَتات ادلسسرة الستهداف التضخم مرتبطة معو بعالقة طردية، ابستثناء 
اتج احمللي اإلمجارل، اليت ترتبط معو استقاللية بنك اجلزائر، رصيد موازنة احلكومة ومعدل دنو حصة السرد م  الن

 بعالقة عكسية.
إضافة إذل أن اختبارات معنوية ادلتغَتات توضح لنا قبول معنوية معامالت معنوية كل ادلتغَتات ما عدى معامل 

(، 1.1777% )15معنوية سعر الصرف السعلي احلقيقي حيث أن قيمة االحتمال ادلقابل للمعلمة أكرب م  
 سسَت ادلتغَتات ادلسسرة لتغَتات استهداف التضخم يف اجلزائر يف اثأجل القصَت.شلا يؤكد قوة ت

( ظهرت إبشارة سالبة ومعنوية عند ادلستوى 1-) ECMونالحظ أيضا أبن معلمة حد تصحيح اخلطأ 
%، شلا يؤكد وجود آلية تصحيح اخلطأ ابلنموذج، حيث تقيس ىذه ادلعلمة سرعة العودة إذل وضع التوازن 5

% م  االحنرافات يف استهداف التضخم يف السنة السابقة يتم تصحيحها يف 128ثأجل الطويل، أي أن يف ا
 السنة ادلوالية.

، وأن 1.98كما نالحظ أيضا، أبن النموذج ادلقدر ذو جودة عالية حيث بلغت قيمة معامل التحديد 
-Durbinما أن إحصائية % م  تغَتاتو، ك98.52ادلتغَتات ادلسسرة الستهداف التضخم تسسر حوارل 

Watson stat.ال توحي بوجود ارتباط ذايت ما بُت اثأخطاء 
 اختبار استقرار النموذج: .و 

(، وكذا CUSUMوقمنا ابلتأكد م  استقرارية النموذج حسب اختبار اجملموع الًتاكمي للبواقي ادلعاودة )
(، وذلك للتأكد م  خلو CUSUM of Squaresاختبار اجملموع الًتاكمي دلربعات البواقي ادلعاودة )

 البياانت ادلستخدمة يف الدراسة م  وجود أي تغَت ىيكلي.
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(، واحصاءة CUSUMنالحظ م  الشكل أعاله، أبن احصاءة اختبار اجملموع الًتاكمي للبواقي ادلعاودة )

د ( جاءات ضم  احلدو CUSUM of Squaresاختبار اجملموع الًتاكمي دلربعات البواقي ادلعاودة )
%(، شلا يعٍت أبن ادلعلمات ادلقدرة يف دنوذج تصحيح اخلطأ 5احلرجة العليا والدنيا )عند مستوى معنوية 

وجود انسجام يف النموذج بُت نتائج اثأجل الطويل ونتائج  إذلمستقرة ىيكليا يف فًتة الدراسة، ويشَت أيضا 
 اثأجل القصَت.

 االختبارات التشخيصية: .ز 
 ض اختبار وقياس جودة النموذج، وىي كما يلي:ونقوم هبذه االختبار لغر 

 االرتباط الذايت لألخطاء: -
 Breusch-Godfrey Serialاختبار  إذلوم  أجل دراسة فرضية عدم ارتباط اثأخطاء، نلجأ 

Correlation LM Test:وكانت النتائج كما يلي ، 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 6.947094     Prob. F (2,4) 0.6244 

Obs*R-squared 20.96452     Prob. Chi-Square (2) 0.1648 
 

 
%، فهذا يعٍت أننا نقبل السرضية العدمية 5أي أكرب م   1.1648يساوي  Fة ئيومبا أن احتمال االحصا

 ونرفض السرضية البديلة، أي أنو ال يوجد ارتباط ذايت لألخطاء.
 اختبار تبات التباي : -

، Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfreyاختبار  إذلالختبار تبات التباي ، جلأان و 
 وكانت نتائجو كما يلي:
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Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

F-statistic 0.476596     Prob. F (20,6) 0.9010 

Obs*R-squared 16.56987     Prob. Chi-Square (20) 0.6807 

Scaled explained SS 1.013461     Prob. Chi-Square (20) 1.0000 

 
%، فهذا يعٍت أننا نقبل السرضية العدمية 5أي أكرب م   1.9111تساوي  Fومبا أن احتمال االحصاءة 

 ونرفض السرضية البديلة، أي أنو شنكننا اعتبار أن التباي  اثأخطاء اتبت.
 التوزيع الطبيعي للبواقي: -

، وكانت نتائج االختبار كما Jarque-Beraختبار التوزيع الطبيعي للبواقي، سنعتمد على احصاءة وال
 يلي:

 
%، وابلتارل نقبل السرضية 5أي أكرب م   1.364131تساوي  Jarque-Beraومبا أن احتمال اختبار 

 العدمية ونرفض السرضية البديلة، أي أن العينة ختضع للتوزيع الطبيعي.
 

 خامتة:
تسسَت ىذا  زلاولةىذه الدراسة إشكالية استقاللية البنك ادلركزي وأثرىا على فعالية السياسة النقدية، اجلت ع

، ابستخدام منهجية االحندار الذايت 2118-1991اثأثر م  خالل دراسة حالة اجلزائر خالل السًتة 
استقاللية بنك اجلزائر معامل إذل أن  خلصت ىذه الدراسةو  .(ARDL)للسجوات الزمنية ادلوزعة ادلتباطئة 

نتائج بينت أن استقاللية بنك اجلزائر تؤثر سلبا على مؤشر الالسياسة النقدية يف اجلزائر، حيث أن  لسعاليةمهم 
أتثَت إرنايب  و نوعية احلكم كما أن للبيئة ادلؤسساتية  .استهداف التضخم، بسبب حتقيق معدالت تضخم أقل

ثأهنا تؤثر يف تدخالت السلطة التنسيذية ويف كساءة السوق ادلارل ودائرة القرض على فعالية السياسة النقدية، 
كلما ارتسع معدل دنو حصة السرد م  الناتج احمللي   م  جهة أخرى، .ويف استقاللية زلافظ البنك ادلركزي
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قدية يف اجلزائر، اإلمجارل زادت معدالت التضخم احملقق، أي أن ذلذا ادلعدل أتثَت سليب على فعالية السياسة الن
بناء على ذلك، شنكننا  إضافة إذل أن لرصيد موازنة احلكومة أتثَت سليب على فعالية السياسة النقدية يف اجلزائر.

 اقًتاح بعض التوصيات كما يلي:
زلاولة تعزيز استقاللية بنك اجلزائر م  خالل تعديل قانون النقد والقرض وتقليص سيادة السلطة  ‐

 لطة النقدية.التنسيذية على الس
 تطوير السوق ادلارل اجلزائري لتعزيز فعالية أدوات السياسة النقدية لتحسُت نتائج السياسة النقدية. ‐
زلاولة ارناد حلول أخرى ثأزمات اهنيار أسعار النسط ع  طريق اتباع سياسات التنويع وتشجيع  ‐

عجز ادلوازنة وعدم االعتماد االستثمار وزلاولة حتسُت التحصيل الضرييب وإرناد موارد أخرى لعالج 
 على اإلصدار النقدي.

 زلاولة حتسُت البيئة ادلؤسساتية وزلاربة البَتوقراطية ‐

 
 
 

 ادلراجع

 ( حتليل مدى استقاللية بنك اجلزائر خالل السًتة 2121بوكرشاوي إبراىيم وارزي فتحي" ،)
 .16، العدد 16"، رللة الرايدة القتصادايت اثأعمال، اجمللد 1991-2117

 ( السياسات النقدية يف البنوك ادلركزية"، دار ادلناىج للنشر 2115عبد احلسُت جليل الغاليب" ،)
 .والتوزيع، الطبعة اثأوذل

 ( اختبارات اجلذر االحادي: دراسة تطبيقية ع2116عدوكة خلضر وبوشتة زني" ،)   بعض
 .16لعدد ادلتغَتات االقتصادية الكمية يف اجلزائر"، رللة الباحث االقتصادي، ا

 ( مداخلة بعنوان: "السياسة النقدية واستقاللية البنوك ادلركزية2113صديقي مليكة ،)- حالة
 .-زلاولة للتقييم–، ادللتقى الوطٍت اثأول حول السياسة االقتصادية يف اجلزائر -اجلزائر

 ( استقاللية البنوك ادلركزية وأثرىا على فعالية السياسة النقدية 2119مرمي ماطي" ،)– حالة بنك
، مذكرة مقدمة ضم  متطلبات نيل شهادة ماجستَت يف العلوم االقتصادية، شعبة حتليل -اجلزائر

 .-أم البواقي–االقتصادي، ختصص إحصاء واقتصاد تطبيقي، جامعة العريب ب  مهيدي 
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 (  استقاللية البنك ادلركزي وأثرىا على السياسة النقدية، ادللتقى الوطٍت اثأ2114منصوري زي ،) ول
 .، جامعة الشلف-واقع وحتدايت–حول ادلنظومة ادلصرفية اجلزائرية والتحوالت االقتصادية 
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ىذه الدراسة إىل تسليط الضوء على الصكوؾ اإلسبلمية كأداة دتويلية إستثمارية ذلا أمهية ابلغة يف ىدفت  ملخص:
دارىا  جتميع ادلوارد ادلالية وختصيصها لئلستثمار، أين عملت سلتلف اإلقتصادايت اإلسبلمية وغًن اإلسبلمية إىل إص

كما ىدفت الدراسة إىل حتليل وضعية الصكوؾ اإلسبلمية   كاداة دتويل حكومية يف ظل قصور آليات التمويل التقليدية
على مستوى اإلقتصاد البحريين، السوداين وادلاليزي ومدى مسامهتها يف دتويل النشاط اإلستثماري، وخلصت الدراسة 

درلها كأدة حكومية أو خاصة غرضها دتويل اإلستثمار يف اجلزائر هبدؼ  إىل أمهية أدوات التمويل اإلسبلمي وإمكانية
خفض عبئ اإلنفاؽ اإلستثماري احلكومي من جهة، وإشراؾ القطاع اخلاص ومدخرات القطاع العائلي يف دتويل التنمية 

لبحث العلمي يف ادلالية خاصة يف ظل األوضاع ادلالية اليت تعيشها اجلزائر، كما أوصت الدراسة بضرورة تعميق التعليم وا
 اإلسبلمية فضبل عن توفًن البيئة التشريعية والقانونية واجلبائية لتطور العمل ادلايل اإلسبلمي مبا فيها الصكوؾ اإلسبلمية.

الصكوؾ اإلسبلمية، الصكوؾ احلكومية ابلبحرين، الصكوؾ السودانية، الصكوؾ ادلاليزية،  الكلمات ادلفتاحية:
 يف اجلزائر.الصكوؾ اإلسبلمية 

 .JEL :G21 ،G24 اتتصنيف

. 

 

Abstract: . The study aimed at shedding light on Islamic sukuk as an 

investment financing tool which is of great importance in the collection of 

financial resources and their allocation to investment, where the various 

Islamic and non-Islamic economies have been issued as a government 

financing instrument in the absence 
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of traditional financing mechanisms. The study concluded the importance of 

Islamic financing tools and the possibility of integrating them as a government 

or private entity whose purpose is to finance investment in Algeria in order to 

reduce the burden of expenditure on investment And the involvement of the 

private sector and the savings of the family sector in the financing 

ofdevelopment, especially in light of the financial situation in Algeria. The 

study also recommended the need to deepen education and scientific research 

in Islamic finance as well as to provide the legislative, legal and penal 

environment for the development of Islamic financial work including Islamic 

sukuk. 

Keywords: Islamic Sukuk, Government Sukuk in Bahrain, Sukuk in Sudan, 

Malaysian Sukuk, Islamic Sukuk in Algeria 

JEL Classification Codes: G21 ،G24. 
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 مقدمة:  .1
تشهد منتجات ادلالية اإلسبلمية تطورا كبًنا من حيث تزايد الطلب عليها وحجم أصوذلا عادليا، 

ل أداة إستثمارية حكومية فعالة من حيث قدرهتا خاصة ما تعلق ابلصكوؾ اإلسبلمية اليت ابتت تشك
على تعبئة ادلوارد ادلالية من سلتلف األعواف اإلقتصاديٌن، وختصيصها للعمل اإلستثماري كخطوة ضلو 
حتقيق زايدة فعلية يف اإلنتاج احلقيقي وتطوير القطاعات اإلقتصادية خاصة ما تعلق ابلصناعة، الفبلحة 

تعاقدية التشاركية اليت تربط أطراؼ عملية التصكيك اإلسبلمي من اىم واخلدمات، وتعد العبلقة ال
العوامل الداعمة لنجاح العملية اإلستثمارية اليت تضمن توزيع ادلهاـ والواجبات وتكفل حفظ حقوؽ 
األطراؼ ادلشاركة وإستحقاقهم للعوائد، فضبل عن كوهنا أداة تتوائم وخصائص اإلقتصادايت النامية اليت 

تمويل عائقا رئيسيا لتطوير إستثماراهتا، ويف ظل قصور اإلنفاؽ احلكومي اإلستثماري الذي يشكل ال
خيضع عادة دلتغًنات خارجة عن إدارهتا ومن أمهها تغًنات أسعار احملروقات، كما أف بدائية القاعدة 

بلذلا أمواؿ اإلنتاجية تدفع من حكومات الدوؿ النامية إجياد سبل دتويلية لتمويل التنمية تشرؾ من خ
القطاع اخلاص وقطاع العائبلت، وأظهر الواقع العملي صلاعة الصكوؾ اإلسبلمية يف إستقطاب ىذه 

 ادلوارد وختصيصها لئلستثمار.
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ما أمهية الصكوك اإلسالمية   من خبلؿ ماتقدـ ذكره ميكن طرح سؤاؿ االشكالية اآليت:اإلشكالية:  
لبحريين، السوداين وادلاليزي؟ وكيف ميكن إستحداثها يف متويل النشاط اإلقتصادي يف اإلقتصاد ا

 وتفعيلها لتمويل التنمية يف اإلقتصاد اجلزائري؟
تنبثق أمهية الدراسة من أمهية منتجات التمويل اإلسبلمية وما تضفيو من كفاءة للعملية أمهية الدراسة:  

زءا ىاما من مصادر دتويل اإلستثمارية، خاصة ما تعلق ابلصكوؾ اإلسبلمية احلكومية اليت أضحت ج
العجز ادلوازين يف العديد من اإلقتصادايت اإلسبلمية وغًن اإلسبلمية، وآلية ىامة لتمويل البىن التحتية 
واإلستثمارات الضخمة اليت قد تعجز احلكومات على دتويلها بينما يدعم تعدد األطراؼ ادلشاركة 

زية وختصيصها خللق القيمة ادلضافة، وىو ما أثبتو إمكانية إستقطاب أمواؿ القطاع اخلاص والسوؽ ادلوا
الواقع العملي يف البحرين والسوداف وماليزاي، شلا يطرح تساؤال كبًنا حوؿ إمكانية اإلستفادة من ىذه 
اآللية الناجعة يف تغطية اإلنفاؽ اإلستثماري يف اجلزائر خاصة يف ظل تدين عوائد قطاع احملروقات الذي 

 ىاـ من ادلشروعات اإلستثمارية. أسفر على جتميد قدر
 تتمثل بعض أىداؼ الدراسة يف ما يلي:أهداف الدراسة:  

 الوقوؼ على الدور التنموي للصكوؾ اإلسبلمية وأمهيتها يف دتويل العجز ادلوازين. -
 حتليل واقع الصكوؾ اإلسبلمية عادليا ومن مث يف اإلقتصاد السوداين، البحريين وادلاليزي. -
ية الصكوؾ اإلسبلمية لئلقتصاد اجلزائري وإمكانية دتويل اإلنفاؽ اإلستثماري الوقوؼ على أمه -

 عربىا.
نظرا لطبيعة موضوع البحث وزلاولة للوصوؿ إىل كافة تطلعاتو، مت االعتماد على منهج الدراسة:  

على ادلنهج اإلحصائي االستعراضي من خبلؿ االستعانة مبختلف إحصائيات الصكوؾ اإلسبلمية 
إضافة إىل استخداـ بعض االدوات كاجلداوؿ واألشكاؿ إلقتصاد البحريين، السوداين وادلاليزي مستوى ا

 البيانية واالعتماد كذلك على ادلنهج الوصفي التحليلي حسب احلاجة.
 مت تقسيم ىذه الدراسة إىل احملاور التالية:حماور الدراسة:  

 ورىا التمويلي.اإلطار ادلفاىيمي للصكوؾ اإلسبلمية وداحملور األول: 
 مناذج دوؿ إسبلمية رائدة يف التمويل ابلصكوؾ اإلسبلمية.احملور الثاين: 

 الصكوؾ اإلسبلمية آلية لتمويل اإلنفاؽ اإلستثماري يف اجلزائر.احملور الثالث: 
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 اإلطار ادلفاهيمي للصكوك اإلسالمية ودورها التمويلي .2
 تعريف الصكوك االسالمية -1.2

اسبة والتدقيق للمؤسسات ادلالية اإلسبلمية الصكوؾ على أهنا: شهادات متساوية عرفت منظمة احمل
القيمة دتثل أسهما غًن قابلة للتجزئة دللكية أصوؿ ملموسة أو منافع أو خدمات أو يف ملكية أصوؿ 

وتعرؼ على أهنا أوراؽ مالية  (Alvi ،2013 ،p :05) دلشاريع معينة أو نشاط استثماري خاص.
قيمة زلددة ادلدة، تصدر وفق صيغ التمويل اإلسبلمية، تعطي حلاملها حق اإلشرتاؾ مع متساوية ال

الغًن بنسبة مئوية يف ملكية وصايف إيرادات أو أرابح وخسائر موجودات مشروع استثماري قائم فعبلً، 
وابط أو سيتم إنشاؤىا من حصيلة اإلكتتاب، وىي قابلة للتداوؿ واإلطفاء واإلسرتداد عند احلاجة بض

وقيود معينة، وميكن حصر موجودات ادلشروع اإلستثماري يف أف تكوف أعياانً، أو منافع أو خدمات، 
أو حقوؽ مالية، أو معنوية أو خليط من بعضها أو كلها حسب شروط معينة، وعليو فإف الصكوؾ ال 

، )ربيعة ائد.دتثل دينًا يف ذمة مصدرىا، وإمنا تثبت حلاملها حق ملكية شائعة يف موجودات ذلا ع
 (53، ص:2013

 خصائص الصكوك اإلسالمية -2.2
تتميز الصكوؾ اإلسبلمية مبجموعة ىامة من اخلصائص اليت دتيزىا كأداة دتويلية إسبلمية نذكر 

 (240، ص:2010)اإلسبلمية،  منها:
ؽ أهنا وثيقة تصدر ابسم مالكها بفئات متساوية القيمة، إلثبات حق مالكها فيما دتثلو من حقو  -

 والتزامات مالية.
أهنا دتثل حصة شائعة يف ملكية موجودات سلصصة لئلستثمار، أعيااًن أو منافع أو خدمات أو  -

 خليطاً منها ومن احلقوؽ ادلعنوية والديوف والنقود، وال دتثل ديناً يف ذمة مصدرىا حلاملها.
 .أهنا تصدر على أساس عقد شرعي، بضوابط شرعية تنظم إصدارىا وتداوذلا -
 أف تداوذلا خيضع لشروط تداوؿ ما دتثلو. -
أف مالكيها يشاركوف يف غنمها حسب االتفاؽ ادلبٌن يف نشرة اإلصدار، ويتحملوف غرمها بنسبة ما  -

 ميكلو كل منهم من الصكوؾ.
قابلة للتداوؿ من حيث ادلبدأ مبعىن أف ىناؾ أنواعًا من الصكوؾ قابلة للتداوؿ، مثل صكوؾ  -

ؾ ادلشاركة، وصكوؾ اإلجارة، وىناؾ أنواع غًن قابلة للتداوؿ مثل صكوؾ ادلراحبة ادلضاربة وصكو 
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وصكوؾ السلم، وصكوؾ اإلستصناع، مع العلم أنو ميكن تداوذلا يف حلظة معينة، وذلك عندما دتثل 
 (71، ص 2012)الدماغ،  سلعة، أما عندما تتحوؿ إىل دين يف ذمة الغًن، فبل يصح تداوذلا.

 االقتصادية للصكوك اإلسالمية األمهية -3.2
بداية ميكن صياغة األمهية االقتصادية للصكوؾ بصفة عامة يف حتقيق العديد من متطلبات التنمية 

 (205، ص 2014)علي،  االقتصادية، نذكر منها:
 تعبئة ادلدخرات من الراغبٌن يف التعامل وفقاً ألحكاـ الشريعة. -
 ا يساعدىا يف التوسع يف أنشطتها.سهولة تدفق األمواؿ لئلستثمارات، مب -
 توسيع وتطوير قاعدة سوؽ األوراؽ ادلالية من خبلؿ القابلية للتداوؿ. -
 تطوير يف تنوع وتشكيلة األدوات ادلالية اإلسبلمية، وتنويع ادلخاطر. -
 إاتحة الفرصة للمؤسسات ادلالية اإلسبلمية إلدارة السيولة الفائضة لديها. -
اـ ادلصارؼ ادلركزية يف البلداف اإلسبلمية إلستخداـ الصكوؾ ضمن أطر السياسة إاتحة الفرصة أم -

 النقدية وفقا للمنهج اإلسبلمي، مبا يسهم يف إمتصاص السيولة، ومن مث خفض معدالت التضخم.
 ادلساعدة يف تغطية جزء من العجز يف ادلوازنة العامة للدولة. -
احلكومية وتوفًن التمويل الآلـز للمشروعات العامة واخلاصة،  دتويل مشروعات البنية التحتية وادلرافق -

وكذلك ادلؤسسات ادلالية، مبا يسهم يف حتقيق عملية التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية يف اجملتمعات 
 اإلسبلمية.

 تنشيط وتدويل سوؽ األوراؽ ادلالية، ابإلضافة إىل إاتحة الفرصة لتفعيل سوؽ مالية إسبلمية موحدة. -
 إندماج إقتصادايت البلداف اإلسبلمية مع رتيع بلداف العامل. -

 الصكوك اإلسالمية ومتويل اإلستثمار احلقيقي -4.2
تعاين الدوؿ النامية ومنها الببلد اإلسبلمية من صعوبة يف توفًن ادلوارد التمويلية البلزمة  

مهة يف تنمية االستثمارات لبلستثمارات اإلنتاجية طويلة االجل، وميكن للصكوؾ اإلسبلمية ادلسا
احلقيقية عرب توفًن موارد مالية مبلئمة ذلذه االستثمارات، ومن مث فإف زايدة حجم ادلدخرات وزايدة 
دتويل األنشطة االستثمارية ادلنتجة واتساع قاعدة ادلشروعات ادلمولة يف االقتصاد، حتدث زايدة ملموسة 

نتيجة استبعاد آلية القروض بفائدة اليت ختلق  يف حجم االستثمار، كما حتدث استقرار اقتصادي
أوضاعا غًن مستقرة بطبيعتها، وىذا االستقرار سيدفع مرة أخرى اىل زايدة حجم االستثمار ومن مث 
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زايدة اإلنتاج، واستيعاب ادلزيد من العمالة، وابلتايل التخفيف من حدة البطالة اليت يعاين منها اجملتمع 
الصكوؾ اإلسبلمية يف توفًن التمويل لؤلنشطة االقتصادية العامة،  اإلسبلمي، كما اف استخداـ

سيخفض نصيب السندات بفائدة يف التمويل، كذلك يؤدي التطور النوعي يف ىذه الصكوؾ، نتيجة 
قياـ بعض الدوؿ ابستبداؿ السندات بفائدة بصكوؾ إسبلمية متنوعة، اىل ختفيف العبء على ادلوازنة 

 (128، ص 2014، أدىم) ستبعاد الفوائد.العامة للدولة نتيجة ال
كما أف عملية اصدار تشكيلة متنوعة من الصكوؾ وتداوذلا يف السوؽ ادلالية دتثل تغيًنا جوىراي يف 
اذليكل التمويلي للمصارؼ اإلسبلمية، ميكنها من استيعاب ادلدخرات على سلتلف رغبات افرادىا، 

شروعات، شلا يساىم يف تقدـ ادلصارؼ اإلسبلمية فضبل عن والتوفًن ادلبلئم لبلحتياجات التمويلية للم
أف اصدار الصكوؾ اإلسبلمية لتوفًن احتياجات ادلشروعات اخلاصة والعامة يعد مبثابة األداة ادلناسبة 

 للتكامل بٌن النشاط ادلصريف اإلسبلمي واألسواؽ ادلالية، واالندماج مع السوؽ العادلية.
ددة، منها ما ينفع ادلستثمر ومنها ما ينفع ادلؤسسات ادلصدرة وللصكوؾ اإلسبلمية مزااي متع

 (130، ص 2014، )أدىم للصكوؾ، فبالنسبة للمؤسسات الراغبة يف توريق أصوذلا:
 توفًن السيولة للمؤسسات ادلعنية مباشرة من ادلستثمرين ودوف حاجة للوساطة ادلالية التقليدية. -
ادلاؿ، ذلك أف توريق ادلؤسسة ادلالية لديوهنا وأصوذلا ينقل دعم ادلؤسسات ادلالية يف ابب كفاية رأس  -

 ادلخاطر اىل مستوايت اقل.
حتقيق رحبية أعلى من تلك اليت حتققها األنشطة العادية، من خبلؿ توسعة العمليات خارج ادليزانية  -

 دوف احلصوؿ على دتويل إضايف أو زايدة يف رأس ادلاؿ.
 ؾ، فتتوفر لديهم ادلميزات التالية:أما ابلنسبة للمستثمرين زتلة الصكو 

 احلصوؿ على عائد رحبي اعلى من الذي مينحو توظيف أموالو لدى البنوؾ. -
 إعطاء فرصة للذين يريدوف توظيف أمواذلم ابلصيغ الشرعية. -
تعميم ثقافة ال غنم بدوف غـر وابلتايل أتىيل صغار ادلستثمرين على احتماؿ حتمل اخلسارة أو  -

 النقدية. البطء يف التدفقات
 الصكوك اإلسالمية ومتويل اإلستثمارات احلكومية -5.2

، ص 2000)قحف،  توجد عدة أنواع من الصكوؾ لنقل ادلوارد ادلالية للدولة بصورة مؤقتة، كما يلي:
64) 
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: وىي تناسب ادلشاريع ادلدرة للدخل أو التمويل بصيغة ادلشاركة أو ادلضاربة -1.5.2
ئية وادلوانئ، حيث تصدر الدولة صكوؾ لتمويل ىذه ادلشروعات، االيراد، مثل زلطات الطاقة الكهراب

على اف تقـو بشراء نصيب زتلة صكوؾ ادلضاربة، أو صكوؾ ادلشاركة ادلتناقصة ابلتدرج وفق برانمج 
 زلدد وعلى فرتة زمنية معنية.

ميكن للدولة اف تستخدـ صكوؾ االجارة يف تعبئة ادلوارد التمويل بصيغة االجارة:  -2.5.2
ة لتمويل كثًن من ادلشروعات والنفقات احلكومية، اذ ميكن دتويل االنشاءات العقارية، ودتويل البلزم

 شراء اآلالت وادلعدات واألجهزة واالاثث، من اعياف ذات عمر طويل االجل.
وىذا األسلوب يناسب الدوؿ اليت لديها موارد طبيعية  التمويل بصيغة السلم:  -3.5.2

 كالنفط وادلعادف.
ويستخدـ ىذا األسلوب لتصنيع منتجات زلددة، أو االستصناع: التمويل بصيغة  -4.5.2

  .بناء مشاريع عمرانية، أو مد الطرؽ واجلسور، أو انشاء زلطات الطاقة الكهرابئية
 دة يف التمويل ابلصكوك اإلسالميةمناذج دول إسالمية رائ .3

 توزيع أصول الصكوك اإلسالمية ادلتداولة عادليا -1.3
اليت لصيغ التمويل اإلسبلمي ابلصكوؾ اإلسبلمية من منطلق ادلبادئ العادلة  برزت أمهية التمويل

تضمن تعبئة فعالة للموارد ادلالية ومن مث ختصيصها لتمويل البىن التحتية واإلستثمارات الضخمة، 
فظهرت كأداة دين عاـ كفؤة ذلا مسامهة فعالة يف دتويل النشاط اإلقتصادي، ويوضح اجلدوؿ رقم 

 .2016ع أصوؿ الصكوؾ ادلتداولة عادليا موزعة جغرافيا خبلؿ سنة ( توزي01)
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 2016توزيع أصوؿ الصكوؾ اإلسبلمية جغرافيا خبلؿ سنة  (:21اجلدول رقم )
 حجم الصكوك ادلتداولة )مليون دوالر أمركي( ادلنطقة

 206.823 دول اجلنوب الشرقي آلسيا
 111.112 دول جملس التعاون اخلليجي

 13.528 ابأورو 
 7.828 جنوب آسيا

 2.056 ابقي دول آسيا
 1.745 صحراء إفريقيا

 1.410 دول الشرق األوسط ومشال إفريقيا
 266 أمريكا

 Thomsonالصادر عن  2017بناءا على التقرير السنوي  لتنمية التمويل اإلسبلمي لسنة  ٌنمن إعداد الباحث ادلصدر:
Reuters 

ح توزيع أصوؿ الصكوؾ اإلسبلمية حسب ادلناطق عادليا خبلؿ سنة من خبلؿ اجلدوؿ أعبله يتض
ػ، حيث تتمركز ىذه األصوؿ بنسبة كبًنة يف منطقة دوؿ اجلنوب الشرقي آلسيا مبا قيمتو 2016

مليوف دوالر أمريكي، أين تتصدر ماليزاي أوؿ الدوؿ احلائزة على أكرب قيمة ألصوؿ  206.823
مليوف دوالر أمريكي أي ما يعادؿ  168.942بقيمة  2016الصكوؾ اإلسبلمية خبلؿ سنة 

من احلجم الكلي ألصوؿ الصكوؾ يف ىذه ادلنطقة، مث أتيت دوؿ منطقة رللس التعاوف  81.68%
مليوف دوالر أمريكي موزعة  111.112اخلليجي من حيث تركيز أصوؿ الصكوؾ اإلسبلمية بقيمة 

دوالر أمريكي أي  52.546طقة مبا قيمتو صك إسبلمي وتتصدر السعودية دوؿ ىذه ادلن 194على 
من إرتايل أصوؿ الصكوؾ يف ىذه ادلنطقة، كما تعد السعودية اثين دولة حائزة  %47.29ما يقابل 

مليوف دوالر  13.528على أصوؿ الصكوؾ اإلسبلمية عادليا بعد ماليزاي، كما حتوز أورواب على 
يا وادلملكة الربيطانية الدوؿ ادلصدرة صك إسبلمي وتتصدر كبل من ترك 51أمريكي موزعة على 

مليوف دوالر أمريكي، وتركيا على  1.904للصكوؾ يف ىذه ادلنطقة أين حتوز بريطانيا على حوايل 
مليوف دوالر أمريكي يف شكل أصوؿ صكوؾ إسبلمية، كما إمتد إصدار وتداوؿ الصكوؾ  11.340

 3مليوف دوالر أمريكي موزعة على  266على اإلسبلمية يف كل من صحراء إفريقيا وأمريكا اليت حتوز 
صكوؾ إسبلمية، ومن ادلبلحظ تدين تركيز أصوؿ الصكوؾ اإلسبلمية يف منطقة دوؿ الشرؽ األوسط 
ومشاؿ إفريقيا حيث تظل البنية التحتية لؤلنظمة ادلالية يف ىتو ادلنطقة جد بدائية، وال تزاؿ بعض دوؿ 
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ادلالية  اليت تنظم العمل ادلصريف من اإلعرتاؼ بنظاـ التمويل  ىذه ادلنطقة ختلو تشريعاهتا وقوانينها
 اإلسبلمي كأسوب لتمويل النشاط االقتصادي على غرار اجلزائر.

 التجربة البحرينية  -2.3
حسب  و من اإلصدار العادلي للصكوؾ، %2.3تشكل الصكوؾ اإلسبلمية يف البحرين ما نسبتو   

يقـو ادلصرؼ إبصدار سندات الدين  2006سات ادلالية لعاـ قانوف مصرؼ البحرين ادلركزي وادلؤس
مع وزارة ادلالية. ويتم نشر اجلدوؿ الزمين سنواي إلصدار  نيابة عن حكومة شللكة البحرين بعد التنسيق

الصكوؾ اإلسبلمية وسندات الدين، وتشمل الصكوؾ واليت دتثل أدوات استثمارية تصدر وفقا دلعايًن 
 ادلصدرة من طرؼ مصرؼ البحرين ادلركزي فيما يلي: الشريعة اإلسبلمية. 

 43يوما( مببلغ  91: ويتم إصدارىا على أساس شهري لفرتة استحقاؽ ثبلثة أشهر )صكوك السلم-
 . مليوف دينار حبريين

يوما( مببلغ  182: ويتم إصدارىا على أساس شهري لفرتة إستحقاؽ ستة أشهر )صكوك اإلجارة-
 .مليوف دينار حبريين 26
ويتم إصدارىا ابلدينار البحريين أو الدوالر األمريكي ولفرتات  صكوك اإلجارة طويلة األجل:-

  سنوات 10إىل  2إستحقاؽ من 
دعوة رتيع ادلؤسسات ادلالية ادلؤىلة للمشاركة. ويتم  بعائد اثبت بعد الصكوؾ االسبلميةويتم إصدار 

 (2017الرمسي دلصرؼ البحرين ادلركزي ،  ) ادلوقع : تنفيذ إجراءات اإلصدار على النحو التايل
يقـو ادلصرؼ ادلركزي بتوجيو دعوات ادلشاركة وتشمل رتيع تفاصيل اإلصدار اىل رتيع  -

 ادلؤسسات ادلالية.
 تقـو ادلؤسسة ادلالية بتقدمي عطاءاهتا إىل ادلصرؼ ادلركزي ابلكمية اليت يرغبوهنا. -
ادلؤسسات ادلالية ادلشاركة يف تغطية  يتم توزيع حجم اإلصدار ابلنسبة والتناسب جلميع -

 اإلصدار.
يقـو ادلصرؼ ادلركزي إبخطار ادلؤسسات ادلالية ادلشاركة حوؿ نتيجة العطاءات والكمية  -

 ادلخصصة ذلم.
تتم تسوية ادلعامبلت الناجتة عن مشاركة مصارؼ التجزئة من خبلؿ اخلصم من حساابت ادلصارؼ 

 وذلك بعد يومٌن من اتريخ تقدمي العطاءات،لدى ادلصرؼ ادلركزي بتاريخ اإلصدار 
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يتشكل الدين العاـ الداخلي : حجم الصكوك اإلسالمية من الدين العام الداخلي -1.2.3
لبلقتصاد البحريين من سندات التنمية احلكومية وأذوانت اخلزانة كأداتٌن دتويليتٌن تقليديتٌن أو ربويتٌن، 

( تطور كل من الدين 01ويوضح الشكل رقم ) إضافة إىل صكوؾ السلم اإلسبلمية وصكوؾ التأجًن،
 .2016-2001العاـ وأصوؿ الصكوؾ اإلسبلمية، ونسبتها من ىذا الدين يف البحرين خبلؿ الفرتة 

   
على ادلوقع:  2016-2001بناءا على التقارير اإلحصائية دلصرؼ البحرين ادلركزي للفرتة  ٌنمن إعداد الباحثادلصدر: 

www.cbb.gov.bh 
بلؿ الشكل أعبله يتضح أف أصوؿ الصكوؾ اإلسبلمية يف تزايد مستمر منذ اصدرىا سنة من خ   

شلا يعكس اعتماد احلكومة البحرينية على ىذا األسلوب التمويلي يف دتويل إنفاقها  2001
االستثماري، كما تطور الدين العاـ أيضا خبلؿ ىذه الفرتة مبعدالت متذبذبة حسب حاجة احلكومة 

ادلوازين فكانت معدالت منوه منخفضة خبلؿ فرتة ازدىار أسعار احملروقات الريع  لتغطية عجزىا
األساسي ادلشكل للدخل البحريين، ومرتفعة جدا خبلؿ سنوات اهنيارىا، كما يبلحظ من خبلؿ 
الشكل أف الصكوؾ اإلسبلمية تشكل نسبا مرتفعة جدا من الدين العاـ أين بلغت أعلى نسبة ذلا سنة 

متأثرة ابألزمة ادلالية اليت كاف ذلا أثر واضح يف  2010لتنخفض بعدىا سنة  %85.4وىي  2007
االمر الذي يعكس جهود  2014السوؽ ادلايل البحريين النشط، مث تسجل ارتفعا ملحوظا بعد سنة 

حكومة البحرين يف تعبئة ادلوارد ادلالية خاصة بعد اهنيار أسعار احملروقات وحبثها عن موارد أخرى 
ل التنمية فيها، ومنو نستنتج أف الصكوؾ اإلسبلمية يف البحرين دتثل موردا ىاما لتمويل التنمية، لتموي

وتشكل نسبا مرتفعة جدا من الدين العاـ الداخلي، وتشكل األداة األنسب لتعبئة الفوائض النقدية 
 الداخلية واخلارجية جلاذبيتها ومردوديتها العالية.
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 التجربة السودانية -3.3
جتربة إصدار الصكوؾ اإلسبلمية يف السوداف جتربة رائدة وشليزة خاصة يف رلاؿ صناعة تعد 

الصكوؾ احلكومية السيادية، واليت كانت من بٌن أىم أىدافها تعبئة ادلوارد لتمويل عجز ادلوازنة العامة 
إلدارة  ودتويل األصوؿ وادلشاريع احلكومة ويف نفس الوقت أداة مستوفية للمتطلبات الشرعية تصلح

السيولة داخل اجلهاز ادلصريف واليت يعمل هبا بنك السوداف ادلركزي حاليا فيما يعرؼ بعمليات السوؽ 
ولتسهيل ىذه العملية مت  (18، ص 2014ماي  6و5)زيد،  ادلفتوحة للتحكم يف ادلعروض النقدي،

كزي ووزارة ادلالية إبصدار إنشاء شركة السوداف للخدمات ادلالية احملدودة لتقـو مقاـ بنك السوداف ادلر 
وإدارة الصكوؾ احلكومية وادلسامهة يف ادلشروعات  التنموية االقتصادية واإلجتماعية للدولة وادلساعدة 
يف إدارة السيولة على ادلستوى القومي ودتويل عجز ادلوازنة العامة، وذلذا الغرض تنازلت كل من وزارة 

يف ادلصارؼ ادلملوكة ذلما كليا أو جزئيا لصاحل الشركة،  ادلالية وبنك السوداف ادلركزي عن أصوذلما
لوزارة ادلالية واإلقتصاد الوطين، ومت  %1لبنك السوداف ادلركزي و %99وأصبحت الشركة شللوكة بنسبة 

 10، أنور) .1925، حتت قانوف الشركات لعاـ 1998تسجيلها لدى ادلسجل العاـ للشركات سنة 
 (09، ص 2017ديسمرب 
إستندت ىذه الشهادة على ملكية الدولة  :شاركة احلكومية ششهامةششهادة ادل -1.3.3

لؤلسهم يف بعض الشركات وادلؤسسات الراحبة وتصدر ىذه الشهادات أيضا استنادا على مبدأ ادلشاركة 
يف الربح واخلسارة وىي قابلة للتداوؿ بٌن اجلمهور وادلصارؼ وادلؤسسات وهتدؼ إىل دتويل عجز 

لعجز )اإلستدانة من النظاـ ادلصريف( كما ميكن تداوذلا يف ادلوازنة العامة لتحقيق وختفيف اإلستدانة اب
السوؽ الثانوية وىي تقـو على أساس ادلشاركة تصدرىا وزارة ادلالية نيابة عن احلكومة ويتم تسويقها عرب 

 8)مااي،  .الوكيل ادلكلف من وزارة ادلالية والبنك ادلركزي وعادة ما يكوف بنك إسبلمي أو شركة مالية
  (15، ص 2013 ديسمرب 9و
)  تعمل شهادات ادلشاركة "شهامة" على حتقيق األىداؼ التالية:أهداف شهادة ادلشاركة:  - أ

 (سوداف للخدمات ادلالية احملدودة ادلوقع الرمسي لشركة ال
إدارة السيولة على مستوى اإلقتصاد الكلي عرب ما يعرؼ بعمليات السوؽ ادلفتوحة ابلتحكم  -

 ويف ظل الشريعة اإلسبلمية يف السيولة قبضاً او بسطا 
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تغطية جزء من العجز يف ادلوازنة إذا كاف من ادلعتاد تغطيتو بطباعة أوراؽ نقديو أو ما يسمي  -
ابالستدانة ابلعجز من البنك ادلركزي حيث اف طباعة ىذه األوراؽ لو آاثر تضخمية علي االقتصاد 

 . الوطين
ق نشر الوعي االدخاري بٌن اجلمهور جتميع ادلدخرات القومية وتشجيع االستثمار عن طري -

 . وىذا بدوره يؤدي إىل زايدة االستثمار
 .خلق أوراؽ مالية إسبلمية تكوف مبثابة نواة للمساعدة يف تطوير أسواؽ راس ادلاؿ احمللية -

تتميز شهادة ادلشاركة ابلعديد من ادلزااي مقارنة بباقي األوراؽ ادلالية مميزات شهادة ادلشاركة:  - ب
) الموقع الرسمي لشركة السودان للخذمات المالية  ادلتداولة يف سوؽ اخلرطـو ادلايل ومن أمهها:ادلصدرة و 

 ة(/المحذود
الشهادة شرعية وتفي بكافة متطلبات العقود الشرعية وحصلت علي فتوي بشرعيتها من اذليئة العليا  -

 . للرقابة الشرعية للجهاز ادلصريف
إهنا مسنودة أبصوؿ يف وحدات اقتصادية تتميز برحبيتها العالية  ذات سلاطر استثمارية متدنية حيث -

 . وإدارهتا ادلتميزة ويف قطاعات اقتصادية سلتلفة
 . ذات رحبية عالية مقارنة أبوجو االستثمار األخرى ادلتاحة -
سريعة التسييل حيث ميكن بيعها يف أي حلظة وبسهولة يف سوؽ اخلرطـو لؤلوراؽ ادلالية عرب شركات  -

 . الوكالة العاملة ابلسوؽ
 .ميكن استخدامها يف تسوية ادلعامبلت ادلالية كوسيلة دفع مضمونة السداد -

صكوؾ صرح ىي صكوؾ مالية تقـو على : صكوك اإلستثمار احلكومية شصرحش -2.3.3
مبدأ الشرع اإلسبلمي تصدرىا وزارة ادلالية واإلقتصاد الوطين، وتتم إدارهتا وتسويقها يف السوؽ األويل 

رب شركة السوداف للخدمات ادلالية، وىي تصدر يف صيغة ادلضاربة وتستخدـ إيرادات ىذه الصكوؾ ع
يف دتويل مشروعات البىن التحتية، وقطاعات الصحة والتعليم وادلياه يف والايت السوداف ادلختلفة، 

 (15، ص 2013ل أفري 25-26)عبد هللا،  .وتوفًن ادلوارد ادلالية لتمويل اإلجتياجات ادلختلفة للدولة
وىي صكوؾ مالية يتم إصدارىا على : إجارة البنك ادلركزي ششهابش صكوك -3.3.3

صيغة اإلجارة وذلك لغرض دتكٌن بنك السوداف ادلركزي من إدارة السيولة وتوفًن فرص إستثمارية حتقق 
رحبا حلملة ىذه الصكوؾ عن طريق تصكيك أصوؿ البنك ادلركزي وعرضها للمستثمرين، تتكوف 
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هاب من العقارات ادلملوكة لبنك السوداف ادلركزي يف اخلرطـو والوالايت واليت مت بيعها لشركة صكوؾ ش
مليوف جنيو وقسمت ىذه األصوؿ  243.8السوداف للخدمات ادلالية )الوكيل( مبوجب عقد بيع مببلغ 

يلي: جنيو سوداين، ويوزع عائد اإلجارة كما  1000شهادة قيمة الشهادة الواحدة  243.871لعدد 
) ادلوقع الرمسي لشركة السوداف للخدمات ادلالية  للشركة الوكيل. %5حلملة الصكوؾ، و 95%

 احملدودة(
 2017خبلؿ سنة  وضعية أىم األدوات ادلالية اإلسبلمية السودانية (:22اجلدول رقم )

 قيمة الشهادات )مليوف جنيو( عدد الشهادات ادلباعة نوع الورقة ادلالية
 20503.50 41.007.023 كة احلكومية )شهامة(شهادات ادلشار 

 819.5 8.195.403 صكوؾ اإلستثمار احلكومية )صرح(
 1000 243.871 شهادة إجارة البنك ادلركزي )شهاب(

على ادلوقع  2017ٌن بناءا على تقارير  سوؽ اخلرطـو لؤلوراؽ ادلالية من إعداد الباحثادلصدر: 
 http://www.kse.com.sdاإللكرتوين:

 التجربة ادلاليزية -4.3
أين يتنوع يعد سوؽ الصكوؾ قطاعا ىاما جدا من قطاعات سوؽ رأس ادلاؿ اإلسبلمي يف ماليزاي، 

اإلصدار بٌن القطاع العاـ واخلاص لغرض دتويل اإلحتياجات التنموية لكل قطاع، كما تتنوع الصكوؾ 
 ادلصدرة حسب صيغة اإلصدار وطبيعة النشاط اإلقتصادي ادلموؿ.

تعد الصكوؾ اإلسبلمية : سامهة الصكوك اإلسالمية يف متويل اإلقتصاد ادلاليزيم -1.4.3
( 03ادلاليزية من أكثر الصكوؾ تنوعا فهي تغطي معظم األنشطة اإلقتصادية، كما يوضح اجلدوؿ رقم )

حسب  2014-1996توزيع إرتايل الصكوؾ اإلسبلمية اجملمعة ادلصدرة يف ماليزاي خبلؿ الفرتة 
 قتصادية.القطاعات اإل
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توزيع الصكوؾ اإلسبلمية اجملمعة ادلصدرة يف ماليزاي  حسب النشاط اإلقتصادي للفرتة  (:23جدول رقم )
1996-2014. 

 مبلغ الصكوك )مليار دوالر( عدد الصكوك القطاعات
 287.02 787 مؤسسات حكومية

 51.71 446 خدمات مالية
 30.08 441 ادلرافق والطاقة

 28.06 325 النقل
 17.68 489 البناء

 9.43 108 اإلتصاالت
 6.18 163 العقارات

 3.94 41 التجمعات أو التكتالت
 3.67 99 الزراعة

 3.62 88 النفط والغاز
 3.26 56 اخلدمات

 1.55 74 الرعاية الصحية
 1.34 53 الصناعات التحويلية

 1.03 11 التعليم
 0.78 23 ادلأكوالت وادلشروابت

 0.72 31 تهالكيةالسلع اإلس
 0.32 2 السياحة والرتفيه
 0.24 8 ادلعادن وادلناجم

 0.22 20 تكنولوجيا ادلعلومات
 0.18 18 التجزئة

 451.02 3310 اجملموع الكلي
 Thomson Reuters -Zawya, Malaysia islamic ابإلعتماد على تقرير من إعداد الباحثٌن ادلصدر:

finance report 2015, p :220. 
من خبلؿ اجلدوؿ أعبله يتضح ىيمنة ادلؤسسات احلكومية على الصكوؾ ادلصدرة خبلؿ الفرتة 

حيث يتوجو ىذا النوع من الشركات إىل التمويل عرب الصيغ اإلسبلمية بشكل أكرب  %63.63بنسبة 
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من أساليب التمويل التقليدي، كما تستحوذ قطاعات الطاقة والنقل على حصص ىامة جدا من ىذا 
 ار مقابل احلصص ادلنخفضة لقطاع الفبلحة والصناعات التحويلية وتكنولوجيا ادلعلومات.اإلصد

تصدر ماليزاي : تصنيف الصكوك اإلسالمية ادلاليزية اجملمعة حسب نوعية العقد -2.4.3
العديد من أنواع الصكوؾ إذا ما مت تصنيفها حسب اآلجاؿ، أو القطاعات ادلستفيدة، أو طبيعة العقود 

العقود ادلتعارؼ عليها كادلضاربة وادلشاركة وسلتلف العقود التجارية ظهرت يف ماليزاي  فباإلضافة إىل
أكثر يف عقد واحد، ويوضح اجلدوؿ  العديد من العقود ادلستحدثة واليت عادة ما تكوف درلا لعقدين أو

 لعقود.حسب صيغة ا 2014-1996ادلوايل توزيع الصكوؾ اإلسبلمية اجملمعة يف ماليزاي خبلؿ الفرتة 
-1996توزيع الصكوؾ اإلسبلمية اجملمعة ادلصدرة يف ماليزاي حسب طبيعة العقد للفرتة  (:24جدول رقم )

2014. 
 مبلغ الصكوك )مليار دوالر أمريكي( عدد الصكوك عقود الصكوك

 261.86 1539 ادلراحبة
 74.02 352 البيع بثمن آجل

 57.61 644 ادلشاركة
 22.54 334 اإلجارة
 16.93 74 ةالوكال

 5.30 33 اإلستصناع
 2.05 73 مضاربة

 1.71 44 بيع العينة
 1.35 4 مشاركة-إجارة

 1.32 11 الوكالة ابإلستثمار
 0.87 10 مشاركة-مراحبة

 0.79 3 اإلستثمار
 0.62 42 إستصناع-إجارة

 0.51 39 إجارة وكالة
 0.31 1 األمانة لإلستثمار

 0.28 51 بيع الدين
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 0.22 27 حبةمضاربة مرا
 0.11 5 مراحبة -إجارة

 0.03 12 مراحبة إستصناع
 0.02 2 مضاربة -إستصناع

 451.02 3310 اجملموع
 Thomson Reuters -Zawya, Malaysiaٌن ابإلعتماد على تقرير من إعداد الباحث ادلصدر:

islamic finance report 2015, p :220 
من إرتايل الصكوؾ  %58.05راحبة تغطي من خبلؿ اجلدوؿ أعبله نبلحظ أف صكوؾ ادل

من إرتايل  %12.77، بينما حازت صكوؾ ادلشاركة على 2014-1996ادلصدرة خبلؿ الفرتة 
، وتعكس ىذه النسب إضلياز التمويل ابلصكوؾ %0.45ىذه الصكوؾ، وصكوؾ ادلضاربة ما نسبتو 

ري الذي يولد عائد ابإلضافة للنشاط التجاري ذة ىامش الربح ادلعلـو على حساب النشاط اإلستثما
 إىل حتقيقو زايدة حقيقية يف اإلنتاج.

 الصكوك آلية لتمويل اإلنفاق اإلستثماري يف اجلزائر.4
يعتػػرب االنفػػاؽ العػػاـ ادلمػػوؿ الرئيسػػي للتنميػػة يف اجلزائػػر يف سلتلػػف مسػػتوايهتا سػػواءا مػػا تعلػػق ابلتنميػػة 

طة وغًنىػػا مػػن القطاعػػػات االسػػرتاتيجية والرئيسػػػية، الفبلحيػػة والصػػناعية او ادلؤسسػػػات الصػػغًنة وادلتوسػػػ
وتتنػػػػاقص مسػػػػامهة القطػػػػاع اخلػػػػاص واشػػػػراكو يف توليػػػػد عمليػػػػة الػػػػدخل ذليمنػػػػة احلكومػػػػة علػػػػى النشػػػػاط 

، ويف ظػػل االقتصػػادي علػػى الػػرغم مػػن ظهػػور بػػوادر الشػػراكة بينهمػػا غػػًن اهنػػا تبقػػى زلػػدودة كمػػا ونوعػػا
زائػري علػى خلفيػة إهنيػار أسػعار احملروقػات، ابت لزامػا البحػث يف األزمة ادلالية اليت يعيشػها اإلقتصػاد اجل

إجياد بدائل دتويلية لئلنفاؽ احلكومي اإلستثماري أين تػربز الصػكوؾ اإلسػبلمية كػأداة دتويليػة ذلػا العديػد 
 من اخلصائص اليت تكفل تعبئة فعالة للموارد ادلالية وختصيصها لئلستثمار.

 ثماري ابلصكوك اإلسالمية يف اجلزائرأمهية متويل اإلنفاق اإلست -1.4
يعترب إستحداث أدوات دتويلية إسبلمية لتغطية العجز ادلوازين يف اجلزائر وختفيف العبئ على 
احلكومة يف دتويلها لئلستثمار إجراء ابلغ األمهية ولو العديد من ادلزااي اليت من ادلمكن حتقيقها يف ظل 

اليت دتس اجلانب القانوين واجلبائي والتعليمي والعديد اجلوانب تواجد رلموعة من التغًنات اذليكيلية و 
اليت تضمن السًنورة احلسنة وادلثلى لعملية التمويل ابلصكوؾ اإلسبلمية، وميكن ذلتو االخًنة أف حتقق 

 رلموعة من ادلزااي نذكر منها:
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مويل مشروعات البىن التحتية تعبئة ادلوارد ادلالية من رتيع ادلتعاملٌن اإلقتصاديٌن ومن مث ختصيصها لت -
وابلتايل فهي آلية تضمن إشراؾ القطاع اخلاص يف دتويل التنمية وىو ما يسعى إىل حتقيقو اإلقتصاد 
اجلزائري خاصة يف ظل االوضاع ادلالية اليت أضعفت من قدرة الدولة على دتويل اإلستثمار على إثر 

 لدولية.تداعيات أزمة إهنيار أسعار احملروقات يف األسواؽ ا
إف آلية التمويل وفق صيغ التمويل اإلسبلمي تعمل على توفًن عنصر ادلرافقة خبلؿ سًنورة العملية  -

اإلستثمارية منذ بدايتها، من منطلق أهنا عبلقة مشاركة وليست مديونية وابلتايل للطرفٌن رلموعة من 
ويستحقاف جزء متفق عليو  احلقوؽ والواجبات اليت جتعل منهما يتحمبلف جزء من اخلسارة إف وقعت

 من األرابح احملققة.
إف دتويل ادلشروعات اإلستثمارية عن طريق الصكوؾ اإلسبلمية يف اجلزائر من شأنو تطوير  -

ادلشروعات اإلنتاجية العالقة أو اجملمدة على إثر إهنيار أسعار احملروقات بل يدعم إجياد بديل دتويلي 
العملية اإلستثمارية يف اجلزائر كالرقابة وادلرافقة الفعالة، يف سبيل  فعاؿ لو القدرة على دعم نقائص صلاح

حتقيق مبدأ التنويع اإلقتصادي الذي ترمي اجلزائر إىل حتقيقو من خبلؿ تنمية القطاع الفبلحي 
 والصناعي واخلدمي.

ركية إف دتويل اإلستثمار عرب الصكوؾ اإلسبلمية من شانو أف يكسب اجلهاز ادلصريف اجلزائري ح -
ونشاط نوعا ما، من خبلؿ إمكانية إستثمار فوائض السيولة الضخمة على مستوى ادلصارؼ احلكومية 
مثبل واليت عجزت على تقدميها يف شكل دتويل إلستثمارات حقيقية، وابلتايل إشراؾ ادلصارؼ اجلزائرية 

تثمارية الفبلحية أو احلكومية واخلاصة يف العملية التمويلية أو كمشرؼ ومؤطرومراقب للعملية اإلس
 اإلنتاجية أو اخلدمية أو مشروعات البىن التحتية لو أمهية ابلغة يف الرقي ابلقطاعات اإلقتصادية.

كما ميكن دتويل اإلستثمار ابلصكوؾ اإلسبلمية يف اجلزائر من إستحداث أدوات دتويلية جديدة  -
شاط ىذا السوؽ الذي يكاد أثره على مستوى السوؽ ادلايل اجلزائري ولو دور يف إعطاء حركية ون

التمويلي أف ينعدـ وابلتايل إدراج أدوات مالية إسبلمية حكومية ذات عوائد مرتفعة وفق عملية 
إستثمارية متضحة ادلعامل وفق ما دتليو ادلبادئ والقواعد وادلعايًن الدولية لئلفصاح والشفافية، من ادلمكن 

لبات اجملتمع اجلزائري، وذلا آفاؽ كبًنة جدا وزلفزة أف دتوؿ مشروعات ضخمة  وفق إحتياجات ومتط
 إبمكاهنا إخراج اإلقتصاد اجلزائري تدرجييا من التبعية ادلرىقة للطاقة األحفورية.  

 



 

 -قراءة يف جتارب بعض الدول واإلشارة إىل حالة اجلزائر- الدور التمويلي للصكوك اإلسالمية
 

 61 جملة NARAFE 2222، ديسمرب 2، العدد 3اجمللد                                   

 معيقات التمويل ابلصكوك اإلسالمية يف اجلزائر -2.4
زائر عائقا يشكل غياب اإلطار القانوين والتشريعي الذي ينظم العمل ابلصكوؾ اإلسبلمية يف اجل

وحتداي كبًنا يف تفعيل التعامل هبا حيث مل يتضمن القانوف ادلصريف اجلزائري متمثبل يف قانوف النقد 
والقرض احكاما تراعي الضوابط الشرعية للعمل ادلايل اإلسبلمي وخاصة منها الصكوؾ 

صريف وادلايل، ولعل وكذلك على مستوى التشريعات اجلبائية اليت ذلا صلة مباشرة ابلعمل ادل اإلسبلمية
أكرب عائق يواجو تطبيق الصكوؾ اإلسبلمية يف اجلزائر ىو غياب اإلعرتاؼ القانوين ابلصناعة ادلالية 

 (18، ص 2017ديسمرب  10، أنور) اإلسبلمية بصفة شاملة، ومن بٌن ىذه العوائق والتحدايت:
در الصكوؾ اإلسبلمية على غياب اتـ لعقود التمويل اإلسبلمي واليت تص قانون النقد والقرض: -

ادلتعلق  2003أوت  26مؤرخ يف  11-03واالمر  90/10أساسها وذلك ابلرجوع إىل القانوف رقم 
 ابلنقد والقرض.

رفضت جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة إدراج الصكوؾ اإلسبلمية حتت مسمى  بورصة اجلزائر: -
يف السوؽ اجلزائرية مربرة ذلك بعدـ وجود سند قانوين  السندات اإلسبلمية ضمن القيم ادلنقولة ادلتداولة

 جييز ذلك.
ال يتيح القانوف التجاري اجلزائري إصدار صكوؾ اإلستثمار بصفتها دتثل حقوؽ  القانون التجاري: -

ملكية متساوية القيمة دوف أف يكوف حلاملها صفة ادلسامهٌن، فالقيم ادلنقولة اليت يتيح القانوف لشركات 
صدارىا أسهم أو شهادات إستثمار دتثل ملكية يف رأس ماؿ الشركة أو سندات مبختلف األسهم إ

 أنواعها دتثل ديوهنا عليها.
إف إصدار صكوؾ إسبلمية قائمة على صيغ البيوع كالبيع اآلجل والسلم وفقا  قانون الضرائب: -

ية رلحفة حبق ىذه االدوات للقواعد الشرعية بصفتها صيغ انقلة دللكية أعياف قد تؤدي إىل معاملة ضريب
إذا ما قورنت بنظًنهتا التقليدية، أي إذا طبقت عليها األحكاـ الضريبية اخلاصة بعقود البيع والذي 
سوؼ يطبق على ذتن البيع أو اإلستصناع فإنو سيؤثر على على تنافسية ىذه األداة مقارنة بغرميتها 

 التقليدية.
  الناام التمويلي اجلزائريمقرتحات إدراج الصكوك اإلسالمية يف -3.4
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إف صلاح العملية اإلستثمارية ادلمولة ابلصكوؾ اإلسبلمية يف اجلزائر يعتمد بدرجة كبًنة على حتسٌن 
البيئة العامة للمالية اإلسبلمية واليت تشمل اإلطار الشرعي والقانوين واجلبائي وأتىيل العنصر البشري 

 (20، ص 2017ديسمرب  10، أنور) وغًنىا من العوامل اليت نوجزىا يف:
ضرورة وضع نظاـ قانوين وتشريعي وضرييب خاص ينظم عملية إصدار وتداوؿ وإطفاء الصكوؾ  -

 اإلسبلمية.
وضع نظاـ للرقابة الشرعية يعىن مبراقبة إحرتاـ ىذه ادلؤسسات للضوابط الشرعية يف إصدارىا  -

 وتعاملها ابلصكوؾ اإلسبلمية.
رائب توضح وحتدد الوعاء الضرييب ادلطبق على الصكوؾ اإلسبلمية مع إدراج مادة يف قانوف الض -

 إمكانية إعفائها من أجل تشجيع التعامل ابلصكوؾ اإلسبلمية إصدارا وتداوال.
 التحديد الدقيق للطبيعة القانونية للصكوؾ اإلسبلمية كأداة ملكية وليس دين. -
وطنية عامة )رتعية وطنية( شلولة من جزء تشكيل إما ىيئة زتلة الصكوؾ يف كل إصدار أو ىيئة  -

 رسـو اإلصدار.
 اخلامتة . 5

تناولت ىذه الورقة البحثية أمهية الصكوؾ اإلسبلمية كأداة لتمويل اإلستثمار حيث أثبتت التجارب 
الدولية اليت إعتمدت ىذه اآللية يف دتويل التنمية سواءا عن طريق صكوؾ ادلشاركة، اإلجارة أو السلم، 

ثل نسب ىامة يف الدين احمللي البحريين، السوداين وادلاليزي، كما إمتازت الصكوؾ اإلسبلمية فباتت دت
على مستوى ىذه اإلقتصادايت إبرتفاع معدالت عوائدىا خاصة يف السوداف اليت تعتمد عليها بدرجة  

ة يف تعبئة ادلوارد كبًنة يف دتويل القطاع الزراعي وبعض الصناعات الغذائية، وابلنظر إىل أمهية ىذه األدا
ادلالية وختصيصها لئلستثمار احلقيقي، برزت إمكانية إعتمادىا كبديل دتويلي لئلستثمار يف اجلزائر 

 خاصة يف ظل األوضاع ادلالية احلالية اليت تعيشها اجلزائر.
 ميكن إدراج بعض نتائج الدراسة يف النقاط اآلتية:نتائج الدراسة:  -1.5
داة إستثمارية ىامة ذلا من اخلصائص ما جيعلها وسيلة فعالة يف جتيمع تعد الصكوؾ اإلسبلمية أ -

 ادلوارد ادلالية لئلستثمار يف ظل سلاطر معقولة ومبادئ عادلة لتوزيع العوائد ضمن األطر الشرعية.
حتوز الصكوؾ اإلسبلمية على أمهية كبًنة على مستوى اإلقتصاد البحريين، السوداين وادلاليزي  -

 ربة جدا يف تكوين دينها احمللي، وذلا أمهية ابلغة يف دتويل األنشطة اإلقتصادية.وتشكل نسب معت
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ساىم الدعم احلكومي وتوفر بيئة مرنة لتطور أصوؿ التمويل اإلسبلمي، فضبل عن إستقبللية  -
 ىيئات الرقابة الشرعية يف تطور التمويل ابلصكوؾ اإلسبلمية يف السوداف، البحرين وماليزاي.

وؾ اإلسبلمية مع متطلبات حتقيق التنمية يف اإلقتصاد اجلزائري ويتوقع أف يعرؼ تتوائم الصك -
 السوؽ ادلايل اجلزائري إنتعاشا مع إستحداث صكوؾ إسبلمية غرضها دتويل التنمية.

تعد الصكوؾ اإلسبلمية بديل دتويلي جذاب لتطوير البىن التحتية يف اجلزائر وقطاع الصناعة  -
يد من األنشطة اإلستثمارية اليت تتطلب دتويبل ضخما لقيامها، فضبل عن ودتويل قطاع السكن والعد

توفًن عنصر ادلرافقة إنطبلقا من العبلقة التعاقدية التشاركية بٌن أطراؼ العملية اإلستثمارية، كما تعد 
 آلية جذابة إلشراؾ القطاع اخلاص ومدخرات قطاع العائبلت يف دتويل التنمية.

 من خبلؿ ما سبق ميكن طرح بعض التوصيات من بينها ما يلي:توصيات الدراسة:  -2.5
ضرورة اإلىتماـ بتطوير السوؽ ادلايل اإلسبلمي عرب تنويع الصكوؾ اإلسبلمية ادلصدرة وعدـ  -

 حصرىا يف منتجٌن أو أكثر شلا يعطي يدعم دورىا التمويلي اإلستثماري.
سبلمية عامة، وكيفية إدارة ادلخاطر ضرورة اإلىتماـ ابلتعليم، البحث والتطوير يف ادلالية اإل -

والسيولة عرب الصكوؾ اإلسبلمية، شلا ينعكس إجيااب على تطوير الكادر البشري ادلسًن دلختلف 
 العمليات التمويلية اإلسبلمية وتدعم اإلبتكار ادلايل اإلسبلمي.

يكسبها ميزة  إف اإلىتماـ برفع عوائد األوراؽ ادلالية اإلسبلمية يدعم جانب الطلب عليها حيث -
 تنافسية مقارنة مع ابقي األوراؽ ادلالية ادلتداولة.

ضرورة تنمية الوعي ابإلستثمار واإلستثمار اإلسبلمي وحتمية دمج األدوات ادلالية اإلسبلمية يف  -
النظاـ التمويلي اجلزائري الذي يشكل إستثناء يف ادلنطقة العربية وادلغاربية من حيث خلو سلتلف 

 ريعات من إشارة للصناعة ادلالية اإلسبلمية.القوانٌن والتش
ضرورة أتطًن الكادر البشري ادلسؤوؿ على تسيًن األدوات ادلالية اإلسبلمية، إصدارىا وتداوذلا يف  -

السوؽ ادلايل اجلزائري كخطوة أولية لضماف صلاح العملية اإلستثمارية وضرورة اإلىتماـ ابلتحوؿ 
 يت تدعم عمل الصكوؾ اإلسبلمية.التدرجيي ضلو الصًنفة اإلسبلمية وال
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وسيلة دفع إلكرتوين حديثة يف النظام ادلصريف اجلزائريكالبطاقات البنكية    
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 : ملخص
دلتمثل يف البطاقات التعرف على ماىية وسائل الدفع اإللكرتوين والرتكيز على أىم نوع ا إىلالدراسة  ىدفت

وادلشرع اجلزائري بصفة خاصة من حيث ادلفهوم واألمهية  عامة االقتصاديني بصفة الباحثنيرأي حسب  البنكية
 واخلصائص إضافة إىل تبيان أىم أنواع البطاقات البنكية.

انتشارًا وقبواًل  من بني الوسائل الدفع اإللكرتوين األكثرتعترب البطاقات اإللكرتونية حيث توصلت النتائج أن 
، دفع ابلعديد من ادلؤسسات ادلالية إىل إجياد آليات تتماشى مع ىذه ا ادلصرفيةالتكنولوجيثورة  ظليف و  ،يف العامل

التغريات، حيث سعى يف ىذا الشأن اجلهاز ادلصريف اجلزائري ابزباذ اإلجراءات ادلناسبة الستحداث وسائل دفع 
شى مع متطلبات التجارة اإللكرتونية، حيث قام ابلعديد من تتماو كب التطورات إلكرتونية حديثة أكثر مرونة لتوا 

 اإلصالحات ادلالية وادلصرفية لتحسني جودة اخلدمات ادلصرفية اجلزائرية.
 اجلزائري.الدفع اإللكرتوين، وسائل الدفع اإللكرتوين، البطاقات البنكية، النظام ادلصريف كلمات مفتاحية: 

  JEL : E59 ،G29 اتتصنيف

Abstract:  

The study aimed to identify the means of electronic payment (e-

payment), and Focusing on the most important type of bank cards, according to 

the opinion of economic researchers in general, and the Algerian legislator in 

particular in terms of concept, importance and characteristics, in addition to 

showing the most important types of bankcards. 

As the results of the study found that electronic cards are among the most 

widespread and accepted electronic payment methods in the world, and under 

the revolution of banking technology and the expansion of commercial 

dealings, the Algerian banking system sought to take appropriate measures to 
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create modern electronic payment methods that are more flexible to keep pace 

with developments and are in line with the requirements of e-commerce Where 

he carried out many financial and banking reforms to improve the quality of 

Algerian banking services. 

 Keywords: Electronic payment; the means of electronic e-payment; bank 

cards; Algerian banking system. 

JEL Classification Codes: G29, E59 
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 مقدمة:  .1
نظرًا للدور الذي تلعبو البنوك وادلؤسسات ادلالية يف تنمية االقتصاد الوطين، ولتحسني أنشطة 
اجلهاز ادلصريف اجلزائري، فقط مت استحداث وإدخال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف النشاط ادلصريف، 

كذلك التجارة اإللكرتونية ظهرت فكرة البنوك اإللكرتونية واليت فرضت وجود وسائل   ومن أجل تسهيل
حيث يعترب ربديث وسائل الدفع من أىم وفاء ذات طابع إلكرتوين لتسهيل تبادل األموال إلكرتونيا، 

صلد  عناصر ربديث اخلدمة ادلصرفية يف النظام ادلصريف اجلزائري، إضافة إىل الوسائل التقليدية للدفع
 بطاقات البنكية اليت تعترب األكثر انتشاراً.الالعديد من وسائل الدفع اإللكرتونية ك

ذلذا مت وضع مشروع البطاقات البنكية لغرض السحب والدفع وربديث أنظمة الدفع الفوري 
 .2006والدفع الشامل خالل سنة 

 ديكن طرح السؤال التايل:وعليو 
 يف إطار اإلصالحات اليت قام هبا النظام ادلصريف اجلزائري؟ما مفهوم وأمهية البطاقات البنكية 

 وعليو ديكن أن طرح األسئلة الفرعية التالية:
 كيف ينظر ادلشرع اجلزائري لوسائل الدفع اإللكرتوين؟ 
 ما أمهية وسائل الدفع اإللكرتوين؟ 
 ما ىي البطاقات البنكية؟ 
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 ما أمهية استخدام البطاقات البنكية وما ىي أنواعها؟ 
ربديد فرضيتني  دلعاجلة ىذه ادلوضوع متعلى ضوء ما مت طرحو من تساؤالت، و  الفرضيات:
 أساسيتني سبثلت يف:

تستخدم  رلموعة من األدوات اإللكرتونية  ىي اإللكرتونية ن وسائل الدفعإ " الفرضية األوىل:
لوسائل ها أكثر استخدمًا من اعلذبدبجموعة من اخلصائص  تتميزو  كوسيلة دفع والتحويالت

 "؛التقليدية
يساىم ادلشرع اجلزائري يف تنشيط اجلهاز ادلصريف اجلزائري وتفعيل التجارة  " ية الثانية:الفرض

 ."قواعد وأحكام البطاقات البنكية من خالل القيام بتنظيم اإللكرتونية
مفهوم وسائل الدفع اإللكرتوين والتعرف على التعرف على الدراسة  هتدف أهداف الدراسة:

يف البطاقات البنكية وزلاولة معرفة موقف ادلشرع ادلتمثلة م نوع من أنواع وسائل الدفع اإللكرتوين أى
 اجلزائري منها، إضافة إىل زلاولة معرفة أىم األنواع ادلتداولة يف البنوك اجلزائرية.

عتمد ىذه الورقة البحثية مّت إتباع ادلنهج الوصفي التحليلي حيث أ ةدلعاجل ادلنهج ادلستخدم:
 على الكتب، ادلقاالت وادللتقيات ذات الصلة ابدلوضوع

 :مفهوم وسائل الدفع اإللكرتوين .2
إن ما شجع على القيام ابخلدمات البنكية اإللكرتونية ىو ظهور وسائل الدفع اإللكرتونية اليت 

من خالذلا تسمح بتحسن اخلدمات ادلصرفية، حيث تعترب وسائل الدفع اإللكرتونية الطريقة اليت ديكن 
العميل دفع قيمة السلع واخلدمات ادلقدمة لو، حيث تطورت وسائل الدفع مع مرور الزمن تبعاً 

 لتطورات التكنولوجية لتتالءم مع سلتلف العمليات ادلصرفية اإللكرتونية.
  :تعريف وسائل الدفع 1.2

السلع تعرف وسيلة الدفع األداة ادلقبولة اجتماعيًا من أجل تسهيل ادلعامالت بتبادل 
واخلدمات وكذلك تسديد الديون، وتدخل يف زمرة وسائل الدفع، إىل جانب النقود القانونية تلك 
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)الطاىر،  السندات التجارية وسندات القرض اليت يدخلها حاملها يف التداول عندما يؤدون أعماذلم"
 (31، صفحة 2001

 مهما كانت وسائل الدفع على أهنا" كل األدوات اليت Bonneau Thirtyحيث عرف 
 (Bonneau, 1994, p. 41) الدعائم ادلستعملة، تسمح لكل شخص بتحويل األموال"

يالحظ أن وسائل الدفع ىدفها يكمن يف تسهيل التداول من جهة ومن جهة أخرى تعترب 
 وسيلة دفع وربويل األموال.

من األمر  69ادة كما صلد أن ادلشرع اجلزائري، أورد يف ىذا الشأن تعريفًا لوسائل الدفع يف ادل
تعترب وسائل دفع كل " ادلتعلق ابلنقد والقرض كما يلي و  2003أوت سنة  26ادلؤرخ  11-03

 .األدوات اليت سبكن كل شخص من ربويل أموال مهما يكن السند أو األسلوب التقين ادلستعمل
دد شليزاهتا يالحظ من خالل نص ادلادة أن ادلشرع أعطى تعريفاً شاماًل لوسائل الدفع دون أن حي

أو خصائصها أو أنواعها، لكن رغم ذلك فهذا يعترب مؤشرًا على اعرتاف منو بوسائل الدفع اإللكرتوين 
 اليت ديكن من شأهنا ربسني أنشطة النظام ادلصريف اجلزائري.

 تعريف وسائل الدفع اإللكرتوين: 2.2
ىا ادلؤسسات ادلصرفية وادلالية يعترب الدفع اإللكرتوين من النظم والربامج ادلتكاملة، اليت توفر 

قوانني اليت القواعد و الذلدف تسهيل عملية الدفع اإللكرتوين، بشكل آمن، وتعمل ىذه النظم وفق 
تضمن سرية أتمني وضباية إجراءات الشراء وضمان وصول اخلدمة، ومصطلح الدفع اإللكرتوين مصطلح 

تكنولوجيا متقدمة للوفاء مثل التحويل  واسع جيمع بني طياتو كل وسائل الدفع اليت تستخدم فيها
، صفحة 2014)أضبد و السعيدة،  اإللكرتوين لألموال، الشيك اإللكرتوين، الدفع ابلنقود اإللكرتونية.

203) 
يعرف الدفع اإللكرتوين على أنو "عملية ربويل األموال ىي يف األساس خدمة بطريقة  كما

خط تلفوين أو أبي طريقة إلرسال البياانت عرب  رقمية أي ابستخدام أجهزة الكمبيوتر، وإرسال
 (65، صفحة 2009)لوصيف ،  البياانت".
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أيضاً يعرف الدفع اإللكرتوين على أنو "ادلال أو العملة اليت تتبادل بصفة إلكرتونيةـ يتضمن ذلك 
االلكرتوين،  )نظام الدفع حواالت األموال اإللكرتونية، والدفع ادلباشر ويسمى أيضًا النقود اإللكرتونية"

 .(2بال اتريخ، صفحة 
 وتكمن احلاجة إىل عمليات الدفع اإللكرتوين يف تنفيذ اإلجراءات اإللكرتونية مثل:

 ربويل األموال بني البنوك والعمالء؛ 
 الدفع للشراء عن طريق اإلنرتنيت مقابل احلصول على السلع أو اخلدمات؛ 
 دلخالفات؛تسديد مستحقات الدولة على ادلواطن مثل غرامات ا 
 .تسديد فواتري اخلدمات األساسية 

"أهنا جمموعة ومن خالل التعاريف السابقة الذكر ديكن القول أن: وسائل الدفع اإللكرتوين على 
من األدوات اإللكرتونية اليت تصدها ادلصارف وادلؤسسات كوسيلة دفع والتحويالت تتمثل أمهها 

 والشيكات اإللكرتونية، البطاقات الذكية".يف البطاقات البنكية، والنقود اإللكرتونية، 
 خصائص الدفع اإللكرتوين:  3.2 

تتميز وسائل الدفع اإللكرتونية دبجموعة من اخلصائص اليت جعلتها أكثر استخدماً من الوسائل 
 (205، صفحة 2014)أضبد و السعيدة،  التقليدية ومن أىم تلك اخلصائص صلد:

 لدولية، أي أنو وسيلة مقبولة من صبيع الدول، حيث يتم يتسم الدفع اإللكرتوين ابلطبيعة ا
استخدامو لتسوية احلساب يف ادلعامالت اليت تتم عرب فضاء إلكرتوين بني دلستخدمني يف كل 

 أضلاء العامل؛
  يتم الدفع ابستخدام النقود اإللكرتونية وىي وحدات نقدية عادية زلفوظة بشكل إلكرتوين ويتم

 الوفاء هبا إلكرتونيا؛
 وفاء تستخدم لتسوية ادلعامالت اإللكرتونية عن بعد؛ ةأدا 

 (45، صفحة 2015)حوالف ،  إضافة إىل ذلك فهي تتميز دبا يلي:
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  أداة وفاء شخصية شلا يوفر ذلا عنصر األمان، حيث ال ديكن ألحد استخدامها سوي صاحبها
 ضياعها؛ادلوقع عيها والذي ديكنو إيقاف التعامل هبا فوراً وإلغاؤىا يف حالة 

  وسيلة مرنة لسداد تكاليف السفر والسياحة وإسبام الصفقات التجارية الصغرية أثناء السفر
 ابخلارج، شلا يشجع على زايدة حركة السياحة والتجارة بني سلتلف البلدان؛

  وسيلة سهلة وعلى درجة عالية من الدقة يف تسوية ادلعامالت وإجراء ادلقاصة بني البنوك ادلختلفة
 لنظر عن أماكن تواجدىا والعمالت ادلستخدمة يف تلك ادلعامالت.بصرف ا

 أمهية وسائل الدفع اإللكرتوين:  4.2
السابقة الذكر وسائل الدفع اإللكرتوين من شأهنا ان ربسن جودة اخلدمات  إن ادلميزات

تنشيط اجلهاز دي إىل رفع أداء البنوك، وأن تسهم يف ؤ ادلصرفية، شلا يساىم يف ربقيق رضا العمالء شلا ي
 ادلصريف، وديكن ربديد أىم الفوائد ادلتأتية من خالل استخدام وسائل الدفع اإللكرتوين كما يلي:

 :ابلنسبة حلاملها ادلستهلك أو العميل 
ربقق وسائل الدفع اإللكرتونية حلاملها سواًء كان مستهلك أو عميل العديد من ادلزااي أمهها 

ادلعروضة والقيمة ادلختزنة، كما سبنح للمستهلك الشعور ابألمان االستفادة من الفارق بني قيمتها 
بسبب استغناءىم عن ضبل دفرت الشيكات ومن ضبل النقود الورقية وسبنح بعض من اخلصوصية يف 

 استعماالت وسائل الدفع؛
 :ابلنسبة للتاجر 

حيث تعد ضمان الدفع حيث أن وسائل الدفع اإللكرتونية تعد أقوى ضمان حلقوق البائع، 
تساىم يف ترويج السلع وزايدة ادلبيعات، وتساىم ايضًا يف إنقاص مدة مرور العمالء أمام خزينة الدفع، 
ىذا ما يستقطب بذلك عمالء جدد كما توفر ضباية إضافية لألموال كون أن عبء متابعة الديون يقع 

 .على جهة مصدرة الوسيلة سواء كان بنك أو مؤسسات مالية، أو شركات العادلية
إىل جانب ذلك توفر وسائل الدفع اإللكرتونية للتاجر ميزة تنافسية كون أن تكلفة استعماذلا 

 .زىيدة وغري مكلفة
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 :ابلنسبة دلصدرها 
 تعترب وسائل الدفع اإللكرتونية فوائد ورسوم من األرابح اليت ربققها البنوك وادلؤسسات ادلالية.

 اإللكرتوين العوامل اليت ساعدت على تطور وسائل الدفع 5.2
لقد تطورت وسائل الدفع بشكل ملحوظ حبيث تواكب التطور ادلستمر سواء يف العمليات 
التجارية أو يف غريىا فقد أصحبت ىذه الوسائل أكثر مرونة يف التعامل وأكثر مرونة يف االستجابة 

كرتونية دلتطلبات العصر احلديث، وىناك عدة عوامل ساعدت على انتشار وصلاح وسائل الدفع اإلل
 (231، صفحة 2014)نوري ،  منها:
  ظهور بنوك اإللكرتونية وخدمات مصرفية جديدة: قامت البنوك يف ظل وجود شبكات

اإلنرتنت إبحداث اآلليات وجعلها أكثر مرونة يف تقدمي خدماهتا حيث مت استحداث وسائل 
العمليات ادلصرفية الفورية دفع إلكرتونية، شلا أدى إىل ظهور البنوك اإللكرتونية، حيث أهنا ربقق 

 بسرعة توفق العمليات ادلصرفية العادية كالتحويالت اليت أتخذ وقتاً طوياًل وتكلفة مرتفعة؛
  االستفادة من وسائل األمان عرب شبكات اإلنرتنت: وذلك إلضفاء الثقة على ادلعامالت

 البنكية والتجارية؛
 تزايد عدد مستخدمو شبكة اإلنرتنت عادلياً؛ 
 عامالت ذبارية عرب شبكات اإلنرتنت؛ظهور ت 
  ظهور منظمات عادلية يف رلال ادلدفوعات ادلصدرة للبطاقات: ىذه األخرية ال تعترب مؤسسات

مالية وإمنا دبثابة منظمة سبتلك العالمة التجارية للبطاقة اخلاصة هبا لكنها ال تقوم إبصدارىا 
 ه ادلنظمات:بنفسها وإمنا سبنح تراخيص إبصدارىا للبنوك وأشهر ىذ

 فيزا العادلية 
 ماسرت كارد العادلية 
  ظهور مؤسسات مالية عادلية: وىي اليت تشرف على عملية إصدار البطاقات البنكية دون

 ضرورة منح تراخيص اإلصدار ألي بنك ومن أشهرىا:
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  :ىي مؤسسة مالية كبرية تزاول األنشطة البنكية؛ أمريكان إكسربيس 
 :رغم صغر عدد ضبلة بطاقاهتا؛تعترب رائدة  الدينرز كليب 
  مؤسسات ذبارية كربىGCB  وىي مؤسسات غري بنكية بفعل ادلنافسة بني

 ادلؤسسات سامهت بشكل كبري يف نشر استخدام وسائل الدفع اإللكرتوين.
 ىذه ادلؤسسات سامهت بشكل كبري يف جعل البطاقات كوسيلة للدفع األكثر استعمااًل يف العامل.

مل اليت ساعدت على تراجع وسائل الدفع التقليدية وحلول وسائل الدفع إلكرتوين ومن بني أىم العوا
 (209، صفحة 2014)نوري ،  حديثة ىي:
  تراجع فعالية وسائل الدفع بسبب انعدام ادلالئمة فاحلاجة إىل وجود شخصي لكال الطرفني

افة إىل أن تكلفة يقيد احلرية ادلعامالتية، وإجراءات ادلدفوعات يف الوقت غري احلقيقي، إض
 ادلدفوعات عالية؛

  تراجع فعالية وسائل الدفع بسبب انعدام األمن فالتوقيعات ديكن أن تزور وأرقام بطاقات
 االئتمان ديكن أن تتعرض للسرقة.

 .التوجو ضلو التجارة اإللكرتوين 
 

 حتديث وسائل الدفع اإللكرتوين يف نظام ادلصريف اجلزائري: 6.2 
، ولتطوير وتسيري ادلعامالت النقدية بني ادلصارف ائر جلهازىا ادلصريفيف إطار ربديث اجلز 

أنشأت شركة أطلقت عليها تسمية الشركة النقدية للعالقات  اجلزائرية، وربسني اخلدمة ادلصرفية،
تتكفل ىذه الشركة بتطوير ادلعامالت البنكية من خالل ربديث  ،SATIMالتلقائية ما بني البنوك 

مليون دينار  267أس مال ر ب 1995مارس  25شركة ذات أسهم أتسست يف  وسائل الدفع وىي
جزائري، دبسامهة شبانية بنوك جزائرية ىي بنك الفالحة والتنمية الريفية، البنك الوطين اجلزائري، بنك 
اجلزائر اخلارجي، الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط، الصندوق الوطين للتعاون الفالحي، بنك التنمية 
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-www.satim) لية، بنك الربكة اجلزائري، والقرض الشع ي اجلزائري، سبثل ىدفها يف:احمل
dz.com ،2019) 

 العمل على ربديث وسائل الدفع اإللكرتوين؛ 
  وضع وإدارة البنية التقنية والتنظيمية اليت تضمن التوافق التام بني مستخدمي الشبكة النقدية

 اإللكرتونية يف اجلزائر؛
  ضع القوانني البنكية لتسيري ادلنتجات اإللكرتونية؛ادلشاركة يف و 
 زبصيص الشيكات العادية والبطاقات البنكية دبا و  يف تطوير ادلنتجات اإللكرتونية مرافقة البنوك

 يضمن سرية وخصوصية كل منها من خالل رمز سري؛
 تلف التحكم يف كافة اإلجراءات اليت تضمن التوظيف اجليد لنظام الدفع اإللكرتوين دبخ

 مكوانتو؛
 ،التحكم يف التكنولوجيات وآلية اإلجراءات 

 تتمثل مهام الشركة يف:
 ادلشاركة يف تنفيذ وتطوير ادلنتجات ادلصرفية اإللكرتونية؛ 
 زبصيص الشيكات العادية والبطاقات البنكية والسحب النقدي؛ 
 تدعم البنوك يف تنفيذ وتطوير ادلنتجات ادلصرفية اإللكرتونية؛ 
  التعريف ابدلبادئ والقواعد اخلاصة ابلعمليات اليت تتم بواسطة البطاقات البنكية؛ادلشركة يف 

البنوك اجلزائرية ونتيجة للتطبيقات التقنية ألدوات الدفع أدت إىل  شهدهتاونتيجة للتغريات اليت 
الضغط على اجلهاز ادلصريف إلجياد آليات أكثر تطورًا وأكثر مرونة لتتماشى مع متطلبات السوق 

خرى، تدخل يف إطار عصرنة األدلصريف، شلا أدى اجلزائر القيام ببعض اإلصالحات ادلالية وادلصرفية ا
القطاع ادلايل وادلصريف اجلزائري، ومت طرح العديد من ادلشاريع ذات االستعمال الواسع لدى اجلمهور  

، 2006لكرتوين سنة كاعتماد الصريفة اإللكرتونية، واستحداث وسائل الدفع اإللكرتوين والسداد اإل
 أيضاً انطالق مشروع نظام التسوية اإلصبالية الفورية، نظام ادلقاصة اإللكرتونية بداًل من ادلعاجلة الورقية.
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قامت ادلؤسسات ادلالية بتحضري األرضية دلشروع اجلزائر اإللكرتونية، هبدف  2013بداية 
ات الصرف احلديثة، وتقنيات الدفع التصدي ألزمة السيولة، حيث قامت بتسريع وترية إدخال تقني

)بلعايش و بن  اإللكرتوين، عن طريق األنرتنت واذلاتف النقال لتحسني جودة اخلدمات ادلصرفية.
 (75، صفحة 2014امساعني ، 

إن ىذه الوسائل ال ديكن أن تنجح ما الم تكن رلاالت القبول ذلذه البطاقات واسعة من قبل 
 تكون مرتبطة ابألجهزة ادلصرفية.مستعمليها، حيث أهنا تشرتط أن 

 البطاقات البنكية كآلية دفع إلكرتوين حديثة يف نظام ادلصريف اجلزائري: .3
تعترب البطاقات اإللكرتونية من أىم وسائل الدفع احلديثة نظرًا دلا توفره من سرعة وسهولة يف 

االت خاصة يف القطاع اجملالتعامل هبا، ظهرت نتيجة استخدام احلساابت اآللية وانتشارىا يف صبيع 
ادلصريف، ونظرًا ألمهيتها قام ادلشرع اجلزائري بتبنيها ألجل إنعاش القطاع البنكي، وىي خاضعة للقواعد 

 العامة ادلطبقة على العقود، وكذا القواعد العامة يف النظام ادلصريف.
 :تعريف البطاقات البنكية 1.3

ية إضافة إىل تعدد وتشابك العالقات الناشئة عن لقد تعددت التعاريف اخلاصة ابلبطاقات البنك
ذلك للفقو، وصلد يف ىذا  ةاستخدامها، إىل جانب ذلك فإن التشريعات مل هتتم دلوضوع تعريف اترك

 الشأن ما يلي:
تعرف البطاقات البنكية أو البطاقات البالستيكية على أهنا "عبارة عن بطاقة مغناطيسية 

راء معظم احتياجاتو أو أداء مقابل ما حيصل عليو من خدمات دون حاملها استخدامها يف شيستطيع 
، صفحة 2014)ىاين ،  احلاجة حلمل مبالغ كبرية قد تتعرض دلخاطر السرقة أو الضيع أو اإلتالف".

137) 
كما صلد البعض اآلخر قد عرفها على اهنا:" بطاقة بالستيكية أو ورقية مصنوعة من مادة 

ة ما كبنك أو مؤسسة مالية أو شركة استثمار، يذكر فيها اسم العميل يصعب العبث هبا تصدرىا جه
الصادرة لصاحلو ورقم حسابو حيث ديلك احلامل تقدمي تلك البطاقة للتاجر لتسديد شبن مشرتايتو ليقوم 
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التاجر بتحصيل تلك القيمة من اجلهة ادلصدرة اليت تقود بدورىا استيفاء تلك ادلبالغ من حامل 
 (127، صفحة 2010سم ، )اب ".البطاقة

وصبيع البطاقات البنكية بغض النظر عن الوظائف اليت تؤديها يف اخلواص الشكلية اليت تتكون 
سم ويتم تدوين  8*5منها، فجميعها مصنوعة من مادة كلوريد الفنيل غري ادلرن، وتكون عادة دبساحة 

)ضبود دمحم ،  وسط إلكرتوين.بياانت مرئية وملقنة بياانت أخرى غري مرئية وصبيعها تستخدم يف 
كما صلد البطاقة البنكية من الناحية الشكلية تعرف على أهنا " بطاقة ورقية أو ،  (37، صفحة 2017

سم، مكتوب عليها حبروف انفرة  8.5سم  يف  5.5بالستيكية أو معدنية مستطيلة الشكل دبساحة 
اسم حاملها، واتريخ إصدارىا واتريخ انتهاء صالحيتها ورقم تسلسلي، ومكتوب حبروف غري انفرة 
صورة حاملها وتوقيعو، واسم مصدرىا وشعاره، ومطبوع عليها طباعة شفافة شعار ادلنظمة التابعة ذلا 

دلهمة حسب عمل الشركة ادلصدرة ونوعية وشعار الشبكة احلاسوبية، تسجل عليها بعض ادلعلومات ا
البطاقة كرقم البطاقة ورقم اإلثبات الشخصي حلاملها وشفرة البنك وادلنظمة ادلصدرين ويوجد كذلك 

)عبد احلكيم أضبد ،  خلف البطاقة رقم اذلاتف ادلصدر وعنوانو توقيع حاملها والشيكات اليت زبدمها.
 (20، صفحة 2007

على ىذه البطاقات صلد مثاُل بطاقات االئتمان وىي األكثر  ىناك مصطلحات كثرية تطلق
 1989بدأ العمل ابلبطاقات ادلصرفية يف اجلزائر سنة شيوعاً، بطاقات الوفاء، بطاقة الضمان ...إخل، و 

من طرف البنك اخلارجي اجلزائري والقرض الشع ي اجلزائري، حيث ربصلت اجلزائر على دعم 
مليون دوالر أمريكي من أجل النهوض ابجلهاز  16قدرت ب  يالعادلومساعدة من طرف البنك 

دفع أكثر حداثة لعصرنة النشاط البنكي من خالل  ادلشرع اجلزائري وسائلسن ادلصريف اجلزائري، وقد 
من خالل الفصل الثالث من  05/02نصو على استحداث بطاقات إلكرتونية للوفاء، دبوجب القانون 

بطاقات السحب والدفع وقد عرف ادلشرع اجلزائري بطاقة الدفع يف ادلادة الباب الرابع ربت عنوان: يف 
ادلعدل وادلتمم لألمر  06/02/2005ادلؤرخ يف  05/02من القانون التجاري  23مكرر رقم  543
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ادلتضمن القانون التجاري: تعترب بطاقة دفع كل بطاقة صادرة  26/09/1975ادلؤرخ يف  75/59
 الية ادلؤىلة قانوانً وتسمح لصاحبها فقط بسحب األموال.عن البنوك أو اذليئات ادل

 ومن خالل ما سبق ديكن أن منيز نوعني من البطاقات اإللكرتونية:
  بطاقة الدفع اليت تسمح حلاملها بسحب أو ربويل أموال من حساب حامل البطاقة إىل حساب

 التاجر.
 .بطاقة السحب اليت تسمح حلاملها بسحب أموال فقط 

أن ادلشرع اجلزائري عرف فقط بطاقة الدفع دون أن يتدخل يف تنظيمها ألجل  كما نالحظ
ضمان سري البنوك ذلذه البطاقات دبا يتماشى وتطور البيئة التجارية وتطور العمليات البنكية، كما أنو 

من األمر  71حدد جهة واحدة سلولة ذلا إلصدار بطاقة الوفاء وىي البنوك وذلك حسب نص ادلادة 
ادلتعلق بقانون النقد والقرض وتنص " ال ديكن  26/08/2003الصادر بتاريخ  03/11

للمؤسسات ادلالية تلقى األموال من العموم وال إدارة وسائل الدفع أو وضعها ربت تصرف زابئنها، 
 وإبمكاهنا القيام بسائر العمليات األخرى".

شكل البطاقة وكيفية  وعليو يالحظ من خالل ما ورد من تعاريف أن ىناك تعاريف تناولت
عملها، يف حني صلد البعض قد اىتم ابألطراف ادلرتبطة ابستخدام البطاقة فيم بينهم، لكن كل 
التعاريف قد بينت فكرة أساسية من البطاقة تتمثل يف كون أن البطاقة تصدرىا ىيئة مالية لشخص ما، 

 يتحمل التزام نتيجة قيامو بعملية ما.
 طاقات البنكيةأطراف التعامل يف الب 2.3

 (129، صفحة 2010)ابسم ،  ديكن تقسيم أطراف التعامل يف البطاقات البنكية إىل:

وىو مؤسسة عادلية تتوىل إنشاء البطاقة ورعايتها وادلوافقة على عضوية  ركز العادل  للبطاقة:ادل - أ
للقيام بدور احملكم  دلستحقات ادلالية بينهااالبنوك يف صبيع أضلاء العامل للمشاركة يف إصدارىا وتسوية 

حلل أي نزاعات تنشأ بني ادلتعاملني ابلبطاقة؛ وذلك إلضفاء القبول والصفة الدولية على تلك 
 البطاقة.
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إن القانون الذي يطبق على ىذه البطاقات من الناحية القانونية وينظم العالقات الناشئة عنها ىو 
 قانون ينظم مثل ىذه العمليات.ن كان ىناك إقانون الدولة الذي أنشأت يف ظلو البطاقة 

وىي البنوك وفروعها ادلنتشرة يف صبيع أضلاء العامل، حيث يقوم البنك ادلصدر  مصدر البطاقة: - ب
للبطاقة ابإلعالن عن إصداره للبطاقة والرتويج ذلا وتسويقها، كما يقوم ابلتعاقد مع شبكة أجهزة 

هيل عملية السحب النقدي دبوجب البطاقة من الصرف اآليل لديو بشبكة ادلنظمة العادلية للبطاقة لتس
 أي جهاز صرف آيل يف العامل مرتبط ابلشبكة؛

وىو الفرد الذي حيصل على البطاقة الستخدامها يف احلصول على السلع  حامل البطاقة: - ت
واخلدمات من التجار أو سحب نقدية من آالت السحب النقدي أو البنوك وفروعها ادلشرتكة يف 

  دفع ادلستحقات للبنك ادلصدر حسب نوع البطاقة.عضوية البطاقة مث
للبطاقة ومصدر البطاقة كطرف واحد نظرًا ألن  العادليمن الناحية التعاقدية ديكن النظر إىل ادلركز 

 التزاماهتم وحقوقهم ذباه ابقي أطراف التعامل واحدة.
)هنى ،  يلي:إضافة إىل ىؤالء األطراف ديكن أن نضيف كل من التاجر، وبنك التاجر كما 

     (524، صفحة 2015
 :ىو الشخص الطبيعي أو ادلعنوي الذي يقدم السلع أو اخلدمات ويقبل استيفاء حقو  التاجر

عن طريق البطاقة البنكية اليت يقدمها لو احلامل، مثال ذلك الشركات أو ادلؤسسات صاحبة السلع 
مالحظة أن التاجر ال يقبل بطاقة وزلالت البيع ومراكز تقدمي اخلدمات للجمهور بشكل عام، مع 

ال إذا كان ىناك تعاقد سابق بينو وبني مصدر البطاقة يضمن لو األخري دبوجب إاالئتمان كأداة وفاء 
 يها احلامل بواسطة ىذه البطاقة. ىذا العقد وفاء قيمة السلع واخلدمات اليت حصل عل

 :يها البنك الذي أصدر البطاقة ويظهر دور ىذا الطرف يف األحوال اليت خيتلف ف بنك التاجر
عن البنك الذي يتعامل معو التاجر، فمن ادلعروف انو ديكن استخدام بطاقة االئتمان الصادرة من 
أي بنك يف العامل للشراء من أي اتجر متعاقد للبيع ابلبطاقة سواء يف دولة البنك ادلصدر أو أي دولة 

وجب البطاقة الصادرة من البنك ادلتعاقد معو فقط ، أخرى يف العامل ، وال يقتصر قبول التاجر البيع دب
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وإمنا يبيع السلع دبوجب أي بطاقة صادرة من أي بنك يف العامل مشرتك يف عضوية البطاقة ، ومن ىنا 
ىل التاجر بطاقة صادرة من بنك ال ذبمعو عالقة هبذا التاجر فإن التاجر إفأن احلامل عندما يقدم 

أو اخلدمة على أن يستويف حقو من بنكو اخلاص الذي يتعامل معو ، مث يقبل البطاقة ويقدم السلعة 
يقوم ىذا البنك )بنك التاجر( ابالتصال ابلبنك ادلصدر للبطاقة الستيفاء دينو عن طريق مراكز 

 ادلقاصة بني البنوك التابعة للمنظمات العادلية ادلصدرة للبطاقة.
 خصائص البطاقات البنكية: 3.3 

بق رلموعة من اخلصائص التالية اليت تتميز هبا البطاقة البنكية عن ابقي وسائل ديكن ربدد شلا س
 (21، صفحة 2016)خشة،  الدفع التقليدية:

 بطاقات البنكية تقوم على ثالثية األطراف: - أ
تنشأ عن بطاقات الدفع اإللكرتونية عالقات متعددة سواء بني ادلصدر وحامل البطاقة أو بني 

أو بني التاجر ومصدر البطاقة يف عالقة ثالثية مرتابطة ولكنها مستقلة عن  حامل البطاقة والتاجر
 بعضها البعض سواء يف التزاماهتم أو معامالهتم على النحو التايل:

  ىو البنك الذي يقوم إبصدار البطاقة بناًء على ترخيص معتمد من  لبطاقة:لالطرف ادلصدر
ك البنوك اليت ترغب إبصدار بطاقة خاصة هبا، ادلنظمة العادلية، اليت تقوم بدراسة طلبات تل

 واليت تقرر قبوذلا من رفضها بعد تقومي مركزىا ادلايل.
 :وىو الطرف الثاين يف العالقة، سواء كان شخصا طبيعيًا أو معنوايً، حبيث يقوم  التاجر

الشخص أو ادلؤسسة ادلالية ابلرتويج الستخدام البطاقة من قبل صحاب ادلتاجر واخلدمات، 
وىي اجلهة اليت تتوىل معهم لتخويلهم بقبول البطاقة، أينما كان مصدرىا وبناء على ىذا 
التعاقد يقوم ادلصرف التاجر بدفع فواتري البيع للتجارة، ومتابعة ربصيلها من ادلصارف ادلصدرة 
مقابل عمولة مقررة، ويقوم ادلصرف التاجر هبذه ادلهمة بعد اعتماده رمسيًا من قبل ادلنظمة 

 لعادلية.ا
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 :ىو العميل الذي ديكنو البنك ادلصدر من احلصول على البطاقة اإللكرتونية،  حامل البطاقة
ليقوم ابستعماذلا يف احلصول على سلتلف السلع وادلشرتايت من احملالت التجارية اليت تقبل 

 العمل هبذا النظام.
 لعالقات القانونية الناشئة: استقاللية  - ب

األطراف عالقة قانونية ثنائية ذبمع بني كل طرفني وتستقل كل عالقة عن إن العالقة القائمة بني 
 ابقي العالقات، إذ يستلزم األمر وجود أكثر من عقد.

 استقالل االلتزامات الناشئة عن استعمال البطاقة: - ت
ية إن استقالل العالقة القانونية بني أطراف البطاقة اإللكرتونية يؤدي ابلضرورة إىل نشوء التزامات أصل

 فيحتمل كل طرف بشكل أصيل يف مواجهة اآلخر.
 بطاقة الدفع االلكرتوين بطاقة ائتمان ووفاء:  - ث

تعتـــرب بطاقـــة الـــدفع االلكـــرتوين أداة وفـــاء وائتمـــان يف ذات الوقـــت فهـــي أداة وفـــاء ألن حاملهـــا 
ضبـل النقـود، صحاب اخلدمة من خالل تقـدديها دون احلاجـة إىل أيستطيع الوفاء ابلتزاماتو اذباه التاجر و 

فهي وسيلة فعالة للسداد عن غريىا من وسائل الدفع األخرى وذلك لسهولة ضبلها واستخدامها وقبوذلا 
لدى أصحاب احملالت التجارية واخلدمات، أسهل وأضمن من الشـيكات، كمـا أهنـا أقـل عرضـة للسـرقة 

 أو الضياع.
ــــة أخــــرى أداة ائتمــــان حيــــث يقــــدم مصــــدرىا )البنــــك ــــة(  كمــــا أهنــــا مــــن انحي أو ادلؤسســــة ادلالي

تسهيالت وآجال للوفاء بقيمة مسـحوابهتم وحـيف يف حالـة وجـود حسـاب جـاري للتعامـل لـدى البنـك، 
فـإن وفـاء البنـك للتـاجر ال يـتم فـور الشـراء عـادة بـل حلـني وصـول السـندات ادلثبتـة لشـراء العميــل، أو أن 

ثال أو إىل أن ربـل ىـذه ادلـدة أو يكتمـل اخلصم عـادة ال يـتم إال آلخـر ادلـدة احملـددة، فقـد تكـون شـهرا مـ
 (18-17، الصفحات 2018)مرمي ،  إرسال ادلستندات والتحقق منها.

 التقليدية: الوفاء بوسائل اخلاص القانوين للتنظيم االلكرتوين الدفع بطاقة خضوع عدم - ج
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تدخل فيهـا بطاقة الدفع االلكرتوين سبتاز عن غريىا من وسائل الدفع التقليدية يف أن ادلشرع لن ي
بوضــع نصــوص تشــريعية زلــددة بشــأهنا لــذلك زبضــع للقواعــد العامــة ادلطبقــة علــى النقــود كوســيلة للوفــاء 
وعلــى القواعــد العامــة يف النظــام ادلصــريف ويف غيــاب النصــوص التشــريعية يكــون للمؤسســات ادلاليــة الــيت 

 (18-17لصفحات ، ا2018)مرمي ،  هتتم إبصدار بطاقات الدفع اإللكرتوين فرصة لتطويرىا.
 اخنفاض تكاليف التعامل ابلبطاقة:  - ح

رأت البنـــوك يف الوفـــاء االلكـــرتوين بواســــطة البطاقـــة وســـيلة خلفـــض نفقاهتــــا العامـــة بصـــفة عامــــة 
ونفقــات معاجلــة الشــيكات بصــفة خاصــة و ا خفــض ىــذه النفقــات بديــة مــن االقتصــاد يف اســتخدام 

ة وىــو إجــراء التعامــل ابلبطاقــة ويســند اجلــزء اآلخــر إىل الــورق دبــا يــؤدي إىل االقتصــاد يف األيــدي العاملــ
 اآلالت اليت تقوم دبعاجلة العمليات ادلنفذة ابلبطاقة وإدخال البياانت إىل احلاسب بطريقة إلكرتونية.

وينـــتج خفـــض النفقـــات أيضـــا مـــن إعـــادة توزيـــع ىـــذه النفقـــات عـــن طريـــق مطالبـــة التـــاجر بـــدفع 
رتاك الســــنوي شلـــا يـــؤدي يف النهايــــة إىل خفـــض تكـــاليف تشــــعيل العمولـــة وحـــاملي البطاقــــة بـــدفع االشـــ

 احلساابت ادلصرفية.
 البطاقات البنكية: أنواع 4.3

 (137، صفحة 2014)ىاين ،  كما تقسم البطاقة االلكرتونية )البنكية( إىل ثالثة أنواع:
حدود مبالغ معينة لبطاقة االئتمانية ىي البطاقة اليت تصدرىا ادلصارف يف البطاقة االئتمانية: ا -أ

سبكن حاملها من الشراء الفوري الحتياجاتو مع دفع آجل لقيمتها، مع احتساب فائدة مدينة عن  
 كشف احلساب ابلقيمة اليت ذباوزىا العميل هناية كل شهر.

ىي بطاقات تصدرىا البنوك أو شركات التمويل الدولية بناًء على وجود أرصدة بطاقة الدفع:  -ب
 صورة حساابت جارية تقابل ادلسحوابت. فعلية للعميل يف

زبتلف ىذه البطاقة عن البطاقات االئتمانية كوهنا تسدد ابلكامل من  بطاقة الصرف الشهري:  -ت
 قبل العميل للبنك خالل الشهر الذي مت فيو السحب أي االئتمان يف ىذه البطاقة ال يتجاوز شهر.
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مات العادلية وادلؤسسات ادلالية التجارية وتصدر البطاقات البنكية من طرف رلموعة من ادلنظ
 (231، صفحة 2014)نوري ،  و (137، صفحة 2014)ىاين ،  نذكر منها:
 :مقرىا ابلوالايت ادلتحدة تعد أكرب شركة دولية يف إصدار البطاقات االئتمانية،  فيزا العادلية

قاء والبيضاء والذىبية، عندما أصدر البنك األمريكي البطاقات الزر ، 1958يعود اترخيها إىل عام 
تعد كذلك أكرب نظام دفع يف العامل فبطاقاهتا وشيكاهتا السياحية مقبولة لدى أكرب احملالت التجارية و 

 يف العامل؛
 :مقرىا يف ىي اثين أكرب شركة دولية يف إصدار البطاقات االئتمانية،  ماسرت كارد العادلية

 Cirrusبقبول واسع ربمل العالمة التجارية الوالايت ادلتحدة األمريكية، ذلا بطاقات ربظى

Maestro, MasterCard  ، وذلا مؤسسات مالية معنية خبدمة ادلستهلك، حيث ذلا أكرب من
 مليون دوالر. 200مليون زلل ذباري، استخدمت لتسوية معامالت بلغت أكرب من  9.4
 :ائتمانية مباشرة ىي من ادلؤسسات ادلالية الكربى اليت تصدر بطاقات  أمريكان إيكسريس

وأىم البطاقات ىي مؤسسة مالية كبرية تزاول األنشطة البنكية، دون ترخيص إصدارىا ألي مصرف، و 
 الصادرة عنها:

 سبنح للعمالء ذوي ادلالءة العالية؛إكسربس اخلضراء : 
 :سبتاز بتسهيالت غري زلددة السقف االئتماين، سبنح للعمالء ذوي ادلالءة  إكسربس الذهبية

 ة العالية؛ادلالي
 :تصدر حلاملها بعد التأكد من ادلالءة ادلالية وليس ابلضرورة أن يفتح حاملها  إكسربس ادلاسية

 حساب لديها.
 :من ادلؤسسات البطاقات االئتمانية الرائدة عادلياً، رغم صغر عدد ضبلة  الدينرز كليب

 متنوعة مثل: مليون دوالر، تصدر بطاقات 16بطاقاهتا إال أهنا حققت أرابح وصلت إىل 
 بطاقات الصرف البنكي لكافة العمالء؛ 
 بطاقات األعمال التجارية لرجال األعمال؛ 
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 .بطاقات التعاون مع الشركات الكربى مثل شركات الطريان 

 خامتة: .4
 من خالل ما ورد وعرضو يف ادلداخلة، مت استخالص أىم النتائج والتوصيات كما يلي:

 النتائج: - أ

ا رلموعة من األدوات اإللكرتونية اليت تصدىا ادلصارف وادلؤسسات  تبني أن وسائل الدفع أهن -
كوسيلة دفع والتحويالت تتمثل أمهها يف البطاقات البنكية، والنقود اإللكرتونية، والشيكات 

 اإللكرتونية، البطاقات الذكية؛

تتميز وسائل الدفع اإللكرتونية دبجموعة من اخلصائص اليت جعلتها أكثر استخدمًا من  -
 لوسائل التقليدية؛ا

يالحظ يف غياب إعطاء التشريعات تعريفًا زلددًا لبطاقة البنكية بصفة عامة وادلشرع اجلزائري  -
بصفة خاصة، أن ىناك اجتهاد من قبل الفقهاء والباحثني االقتصادين يف وضع تعريف جامع ومانع 

كيفية التعامل هبا، وإبراز انب الشكلي للبطاقة،  اجللبطاقة البنكية حسب معايري سلتلفة سبثلت يف 
 العالقات بني أطراف البطاقة؛

تبني أن ادلشرع أعطى تعريفًا شاماًل لوسائل الدفع دون أن حيدد شليزاهتا أو خصائصها أو  -
بوسائل الدفع اإللكرتوين اليت ديكن من شأهنا  وأنواعها، لكن رغم ذلك فهذا يعترب مؤشرًا على اعرتاف

  اجلزائري؛ربسني أنشطة النظام ادلصريف

وقد استحدث كثر حداثة لعصرنة النشاط البنك، تعترب البطاقة البنكية األكثر انتشارا واأل -
من خالل  05/02البطاقات اإللكرتونية ، دبوجب القانون ادلشرع اجلزائري وسائل الدفع ابلتحديد 

البطاقة البنكية  الفصل الثالث من الباب الرابع ربت عنوان: يف بطاقات السحب والدفع، حيث تعترب
بطاقة بالستيكية أو ورقية مصنوعة من مادة يصعب العبث هبا تصدرىا جهة ما كبنك أو مؤسسة 
مالية أو شركة استثمار، يذكر فيها اسم العميل الصادرة لصاحلو ورقم حسابو حيث ديلك احلامل تقدمي 
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لقيمة من اجلهة ادلصدرة اليت تلك البطاقة للتاجر لتسديد شبن مشرتايتو ليقوم التاجر بتحصيل تلك ا
 ؛تقود بدورىا استيفاء تلك ادلبالغ من حامل البطاقة

أن ىناك العديد من أنواع البطاقات البنكية تبعاً لعدة معايري مت سردىا إلزالة كل لبس أو خلط  -
 بني األنواع.

 التوصيات: - ب

ة من أجل ربقيق أنمل من ادلشرع اجلزائري أن يقوم بتنظيم قواعد وأحكام البطاقات البنكي
احلماية ذلا وألطراف التعامل هبا، ىذا من جهة ومن جهة أخرى يساىم يف تنشيط اجلهاز ادلصريف 
اجلزائري وتفعيل التجارة اإللكرتونية وذلك ابعتبارىا إحدى وسائل الدفع االلكرتونية احلديثة اليت 

ائتمان وسرعة وسهولة إجراء ادلعامالت  انتشرت على مستوى العامل انتشارًا واسعًا نظرًا دلا تتميز بو من
 التجارية وادلالية وىذا ما يتفق مع عمل ادلؤسسات البنكية يف الوقت الراىن.
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و أثرها على النمو االقتصادي دراسة قياسية ابستخدام  تقييم أداء السياسة النقدية يف اجلزائر
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impact on economic growth. A standard study using the vector error 

correction model (VECM) 
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 : ملخص
لةدعم إىل تقييم عمليات اإلصالح النقدي و ادلصريف يف اجلزائر  من أجل تطوير أدوات السياسة النقديةة  الدراسة هتدف

 تقةدير مت 2017-1980مشلة  رتة ة اإلصةال ات النقديةة  وتةًنة النمةو اتصاصةادي و ذلةت دسةاددام دراسةة صياسةية
( و الة  دتةا ادلااةًنات الااليةة معةدل إعةادة اخلصةمة الكالةة النقديةة (VECM ماجة  تصةحيا اخلطة  دسةاعمال ظلةوذج
 أن ادلسةاعلة اكبةر ةالناتج احمللي اإلمجةا  احلقيقةية وتوصةل  الدراسةة ة سعر الصرف احلقيقية معدل الاضدماحلقيقية

 يةةةل بلاةةة  أعلةةة  صةةةوة  سةةةعر الصةةةرف احلقيقةةةيلاقلبةةةات يف النةةةاتج احمللةةةي اإلمجةةةا  احلقيقةةةي ترجةةة  دلدرجةةةة اكوىل إىل 
العاشةرة أي ددلةدا الطويةل يف  ةٌن رتةبن تسةبة تفسةر صةدمات معةدل  10خةالل الفة ة  %44.23تفسًنية ذلةا بنسةبة 

مةةن النةةاتج و  ؤخطة  الانبةة مةةنددلةةدا الطويةل  %2.91 إعةادة اخلصةةم يف النةةاتج باتة  حةةعيفة  يةةل س تاجةاوز تسةةبة 
ات  LPIBخطةة  الانبةةؤ  يفسةةر رتةةبن مااةةًنر سةةعر الصةةرف احلقيقةةي عليةة  دلةةت يف الفةة ة العاشةةرة و أبثةةر شلةةا تفسةةرّي ادلااةةًنر

أن  ةدوث صةدمة عشةوائية يف الكالةة النقديةة  قةدار اضلةراف معيةاري وا ةد ذلةا اىةر إغلةا  علة   الناةائجوتشةًن ة اكخرا
 . ومساقر الناتج احمللي اإلمجا  احلقيقي طيلة الف ة   يل أدا إىل ارتفاع الناتج احمللي اإلمجا  احلقيقي  عدل إغلا 

 .VECM: اإلصال ات النقديةة السياسة النقديةة اجلزائر ة الكلمات ادلفتاحية
 ,JEL  :,E52 E52G2 اتتصنيف

Abstract: ; The study aims to assess the monetary and banking reform 

processes in Algeria in order to develop monetary policy instruments to 

support the pace of economic growth ; using An Empirical Study  during the 

period (1980-2017). 
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A model was estimated using the VECM technique, which is related to the 

following variables: the Discount rate, the real money supply, real GDP. The 

study found that the largest contribution to fluctuations in real GDP is due 

mainly to the real money supply, With an explanatory power of 1.84% during 

the 10 th period ie the long term. 

The results indicate that a random shock in the real money supply by one 

standard deviation has a positive effect on real GDP over the period, where Led 

to real GDP growth at a positive. 

Key Words: Monetary policy - Monetary Reforms- Algeria –VECM. 

JEL codes : E58 ,E52 ,G2 
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 مقدمة:  .1
تعار اإلصال ات النقدية و ادلصررتية أ د السياسات ادلعاجلة لالخاالتت اتصاصاديةة وإعادة 

من خالل  حتسٌن أداء  السياسة   اتصاصادياتصاصاد اجلزائري إىل  الة اتساقرار و حتفيز النمو 
دلمول احلصري رتدالل مر لة اتصاصاد ادلوج ة لعب البنت ادلربزي دور ا النقدية ادلناهجة دجلزائر

للدزينة العمومية ال  بات  تسيطر بدورها عل  اجلهاز ادلا  والنقدي اجلزائرية رتالبنت ادلربزي جتررد 
خالل هذّي ادلر لة من اتساقاللية الكاملة يف اختاذ اإلجراءات والقرارات الالزمة بش ن إدارة سياسا  

النظام النقدي بصدور صاتون النقد و القرض تعار سنة رتارصة يف اتريخ  1990سنة النقدية لذلت رتبن 
لاحرير ادلصريف و دالذي تضمن إصال ات  عميقة ماعلقة    1990 أرتريل 14الصادر يف  90/10

 .منا اساقاللية بنت اجلزائر 
مدا رتعالية اإلصال ات النقدية و أىرها يف حتقيق النمو اتصاصادي يف اجلزائر  إشكالية البحث:
   اإلشكالية ادلطرو ة اعامدان عل  الفرحيات الاالية:وسعيا لإلجابةة عل

  اإلصال ات النقدية و ادلصررتية ذلا دور أساسي يف دعم النمو اتصاصادي 
  اساجابة أدوات السياسة النقدية لإلصال ات ادلطبرقة يف دعم النمو يف اجلزائر 
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 :يف تظهر أعلية البحل إىل من خالل الدور الفعال  الذي تلعب  اإلصال ات النقدية أمهية البحث
و ذلت  2017-1980من أجل حتقيق النمو اتصاصادي خالل رت ة  السياسة النقديةتطوير أدوات 

 دتساعاتة باقنيات اتصاصاد القياسي 
 يسع  البحل إىل حتقيق أهداف الااليةأهداف البحث:

 أهم اإلصال ات النقدية ال  شهدها اتصاصاد اجلزائريالاطرق إىل  -
تقييم أداء السياسة النقدية يف اجلزائر و مدا أتىًن مااًنات السياسة النقدية يف اجلزائر خالل الف ة  -

 VARدساددام ظلوذج أشعة اتضلدار الذايت   1980-2017
 و لارض لإلجابة  صياةة البحل يفمت اتساعاتة ددلنهج الوصفي و القياسي : منهجية الدراسة

 :م البحل إىل ىالىة زلاور يعل  اإلشكالية ادلطرو ة سيام تقس

 احملور األول :عرض الدراسات السابقة  -
 احملور الثاين : فعالية اإلصالحات النقدية يف اجلزائر  -
  2017-1980دراسة قياسية لتقييم فعالية اإلصالحات النقدية خالل فرتة  احملورالثالث: -

 عرض الدراسات السابقة.1
  دراسةTomsik and Viktorova (2006 ) يل دتاقدًن دليال جتريبيا  ول أىر عرض النقود 

عل  الناتج احمللي اإلمجا  احلقيقي جبمهورية الاشيت  إبساعمال بياانت رتصلية خالل الف ة الفصل 
ظلوذج ماج  اإلضلدار الذايت  . و ذلت إبساددام2004إىل الفصل الثاين من  -1996اكول من 

VAR  وتشًن الناائج إىل أن سعر الفائدة احلقيقي صد لعب دورا رئيسيا يف تطوير الناتج احلقيقي يف
اساجابة الناتج احلقيقي إىل عرض النقود وباا  عدم  اجلمهورية الاشيكية عل  ادلدا الطويل

 (Viktirova, 2006, pp. 23-39) احلقيقي يف مجهورية الاشيت
  لـدراسةChuku A. Chuku   (2009 ) يل  اول البا ثان من خالل الدراسة حتديد أاثر 

لااب  آاثر صدمات  SVARالسياسة النقدية عل  النشاط اتصاصادي يف تيجًناي دساددام ظلوذج
يف تيجًناي.. وتوصل  CPIو  GDP reelالسياسة النقدية عل  اإلتااج واكسعار ادلعر عنها 
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( ذلا M2الدراسة عل  أن أدوات السياسة النقدية ال  يام تنفيذها عل  مرساة اتمسية الكمية )
أتىًنات ماواحعة عل  اإلتااج واكسعار م  سرعة حبط سريعة جًدا. يف  ٌن أن بل من اكدوات 

تااج واكسعار و تشًن الناائج أن  ذلا أتىًنات زلايدة وعابرة عل  اإل (REERو  MRRالسعرية )
من خالل  تسبة السيولة وتسبة ات اياطي وعمليات إعادة  (M2إىل الاحكم يف العرض النقدي )

ة 2009ة Chuku) يف اتصاصاد M2اخلصم ال  تؤىر بشكل مباشر عل  اجملمر  النقدي 
 .(129-112الصفحات 

  لدراسةLIANG, Fang -HUANG, Weiya (2011 ) بعنوان عالصة العرض النقدي بنمو
و  GDPالناتج احمللي اإلمجا   يف اتصاصاد اكمريكي  يل حتاول الدراسة حتديد العالصة بٌن 

M2 باقدير طريقة ادلربعات الصارا العاديةOLS   و ظلوذجVAR  خالل رت ة العينة من الفصل
وخلص  الدراسة عل  ان السببية تاج   2010الفصل الراب  يف عام إىل  2000اكول يف عام 

 يعين أن تاائج  سببية ةراصلر تبٌن أن M2من الناتج احمللي اإلمسي إىل بمية النقود ددلفهوم الواس  
M2  ت تسبب الناتج احمللي اإلمجا  و أن  الناتج احمللي اإلمجا  يسببM2  يل ان M2  يا ىر

 .(2011ة LIANG) احمللي اإلمجا بااًنات الناتج 

 أىر السياسة النقدية عل  معدتت النمو اتصاصادي  الة  (2017 )مزاين دمحم تورتيقة بن صدور علي:
ات السياسة النقدية عل   2015 – 1990اجلزائر   يل  اول البا ثان حتليل و صياس أىر مااًنر

 الذاتية  اتضلدار أشعةالنمو اتصاصادي و طبيعة العالصة بينهما و صام باقدير مقاربة ظلوذج 
VAR و  تبٌن من خالل اخابار  2015و  1990للف ة ادلمادة بٌن دساددام بياانت سداسية

) مزاين و  شرات السياسة النقدية يف اجلزائرالعالصة السببية أن هناك عالصة يف اتجتاهٌن بٌن النمو ومؤ 
 .(108-84ة الصفحات 2017بن صدورة 

 (ول تقييم رتعالية السياسة النقدية عل  النمو اتصاصادي و الاضدم 2018دراسة ل زبًن عياشة  )
إىل  -1990يف اجلزائر  إبساددام بياانت رتصلية من الف ة ادلمادة من الثالىي اكول من عام  

ئج من خالل تقدير ظلوذج تصحيا اخلط  العشوائي ة و تشًن الناا 2016الثالىي الراب  من عام 
ىنائية اتجتاّي بٌن معدل ظلو الكالة النقدية ومعدل ظلو الناتج الداخلي Granger إخابار السببية 

اإلمجا  اكمر الذي يبٌن أن إرتفاع الناتج أدي إىل زايدة بميرة النقود  ادلاداولة يف اتصاصاد أما العالصة 
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اجتاّي وا د ضلو معدل الاضدم  السببية بٌن معدل ظلو الكالة النقدية و معدل الاضدم رتكات  يف
ورتيما ؼلص تاائج حتليل دوال اإلساجابة لردود الفعل إىل  دوث صدمة ةًن ماوصعة يف معدل ظلو 
الكالة النقدية  قدار اضلراف معياري وا د سيكون ذلا أىر موجب دائما عل  معدل ظلو الناتج 

دار إضلراف معيار وا د يف معدل ظلو الداخلي اإلمجا  ة يف  ٌن يؤدي وصوع صدمة ةًن  ماوصعة  ق
ة 2018)عياشة  الكالة النقدية إىل أىر موجب عل  معدل الاضدم يف اكجل القصًن لياالش 

 . (282-260الصفحات 
 فعالية اإلصالحات النقدية يف اجلزائر . 2

 : 86/12 1986اإلصالح النقدي . 1.2
وادلاعلق بنظام البنوك و القرض و هو القاتون  20/08/1986الصادر يف  12/ 86صاتون رصم  من خالل

: ومن أهم ادلبادئ ال  (2016)بوساةة  ادلصررتيةاكول منذ اتساقالل الذي صام بضبط النصوص الاشريعية 
يف دتويل اتساثمارات وإشراك اجلهاز ادلصريف يف تورتًن : تقليص دور اخلزينة العامة هوتضمنها هذا القاتون 
ياميرز دلادطيط ادلربزي وهو ما ؽلكن مال ظة هذا النشاط البنكي  مازالورةم ذلت  ةادلوارد ادلالية الضرورية

: تامثل مهمة ادلنظومة ادلصررتية يف السهر عل  تطابق ختصيص ادلوارد ادلالية 10الاناصض من خالل تص ادلادة 
 .النقدية يف إطار اصلاز ادلدطط الوطين للقرض م  أهداف ادلدططات الوطنية للانمية و 

 و تكييف اإلصالح: 1988قانون استقاللية البنوك لسنة . 2.2
جاتفي و ادلاضمن القاتون  12و الصادر يف  86/12ادلعدل وادلامم للقاتون  12/ 86وهو صاتون رصم  

أصبح  البنوك أبثر اساقاللية يف إدارة مواردها ادلالية يف منا ة  يل الاوجيهي للمؤسسات العمومية 
)بوساةة وؽلكن حتديد مبادئ القاتون والقواعد ال  صام عليها القاتون  (2005)لطرشة  القروض.
 إعطاء اساقاللية للبنوك يف إطار الانظيم اجلديد لالصاصاد وادلؤسسات  -:(2016
 تعزيز دور البنت ادلربزي يف حبط وإدارة السياسة النقدية. -
بذلت  دد   العالصة الامويلية بٌن البنوك اكولية و ادلؤسسات العموميةسع  هذا القاتون إىل تنظيم  -

 يل أحح  بنت ادلربزي اجلزائري  والبنوك الاجاريةالعالصة بٌن البنت ادلربزي  06-88القاتون 
رتبن البنت ادلربزي هو ادلسؤول اكول  3وورتقا للمادة  يقوم بدور ادلنظم وادلراصب للنظام ادلا ة
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واكخًن عن تسيًن أدوات السياسة النقديةة حتديد أسقف معدتت إعادة اخلصم للمؤسسات 
 القرحية وحتديد معدتت الفائدة ادلدارة.

 :10-90اإلصالحات ادلتعلقة بقانون النقد والقرض . 3.2
مت حبط ادلسار احلقيقي والصحيا  يل  1990أرتريل  14 وجب بقاتون النقد والقرض ادلؤرخ يف وذلت 

للنظام النقدي وادلصريف وإبراز دور السياسة النقدية وإرجاع صال يات السلطة النقدية يف تسيًن النقد و 
هذا القاتون يف بناء و إعادة هيكلة النظام البنكي و النقدي عل  رلموعة من اكسا و  القرض و إساند

 : (346-344ة الصفحات 2013)لطرش ا.ة  تامثل هذّي اكسا يف
 رتصل بٌن الدائرة احلقيقية والدائرة النقدية  -
 اخلزينة  والدولة الفصل بٌن الدائرة النقدية ودائرة ميزاتية -
 الفصل بٌن دائرة ميزاتية الدولة ودائرة القرض  -
 (2005)مدوخ و وصافة  إتشاء سلطة تقدية و  يدة و مساقلة -

وتطبيق صاتون ترارتق صدور  :(2013)لطرش , الطاهرة  وي تب عن هذّي ادلبادئ رلموعة من الناائج أعلها -
النقد القرض إبدخال مجلة من إصال ات اذليكلية وؽلكن تصنيف هذّي اإلصال ات يف طائفاٌن إصال ات 

 ماعلقة دكسعار وأخرا ماعلقة دكسواق.
  1989زلاولة اإل اطة بظاهرة الاضدم وتثبي  اكسعار-
 حترير معدتت الفائدة -

  أت  تكريسها لا سيا دور اآلليات النقدية يف حبط الوح السوق النقدية ال  رتيما ؼلص الفئة الثاتية:
ولكن أتطًنها ورتقا لقواعد صاتون  1989ومت أتسيا السوق النقدية يف عام   النقدي العام لالصاصاد الوطينة

 1991أوت  14ادلؤرخ يف  08-91يف تظام بنت اجلزائر رصم  1991النقد والقرض و إدخاذلا يف سنة 
 ادلاضمن تنظيم السوق النقديةة

ديسمر  23 ادلؤرخ يف 08 -95تظام بنت اجلزائر رصم  1995أتسيا سوق الصرف بٌن البنوك يف -
الذي تزامن م  حتفيف القيود يف حتديد سعر الصرف يف اماصاص الصدمات اخلارجية ودعم الاوازن  1995

 الداخلي وحتقيق النمو والانمية اتصاصادية.
و ة 2001رتيفري  27ادلؤرخ يف  01-01خض  هذا القاتون اىل ىالىة تعديالت  اكول  وجب رصم   يل

 .2003أوت  26ادلؤخر يف  11-03 وجب اكمر رصم  2003الاعديل الثاين يف 
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  احملدد حلد اكدىن لرأس ادلال البنوك وادلؤسسات ادلالية بةة  24/03/2004الصادر يف  04 -01القاتون
 للثاتية مليون دج 500مليار دج لألوىل و 2.5

  ي لدا درتاتر احملدد لشروط تكوين ات اياطي اإلجبار  24/03/2004الصادر يف  04-02القاتون رصم
 البنت اجلزائر 

  معوشي و بوعمامةة  ادلاعلق بنظام حمان الودائ  ادلصررتية 24/03/2004الصادر يف  04-03القاتون(
 .   (8ة صفحة 2008

و ادلاعلق بقاتون  11-03يامم اكمر رصم  2017أباوبر سنة  11ادلؤرخ يف  10/17تعديل صاتون رصم 
 اباداءال  تنص : يقوم بنت اجلزائر  45النقد و القرض  و يامحور مضمون هذا الاعديل من خالل ادلادة 

رة عن اخلزينة السندات من دخول هذا احلكم  يرز الانفيذ بشكل اساثنائي ودلدرة مخا سنوات بشراء مباش
ادلالية ال  تصدرها هذّي اكخًنةة من أجل ادلساعلة عل  وج  اخلصوص يف :تاطية ا اياجات دتويل اخلزينة 

  .لالساثمارةدتويل الدين العمومي الداخلي ةدتويل الصندوق الوطين 
  2017-1980دراسة قياسية لتقييم فعالية اإلصالحات النقدية خالل فرتة . 3

لإلجابة عل  اإلشكالية ادلطرو ة سابقا و اخايار صحة الفرحيات سيام اتساعاتة ددلنهج القياسي 
دساددام ظلوذج أشعة اتضلدار الذايت اعامادا عل  ادلااًنات الاالية الناتج احمللي اإلمجا  احلقيقي بممثل 

و الكالة 2001ة احمللية لسنة اركساس ة  يل يام الاعبًن عن  دكسعار الثاباة للعمل GDPللنمو اتصاصادي
بمااًنات تقدية دتثل سعر الصرف احلقيقي و معدل الاضدم  TRمعدل اخلصم  وM2النقدية احلقيقية 

أجل تقييم و دراسة رتعالية اإلصال ات  منوهي بياانت سنوية  2017-.1980السياسة النقدية من الف ة 
 .النقدية يف اجلزائر

دلصياة اللوةاريامية للحصول عل  ادلروانت بصورة مباشرة و من أجل تفادي مشكلة وصد مت اخذ البياانت 
ة البياانت مت احلصول عليها من صندوق النقد الدو  ةبنت اجلزائرةالديوان الوطين عدم ىبات الاباين اكخطاء

 لال صاء.
 اختبار استقرارية السالسل الزمنية: . 1.3

 إخابارو  Dickey Fuller Augments (ADF)ادلوس  رتولر كيياخابار  د ذلت دساددامو 
Philips-Perronيلي:بات  الناائج بما و ون ًن بسبيرتل 
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 : إستقرارية السالسة الزمنية 01اجلدول رقم 

 eviews 10دإلعاماد عل  سلرجات  اٌنإعداد البا ث  من  ادلصدر:
اتطالصا من اجلدول تال ظ أن السالسل الزمنية ةًن مساقرة عند ادلساوا من خالل ادلقارتة بٌن القيمة 

و ال  تنص عل   h0و دلاا  تقبل رترحية العدم   %5و القيمة احلرجة عند مساوا معنوية  Tاحملسوبة 
 وجود جذر الو دة يف مجي  السالسل الزمنية أي أهنا ةًن مساقرة.

بة عند الفرق اكول تشًن الناائج بصفة عامة  أن مجي  السالسل مساقرة بعد أخذ الفرق اكول و أما دلنس
 حتقق صد ادلازامن الاكامل شرط رتبندلقيمة ادلطلقة أبر من القيمة احلرجة  T statتبٌنر أن القيمة احملسوبة 

 .اكوىل الدرجة من ماكاملة تعد الزمنية السالسل أن  عىن أي
 حتديد قرتات التباطؤ الزمين :. 2.3

 و معيار  (SC)وشوارتز (AIC)لاحديد رت ات الاباطؤ الزمينة سيام اتعاماد عل  ادلعايًن أبيت
ة و ختاار هذّي ادلعايًن الف ة ال  تكون رتيها أصل صيم ذلذّي  (HQ)و معيار (FPE)تنبؤ اخلط  النهائي 

و باا  رتبن عدد أتخًنات هذا النموذج يقدر  بف ة إبطاء زمين  (161ة صفحة 2014) ولية ة  ةادلؤشرات
 (. بما هو موحا يف اجلدول الاا :1وا دة )

 
 
 

 
ADF P-P 

 

الفروق  t-Stat المستوى

 األولي

t-Stati المستوى t-Stat  الفروق

 األولي

t-Sta 

      
LPIBR 0.99 2.93 0.0001 -4.149 0.9988 2.935 0.0001 -4.149 

LTR 0.60 -0.20 0.0022 -3.200 0.6292 -0.138 0.0001 -4.375 

LTCR 0.08 -2.69 -2.3199 -3.234 0.6785 -1.166 0.0012 -4.421 

LMMR 0.96 1.53 0.0053 -2.877 0.9936 2.287 0.0043 -2.952 

LINF 0.09 -2.65 0.0000 -8.549 0.0924 -2.65 0.0000 -8.549 
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 فرتات التباطؤ الزمين :حتديد 2اجلدول
VAR Lag Order Selection Criteria     

Endogenous variables: LPIB LMMR LTR LREER 

LINF     

        
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ  

        
        0 -45.87562 NA 1.37e-05 2.992683 3.217148 3.069232  

1 124.3905 280.4383 2.72e-09* -5.552383 -4.205595* -5.093090*  

2 141.8828 23.66605 4.68e-09 -5.110754 -2.641641 -4.268716  

3 179.8891 40.24192* 2.89e-09 -5.875828* -2.284391 -4.651045  

4 198.5380 14.26095 7.90e-09 -5.502236 -0.788475 -3.894708  

 eviews 10دإلعاماد عل  سلرجات  اٌنمن إعداد البا ث ادلصدر:        
 :Johansonدراسة إختبار  التكامل ادلتزامن. 3.3

و جود عالصة طويلة اكجل بٌن ادلااًناتة و اتخابار ادلعروف يف هذا  يسع  هذا اتخابار إىل حتديد مدا
 اجملال هو اخابار جوهاتسون للاكامل ادلش ك ادلازامنة و بات  تاائج الاكامل  موححة يف اجلدول بما يلي:

 Johansonإختبار  التكامل ادلتزامن : 3اجلدول
     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     
     

None *  0.599539  83.78497  69.81889  0.0026 

At most 1 *  0.449568  50.84001  47.85613  0.0255 

At most 2  0.375552  29.34616  29.79707  0.0563 

At most 3  0.219307  12.39420  15.49471  0.1390 

At most 4  0.092181  3.481579  3.841466  0.0621 

     
      Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

 %5معنوية  مساوا عند العدمية الفرحية ررتض عل  تدل -
 eviews 10دإلعاماد عل  سلرجات  اٌنمن إعداد البا ث ادلصدر:

و  %5من القيم احلرجة عند مساوا معنوية  أبرtraceأن اخابار اكىر  جوهاتسن اخابار تاائجو تشًن 
جود عالصة تكامل و  ال  تدل عل  عدم وجود تكامل مش ك و دلاا  H0الفرحية العدمية  تررتضباا  
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شلا يدل عل  وجود  %5عند مساوا معنوية   r=2ادلازامن  يل أن عدد ماجهات الاكامل ادلازامن هو 
اتة أي أهنا ت تباعد عن بعضها البعض يف ادلدا الطويل و باا   عالصة توازتية طويلة اكجل بٌن بعض ادلااًنر

 رتهي تظهر سلوبا مشاهبا.
 Roots caracteristicيسما  إخابار   :VECMمنوذج متجه االحندار  استقرارية. 4.3

polynominal     و اجلدول الاا  يوحا إساقرار النموذج ادلقدرالا بد من صحة  اساقراري النموذج. 
 (: استقرارية النموذج04اجلدول)

Roots of Characteristic Polynomial Endogenous variables: 

LPIB LTR LREER 

LMMR LINF 

Exogenous variables: C 

Lag specification: 1 1 

Date: 12/29/18   Time: 21:50 

  
  Root Modulus 

  
  0.973758 0.973758 

0.859303 - 0.189355i 0.879919 

0.859303 + 0.189355i 0.879919 

0.565520 0.565520 

0.317578 0.317578 

  
  No root lies outside the unit circle. VAR 

satisfies the stability condition.  
-1.5
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-0.5
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0.5
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Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial

 
 

 eviews 10عل  سلرجات  دتعاماد اٌنمن إعداد البا ث: ادلصدر
  اجلذور  يومج الوا د من أصارهي  ادلعامالت  يجمرت اتساقرار شروط ققػل ادلقدر النموذج أن لنا ضايا

 .نيالابا ىبات عدم أو اكخطاء ارتباط مشكلة من عايني ت النموذج أن يعين شلا الو دةة دائرة داخل تق 
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 إبخابار ويف هذا الصدد تساعٌن : Serial Correlationاالرتباط الذايت أوالتسلسلي: . 5.3
Multiplicateur de Lagrange ( LM)  الذي يسما دلا بد أن سالسل البواصي ت يوجد هبا ارتباط

 ذايت

 االرتباط الذايت(: اختبار 05اجلدول) 
 eviews 10عل  سلرجات  دتعاماد اٌنمن إعداد البا ث: ادلصدر

يظهر بوحوح من خالل اجلدول أن مجي  القيم ات امالية و عند بل درجات الا خًن هي أبر من القيم 
أصل من القيمة احلرجة شلا يدرتعنا لقبول الفرحية العدمية أي خلو  LMاحلرجةة  يل أن صيمة ا صائية 

 ة اترتباط الاسلسلي.النموذج من مشكلة اترتباط الذايت لألخطاء يعين أن النموذج ت يعاين من مشكل
: إلخابار عدم تباين جتاتا اخلط  للنموذج ادلقدر مت اإلعاماد عل  إخابار  اختبار عدم ثبات التباين. 6.3

White.VEC Residual Heteroskedasticity Tests (Levels and Squares) 

 اختبار عدم ثبات التباين :6اجلدول
Joint test:  

   
    Chi-sq  df Prob. 

    
    218.1007  210 0.3362 

    
 eviews10دإلعاماد عل  سلرجات  اٌنمن إعداد البا ث: مصدر

Null hypothesis: No serial correlation at lag h 

Lag LRE* stat df Prob. Rao F-stat Df Prob. 

1 25.67154 25 0.4253 1.036283 (25, 83.2) 0.4332 

2 33.23077 25 0.1254 1.398916 (25, 83.2) 0.1306 

3 21.41460 25 0.6693 0.844451 (25, 83.2) 0.6756 

4 23.99663 25 0.5196 0.959776 (25, 83.2) 0.5271 

5 48.92150 25 0.0029 2.250662 (25, 83.2) 0.1032 

6 15.54949 25 0.9276 0.593881 (25, 83.2) 0.9295 

7 44.73510 25 0.0090 2.009439 (25, 83.2) 0.1298 

8 21.54067 25 0.6621 0.850009 (25, 83.2) 0.6685 

9 37.94782 25 0.0468 1.640313 (25, 83.2) 0.1496 

10 21.05938 25 0.6893 0.828830 (25, 83.2) 0.6953 
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وهو  0.33د امال صدرّي  الاباين ىبات عدم مشكلة من يعاين ت النموذج أن تساناجمن خالل اجلدول 
 دود اخلط  يف ة شلا يدرتعنا لقبول الفرحية العدمية و ال  مفاذ ىبات تباين  0.05أبر من مساوا ادلعنوية 

 .النموذج
بعد الا بد من أن مجي  السالسل الزمنية ماكاملة من الدرجة اكوىل وو جود عالصة تكامل مش ك بينهما يف 

 :رتيظل VECM ظلوذج باقدير تقوم اكجل الطويل  سوف
ظلوذج تصحيا اخلط   VECM Vector Error Correction Modelظلوذج تصحيا اخلط  ادلوج  

ادلوج  يساعمل لاكييف سلوك ادلااًنر يف اكجل القصًن م  سلوب  يف اكجل الطويلة و ذلت دسادراج  
 tالفروصات أو اكخطاء 

دخال الفرق اكول بٌن القيم الفعلية للمااًن الااب  و القيم ادلقدرة يف النموذج ادلاكامل مث يام إعادة الاقدير إب
 لألخطاء بمااًنر مساقل جديد ورتق الصياةة الرايحية الاالية :

           ∑         ∑  
 
       

 
   

 
 0م               

             ∑          ∑   
 
        

 
   

 
 ’0م             

t = yt -  
 
̂  

 
̂   

lPIBR = B0 +B1 LTRt + B2 LTCHR +B3 lMMRt +B4LINF+ ut 

ادلااًنات يف ظلوذج و  بٌن اكجل طويلة العالصة يف العام اتجتاّي مرببة وةياب الثاب  وجود :األوىل الفرضية
 .معادلاٌن تكامل مش ك ورت ات أتخر وا دة اتعابار يف دكخذ

 
 
 
 
 
 
 



 

 و أثرها على النمو االقتصادي  تقييم أداء السياسة النقدية يف اجلزائر
 

 99 جملة NARAFE 2020، ديسمرب 2، العدد 3اجمللد                                   

 :اختبار التكامل ادلشرتك7اجلدول 

 eviews10دإلعاماد عل  سلرجات  اٌنمن إعداد البا ث: مصدر
-تشًن الناائج من خالل معامالت ادلدا الطويل ان معامل اخلط  تصحيا اخلط  ادلوج  معنواي و سالبا 

 و هو ؽلثل صوة و سرعة الرجوع أو العودة  ضلو الاوازن يف اآلجال الطويلة يعين ضلو الاوازن من اكجل  0.85
ط  هي ال  تصحا ادلسار وترجع  من القصًن إىل اكجل الطويلة رتالقوة السلبية العكسية دلعامل تصحيا اخل
أي ات  عندما ينحرف الناتج احمللي  ) وحع  ادلنحرف إىل مسارّي وذلت من ادلدا القصًن إىل ادلدا الطويل

عن صيما  الاوازتية يف ادلدا البعيد بسبب صدمة رتي  أو يف ا د ( t-1) خالل ادلدا القصًن يف الف ة
ومن ان ية أخرا رتان  (t)يف الف ة  اتخااللمن هذا % 85  مكوانت النموذج رتات  يصحا ما يقارب

تسبة الاصحيا هذّي تنعكا عل  سرعة الاعديل ضلو الاوازنة  عىن أن الناتج احمللي اإلمجا  احلقيقي  يساارق 
للرجوع إىل صيماها   1.16(= 1/0.856أي  يفوق سنة باملة بسرعة تقدير مقدارها ) 1.16ما يقارب 
 ة)ازتية رترحا )بعد أىر أي صدمة يف النموذجاكولية الاو 

تخابار الفرحية العدمية القائلة أن  Studentبما ؽلكننا اخابار معنوبة النموذج ادلقدر عن طريق توزي  
رتنجد أن صيمة معامل تصحيا اخلط  معنوية إ صائيا رتالقيمة  معلمات النموذج ت ختالف معنواي عن الصفر ة

 و اخلط  ظلوذج تصحيا صبول ادلطلقة أبر من صيماها اجلدولية دلقيمة ادلطلقة؛ ودلاا دلقيمة  t احملسوبة لة
 الدراسة. اتًن ماا ٌنماب مازامن تكامل عالصة وجود من الا بد

ما ي جم أن ادلااًنات احلاصلة يف النشاط اتصاصادي  0.458666مقبول  R2بما أن معامل الاحديد 
الناتج الداخلي احلقيقي سببها الااًن يف الكالة النقدية و معدل إعادة اخلصم و سعر الصرف و معدل 

Error Correction:  D(LPIB) D(LTR) D(LTCR) D(LMMR) D(LINF) 

       
              

CointEq1  -0.856681 -0.385638 0.772160 0.499602 -0.186835 

  (0.22750) (0.48920) (0.29189) (0.21757) (2.36124) 

  [-3.76556] [-0.78830] [ 2.64542] [ 2.29630] [-0.07913] 

       

CointEq2  -0.124905 0.207139 -0.021163 -0.120299 0.087780 

  (0.04120) (0.08860) (0.05286) (0.03940) (0.42764) 

  [-3.03146] [ 2.33794] [-0.40033] [-3.05299] [ 0.20527] 
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 مدرجة يف ةًن أخرا عوامل إىل راجعة رتهي %55ما النسبة ادلابقية و ادلقدرة أ  %45الاضدم بنسبة 
بشكل ببًن عل  دلنظر إىل  طبيعة النمو اتصاصادي يعامد مقبولة ة  الافسًنية للنموذج رتالقوة وعلي النموذج 

  العائدات النفطية والنفقات العمومية

 العالصة ددلدا الطويل:

D(LPIB) = -0.856681046938*( LPIB(-1) + 0.396470208623*LTCR(-1) - 0.678538728919*LMMR(-1) - 
0.0453892424209*LINF(-1) - 4.91972113235 ) - 0.124905168043*( LTR(-1) + 1.37956121092* LTCR (-

1) + 1.04962098588*LMMR(-1) + 0.269084777201*LINF(-1) - 17.3718360298  

تال ظ من ادلعادلة أن الناتج احمللي اإلمجا  احلقيقي يرتبط بعالصة عكسية م  الكالة النقدية احلقيقية و معدل 
الاضدم و معدل إعادة اخلصم و هو أمر منطقي و هو ما ياوارتق م  الاطبيق النظري معين ذلت أن زايدة 

ادلدرتوعة و باا   يجة زايدة الكالة النقديةالكالة النقدية احلقيقية يصبا ل  أتىًن عكسي ددلدا الطويل تا
 .ارتفاع الاضدم

و تفسر العالصة السلبية ددلدا الطويل بٌن الكالة النقدية و الناتج الداخلي اخلام اإلمجا  احلقيقي إت أن 
  0.678 -اإلرتراط يف زايدة الكالة النقدية سيكون ل  أتىًن سليب عل  الناتج اإلمجا  احلقيقي و  يل صدرّي  

 -شلا يؤدي إىل   ارتفاع معدتت الاضدم و ال   ذلا  أتىًن سليب عل  أداء النشاط اتصاصادي و  يل صدرّي  
بنايجة ترتفاع ادلساوايت العامة لألسعار و تراج  القدرة الشرائية للعملة و يفقدها وظيفاها    0.045

بمدزن للقيمة شلا يناج عن ذلت تراج  يف الطلب احمللي الذي بدورّي ينعكا يف صورة اتكماش يف اإلتااج 
 ة.النظري الاوصعات م  ياطابق ما احمللي شلا يؤدي إىل ببا النشاط اتصاصادي وهو

بما تال ظ أن صيمة معامل الكالة النقدية احلقيقية  معنوي إ صائيا؛ دتلة إ صائية رتقيمة اسايودت  
أما دلنسبة دلعدل إعادة اخلصم تفسر العالصة السلبية أت  بلرما إرتف  سعر ةاحملسوبة أبر من القيمة اجلدولية 

ة لديها رتيقل اإلصبال عن اتئامان و باا  ت إعادة اخلصم رتبت  بذلت سيجعل البنوك تررت  من أسعار الفائد
ؽلكن الاوس  يف عمليات اإلتااج و البي  و الشراء شلا يكبا النشاط اإلصاصادي ددلدا الطويل  يل صدر 

 .-0.124ادليل بةةة 
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 :من معادلة ادلدا القصًن 
C(3)*D(LPIB(-1)) + C(4)*D(LTR(-1)) + C(5)*D(LTCR (-1)) + C(6)*D(LMMR(-1)) + C(7)*D(LINF(-1)) + 
C(8) 

+ 0.34934863836*D(LPIB(-1)) + 0.266032460303*D(LTR(-1)) + 0.192421486319*D(LTCR (-1)) - 
0.0134122179748*D(LMMR(-1)) - 0.0190027654997*D(LINF(-1)) + 0.0331005147782 

قي و صيماها ادلا خرة بف ة وا دة  رتات  ياوص  أن تسامر هذّي هناك عالصة طردية بٌن الناتج احمللي اإلمجا  احلقي
ة بينما c3(0.22) سب صيم ات اماتت  أهنا ةًن معنوية إ صائياددلقابل تال ظ الزايدة يف السنة القادمة 

الاضدم لقيمها ادلؤخرة بف ة وا دة  وهو ما ياماش   معدل و الناتج احمللي احلقيقيصة عكسية بٌن الهناك ع
  Prob (C7) =0.018م  الواص  اتصاصادي  وهي مقبولة إ صائيا معنواي  سب صيم اإل اماتت

و الكالة النقدية احلقيقية لقيمها ادلؤخرة بف ة وا دة  وهو ما  الناتج احمللي احلقيقيهناك عالقة عكسية بٌن 
  Prob (C6)=0.16ياماش  م  الواص  اتصاصادي  وهي ةًن مقبولة إ صائيا معنواي  سب صيم اإل اماتت

لقيمها ادلؤخرة بف ة وا دة   معدإلعادة اخلصم  هناك عالصة طردية بٌن الناتج احمللي اإلمجا  احلقيقي و
 c4(0.113) سب صيم ات اماتت  أهنا ةًن معنوية إ صائيا ددلقابل تال ظ 

 يل هناك عالصة طردية بٌن الناتج احمللي اإلمجا  احلقيقي وسعر الصرف احلقيقي لقيمها ادلؤخرة بف ة وا دة
 دلدا القصًنأن ارتفاع سعر الصرف احلقيقي لسنة سابقة يساهم يف زايدة الناتج احمللي اإلمجا  احلقيقي د

 c5(0.17) سب صيم ات اماتت  أهنا ةًن معنوية إ صائيا ددلقابل تال ظ 
  Impulse Response حتليل دوال االستجابة الدفعية:. 7.3

ات اك ات النموذج يف ذات  و يف ادلااًنر را بٌن ختقيا دالة اإلساجابة طبيعة بل أىر مااًنر من مااًنر
 .صيم احلالية و ادلساقبلية اكجلٌن القصًن و ادلاوسط

عل   النقدي اكىر اتاقال آلية تاب  سيام النموذج مااًنات يف النقدية السياسة صدمات طبيعة عل  وللاعرف
 :الناتج احمللي اإلمجا  بما يوحح  الشكل الاا 
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 حتليل دوال االستجابة الدفعية :1 الشكل
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 eviews10دإلعاماد عل  سلرجات  اٌنإعداد البا ثمن :  مصدر

تلدص أهم الشكل أعالّي  يف وادلبينة سنوات10عل  ادلمادة للمحفزات اتساجابة دوال تقديرات  سب
 اتساجادت رتيما يلي:

 :  دوث صدمة  وا دة استجابة الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي  لصدمة يف معدل إعادة اخلصم 
مفاجئة يف معدل إعادة اخلصم مقدراّي اضلراف معياري وا د  يؤدي إىل ارتفاع الناتج احمللي اإلمجا  

مث يبدأ يف اتطلفاض إباداءًا من السنة  0.016احلقيقي و ذلت يف السنة الثاتية  عدل إغلا  
لسنة الرابعة  عدل سليب اخلامسة ليصبا أتىًن معدل اخلصم سليب يف ادلدا الطويل خالل ا

النظرية  يل إذا أراد البنت ادلربزي ررت  سعر إعادة  الاوصعات م  ياطابق ما وهو  -0.002
اخلصم رتبت  بذلت سيجعل البنوك إىل ررت  أسعار الفائدة لديها رتيقل اإلصبال عن اتئامان و باا  ت 

و إذا أراد البنت  اتصاصاديالنشاط ؽلكن الاوس  يف عمليات اإلتااج و البي  و الشراء شلا يكبا 
 الفائدة.ادلربزي خفض سعر إعادة اخلصم رتبت  بذلت يشج  البنوك بدورها إىل ختفيض سعر 

  إن  دوث  :إستجابة الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي لصدمة الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي
معياري وا د يف الناتج احمللي اإلمجا  احلقيقي سيكون ذلا أىر  صدمة ةًن ماوصعة  قدار إضلراف
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موجب عل  الناتج احمللي اإلمجا  احلقيقي  طيلة الف ة لياالش  هذا اكىر و يبدأ دتطلفاض  عامل 
يف السنة الرابعة ددلدا ادلاوسط مث ليعاود اترتفاع إىل ةاية السنة السابعة  0.034موجب صدرّي 
 اتساقرار ددلدا الطويل . إىلمث ليعود  0.047ب صدرّي  عامل موج

  :تال ظ أن  دوث صدمة استجابة الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي لصدمة يف الكتلة النقدية
عشوائية يف الكالة النقدية  قدار اضلراف معياري وا د ذلا اىر إغلا  عل  الناتج احمللي اإلمجا  

ي إىل ارتفاع الناتج احمللي اإلمجا  احلقيقي إباداءًا يف السنة الرابعة احلقيقي طيلة الف ة   يل أد
تدرغليا  الل السنة السادسة  مث ليعود اىل اتساقرار  يل  دتطلفاضمث دتيرز  0.057 عدل  
الناتج  يل أن زايدة بمية النقود  اساقرارإساقرار الكالة النقدية احلقيقية تساهم يف  أنتساناج 
و اإلساثمارية شلا  اتساهالبية  ن زايدة  جم النقود ادلاداولة  تؤدي إىل زايدة من اإلتفاق ادلاداول

 يدرت  ادلناجٌن إىل تلبية هذا الطلب ادلازايد عن طريق زايدة  إتااجة 
 تال ظ ان إساجابة سعر الصرف احلقيقي : لصدمة يف  احلقيقي استجابة الناتج احمللي اإلمجايل

طيلة الف ة ما ساهم يف اطلفاض الادرغلي يف الناتج  إغلابيان سعر الصرف بان الناتج كي صدمة م
يف السنة الرابعة ليسامر يف اتطلفاض عل  ادلدا الطويل  -0.063احمللي اإلمجا  احلقيقي  عدل 

حبيل  دوث صدمة عشوائية يف سعر الصرف احلقيقي  قدار اضلراف معياري  -0.089 عدل 
) دوث زايدة يف معدل سعر الصرف( أي اطلفاض من صيمة العملة الوطنية تؤدي وا د  ا معناّي 

%يعمل عل  اطلفاض الناتج  1إىل اطلفاض النمو اتصاصادي رتارتفاع سعر الصرف احلقيقي بة 
 احمللي اإلمجا  

 ان إساجابة الناتج كي معدل التضخم:  لصدمة يف احلقيقي استجابة الناتج احمللي اإلمجايل
من معدل الاضدم بان سلبيا طيلة الف ة  و  دوث صدمة  وا دة مفاجئة يف معدل صدمة 

ر اضلراف معياري وا د  يؤدي إىل ارتفاع الناتج و ذلت يف السنة الثالثة  عدل سليب اقدالاضدم  
مث يبدأ يف اتطلفاض تدرغليا عل  ادلدا الطويل   يل يؤدي اىل إطلفاض الناتج  -0.0064
و باا  الاضدم يؤىر سلبا عل  النمو اتصاصادي من خالل أتىًنّي السليب  -0.0382 عدل سليب 
 .عل  اتدخار 

  Variance Decomposition:  النموذج دلتغريات التنبؤ خلطأ التباين حتليل. 8.3
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 وادلقدار الذي تفس  ادلااًن يف الانبؤ خط  إىل يعزا والذي مااًن لكل الانبؤ يف الاباين مقدار عل  للاعرف
 . حتليل مكوانت الاباين عادة يامVARالنموذج  يف اكخرا الاوحيحية ادلااًنات يف الانبؤ خط  إىل يعزا
 النموذج مااًنات من مااًن بل يف مفاجئ أيااًن كىر النسبية اكعلية يعطي أت  يف الاحليل هذا أعلية وترز
مساعلا   مدا و ساب ديحتد إىليهدف  اخلط  نيتبا ليحتل :أخرا بعبارة النموذج أو يف ادلااًنات مجي  عل 
 .اخلط  و اجلدول الاا  يوحا ذلت نيرتيابا

 دلتغريات النموذج التنبؤ خلطأ التباين : حتليل8اجلدول 
       
        Period S.E. LPIB LTR Ltcr LMMR LINF 

       
        1  0.073395  100.0000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 

 2  0.102740  85.48160  2.538689  4.619890  6.756145  0.603672 

 3  0.129342  62.31541  1.980471  16.15612  18.92366  0.624337 

 4  0.159296  45.53598  1.330205  26.52476  25.29923  1.309826 

 5  0.186165  37.74052  1.145430  32.10961  26.57498  2.429457 

 6  0.210462  34.12258  1.253470  35.16859  25.86198  3.593376 

 7  0.234210  31.50109  1.560756  37.64685  24.70064  4.590670 

 8  0.258452  28.92113  1.983134  40.08891  23.60657  5.400258 

 9  0.283171  26.48581  2.448605  42.34497  22.63751  6.083099 

 10  0.307859  24.40995  2.918046  44.23827  21.74446  6.689273 

       
        Cholesky Ordering: LPIB LTR LREER LMMR LINF 

       
 EVIEWS10من إعداد البا ثاٌن دتعاماد عل  سلرجات : مصدر       

يف هذّي ادلر لة تقوم بدارسة مسببات النمو اإلصاصادي و ادلامثل يف  الناتج احمللي اإلمجا  احلقيقي   يل 
تال ض ان من خال ل اجلدول السابق أن تباين خط  الانبؤ يف تقلبات و الااًنات الضررتية و اذليكلية يف  

ددلئة مث بدأ  % 100الف ة اكوىل  يازا تفس  الناتج احمللي اإلمجا  احلقيقي  انجتة يف ادلااًنر تفس  خالل 
.  %24بنسبة  10ليسامر دإلطلفاض    الف ة   %85دإلضلفاض تدرغليا إباداءاً من الف ة الثاتية بنسبة 

ات اكخري يقدرر بةة  و علي  رتادلساعلة اكبر لاقلبات يف الناتج  %75.5 عين مقدار الااًن الذي ؼلص ادلااًنر
 10خالل الف ة  %44.23إلمجا  احلقيقي ترج  دلدرجة اكوىل إىل سعر الصرف احلقيقي بنسبة احمللي ا

العاشرة أي ددلدا الطويل  و الذي ػلال ادلرتبة اكوىل من  يل تفسًن خط  الانبؤ يف الناتج ازللي اإلمجا  
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لف ة اخلامسة ادلدي ادلاوسط  بنسبة احلقيقي  مث الكالة النقدية احلقيقية  يل بلا  أعل  صوة تفسًنية ذلا د
و ال  حتال ادلرتبة الثاتية يف  ٌن رتبن تسبة تفسر صدمات معدل إعادة اخلصم يف الناتج بات    26.57%

  يل دتيرز دلقوةددلدا الطويل و أ ر مااًن معدل الاضدم  %2.91 حعيفة  يل س تاجاوز تسبة 
حعيفة يف تقلبات الناتج  يل دتيزت دتطلفاض طيلة الف ة لاصل إىل أعل  تسبة صدرت بة  الافسًنية
الانبؤ من الناتج و دالت يف الف ة العاشرة و ػلال ادلرتبة الثالثة يف مساعلا  لاقلبات الناتج  خط  من6.68%
ات  lpibفسراطلط  الانبؤ ي.lmmrو  Ltcr تًناادلاا من بل اإلمجا  وعلي احمللي  أبثر شلا تفسرّي ادلااًنر
 اكخرا.

 :  اخلامتة. 4
 عل  ةيالنقد اسةيالس كىر ومفسر رتعال النموذج اعابار  :ةيالاال الناائج إىل الوصول مت الدراسةهذّي  خالل من

Rادلعدل  ديلاحد معامال ميالق ورتق وذلت اتصاصادي النمو
 مت احمللي الناتج يف اتًن الاا من %45بنسبة 2

 اسة.يالس يف اتًن دلااًنها تفس
ات زلل الدراسة بلرها ةًن مساقرة يف ادلساوا إت أهنا  إتضا من خالل الدراسة ان السالسل الزمنية للمااًنر
أصبح  مساقرة عند الفرق اكولة اكمر الذي يبٌنر أهنا ماكاملة من الدرجة اكوىل شلا يسما لنا إبجراء 

إخابار جوهاتسن للاكامل ادلش ك  يل تبٌن وجود عالصة توازتية طويلة  إخابار الاكامل ادلش ك  دساددام
ات الدراسةاكجل بٌن  بين  تاائج حتليل مكوانت الاباين أن ادلساعلة اكبر لاقلبات يف الناتج ة  يل مااًنر

 10 خالل الف ة%44.23احمللي اإلمجا  احلقيقي ترج  دلدرجة اكوىل إىل سعر الصرف احلقيقي بنسبة 
العاشرة أي ددلدا الطويل يف  ٌن رتبن تسبة تفسر صدمات معدل إعادة اخلصم يف الناتج بات  حعيفة 

 الانبؤ من الناتج و دالت يف الف ة العاشرة وعلي  خط  منددلدا الطويل  %2.91  يل س تاجاوز تسبة 
ات اكخرا. lpibيفسراطلط  الانبؤ .lmmrو  Ltcr  ادلااًنين من بل هنا ترز من  أبثر شلا تفسرّي ادلااًنر

اساجابة أدوات السياسة النقدية ادلدعومة دإلصال ات يف النهوض دلقطاع ادلصريف و رتعالياها يف حتقيق 
  .اتصاصاديالنمو 

 و على ضوء النتائج ميكن اخلروج ببعض التوصيات :
 اساعمال اكدوات الاًن ادلباشرة بافعيةل أبثر كداة معةدل إعةادة اخلصةم  -
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زايدة  جم النقد الاحكم يف الكالة النقدية  ا ياوارتق م  زايدة الناتج احمللي اإلمجا  أي عدم اإلرتراط يف  -
 .ادلاداول بدون مقابل إتااجي

. قائمة ادلراجع:5  
ادلراجع ابللغة العربية: 1.5  

(. السياسات ادلدعومة ببطار مرجعي إلصالح ادلصريف يف اجلزائر 2008بوعالم معوشية و تصر الدين بوعمامة. ) -
 (.8ة )صفحة إصالح النظام ادلصريف يف ظل الاطورات العادليةادلواصفات و الاقييم ة. 

(. صييم رتعالية السياسة النقدية يف اجلزائر إبساددام ظلوذج تصحيا اخلط  2018زبًن بوسيكي  ليمة عياش. ) -
 .282-260(ة ص5)رللة اصاصادايت ادلال واكعمال. 2016-1990خالل الف ة  VECMالعشوائي 
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 اجلزائر: ديوان دلطبوعات اجلامعية. تقنيات البنوك.(. 2005طاهر لطرش. ) -
 اجلزائر: ديوان ادلطبوعات اجلامعية. اتصاصاد النقدي والبنكي.(. 2013الطاهر لطرش. ) -
(. تطور السياسة النقدية يف اجلزائر بٌن اتصاصاد ادلمربز واصاصاد السوقة تظرة تقييمية. 2013لطرش , الطاهر. ) -

  السياسات اتصاصادية يف اجلزائر زلاولة تقييم.
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 .108-84(ة 7) 04اتصاصاديةة  رللة احلكمة للدراسات. 2015-1990للف ةة 
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 : ملخص
هتدف ىذه الدراسة إىل إبراز واقع الصَتفة الشاملة يف القطاع ادلصريف اجلزائري ومتطلبات تطبيقها ابعتبارىا أحد اآلليات  

تطورات البيئة ادلصرفية العادلية. ومن أجل ذلك مت االعتماد على ادلنهج الوصفي التحليلي لوصف ضلو مواكبة  لتأىيل البنوك اجلزائرية
  وربليل متغَتات الدراسة.

وقد توصلت الدراسة إىل أن اجلهاز ادلصريف اجلزائري يواجو عدة ربدايت يف ذلك، شلا يستدعي مواصلة اإلصالحات 
ُت، اعتماد العمل ادلصريف اإللكًتوين، تطوير بورصة اجلزائر، ربديث إدارة ادلخاطر ادلصرفية من خالل تطوير التشريعات والقوان

 .ادلصرفية، اعتماد نظام احلوكمة ادلصرفية
 الصَتفة الشاملة، العودلة ادلالية، البنوك اجلزائرية، اإلصالحات ادلصرفية، تنويع ادلنتجات ادلصرفية.كلمات مفتاحية: 

 JEL  :G20 ،G21 ،G39 اتتصنيف

Abstract:  

 This study aims to highlight the reality of universal banking in the Algerian 

banking sector and the requirements for its application as one of the mechanisms and 

for qualifying Algerian banks to keep pace with developments in the global banking 

environment. For this purpose, the descriptive and analytical method was used to 

describe and analyze the study variables. 

 The study found that the Algerian banking system faces several challenges, 

which calls for continuing banking reforms through developing legislation and laws, 

and adopting electronic banking, development of the Algiers Stock Exchange, the 

modernization of banking risk management, the adoption of a banking governance 

system. 

 Keywords: universal banking, financial globalization, Algerian banks, banking 

reforms, diversification of banking products. 

JEL Classification Codes: G20, G21, G39 
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 مقدمة:  .1
وبدأت تظهر مع تطور العودلة ادلالية فقد تعاظمت ادلعامالت النقدية وادلالية يف اسواق راس ادلال العادلية 

اذباىات جديدة يف رلال ادلعامالت واالستثمار يف االوراق ادلالية، وابلتايل تزايد دور البنوك يف سبويل التجارة 
الدولية وخاصة مع االذباه العادلي ضلو تكوين التكتالت االقتصادية العمالقة والتغَتات يف التكنولوجية ادلصرفية 

يف رلال ادلشتقات ادلالية  ا اىل جانب وجود منتجات مالية ومصرفية جديدالناذبة عن الثورة التكنولوجية ،ىذ
 وعقود االختيار، وادلبادالت والعقود االجلة وادلستقبلية .                                                               

العادلية ومع تزايد درجة ادلنافسة ويف اطار سعي البنوك اىل تعظيم العائد واالستفادة من كل ىذه التغَتات 
يف السوق ادلصريف، والرغبة يف تقليل ادلخاطر ادلصرفية فقد ربولت البنوك التجارية يف ظل العودلة والنظام 
االقتصادي العادلي اجلديد اىل مفهوم جديد ىو البنوك الشاملة، انعكاسًا لتضخم اعمال تلك البنوك هبدف 

وادلدخرات واالموال القابلة لالستثمار وتعظيم االرابح ، وربط العمالء بكل  جذب ادلزيد من اموال الودائع
مثل لتلك ادلوارد احتياجاهتم ابلبنك يف مفهومو الشامل وحل كل مشكلة يعاين منها العميل بغية التوظيف األ

خذ يزداد أ، وقد  قل درجة شلكنةأوتعظيم الرحبية وتقليل اي احتماالت لنقص السيولة وتقليل درجة ادلخاطر اىل 
 طار تعميق مفهوم البنوك الشاملة.إدور ىذه البنوك على مستوى االقتصاد العادلي وادلعامالت اخلارجية يف 

ما مدى مواكبة البنوك اجلزائرية لنظام الصريفة شلا سبق ديكننا طرح التساؤل الرئيسي التايل:  إشكالية الدراسة:
 الشاملة يف ظل التطورات الراهنة؟

 الدراسة، نطرح الفرضية  الرئيسية التالية: إشكاليةلإلجابة على فرضيات الدراسة: 
توجد بعض املؤشرات على التوجه حنو تبين الصريفة الشاملة يف القطاع املصريف اجلزائري كالتأجري  -

ل التمويلي، التوريق املصريف، القروض اإلستهالكية، الصريفة اإللكرتونية، التأمني املصريف، العم
 املصريف اإلسالمي.

ادلوضوع أمهيتو على عدة مستوايت وتربز أىدافو على سلتلف األصعدة واليت  طبيعةتفرض  أهداف الدراسة:
  :يما يلينلخصها ف

 التطرق دلفهوم الصَتفة الشاملة ومتطلبات تطبيقها؛ -
دراسة واقعها يف القطاع ادلصريف اجلزائري وماىي اجملهودات ادلبذولة يف سبيل ربقيقها والتحدايت اليت   -

 ربول دون اعتماد ىذا النموذج.
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من أجل معاجلة سلتلف جوانب الدراسة واإلجابة على اإلشكالية وإختبار مدى صحة الفرضية منهج الدراسة: 
التحليلي، كحتمية أملتها علينا طبيعة ادلوضوع، من خالل صبع البياانت ادلطروحة، مت استخدام ادلنهج الوصفي 

 حول عناصر الدراسة ووصفها وصفا ربليليا للوصول إىل نتائج قابلة للتعميم.
 : اإلطار النظري واملفاهيمي للصريفة الشاملة .2

 :ماهية الصريفة الشاملة 1.2
الشاملة وذلك تبعا لتنوع وتعدد اخلدمات اليت ىناك العديد من التعاريف اليت تناولت مفهوم الصَتفة 

 تقدمها ادلصارف الشاملة، ومن بُت ىذه التعاريف ديكننا ذكر ما يلي:
ىي :" تلك الكياانت ادلصرفية اليت تسعى دائما وراء تنويع مصادر التمويل وتعبئة أكرب قدر شلكن من  -

االئتمان ادلصريف جلميع القطاعات، كما تعمل ادلدخرات من كافة القطاعات، وتوظيف مواردىا وتفتح وسبنح 
على تقدًن كافة اخلدمات ادلتنوعة وادلتجددة اليت قد ال تستند إىل رصيد مصريف حبيث صلد أنو ذبمع ما بُت 

د ادلطلب، )عب وظائف البنوك التجارية التقليدية، ووظائف البنوك ادلتخصصة وبنوك االستثمار واألعمال"
 (19، صفحة 2000

ىي:"البنوك اليت تقوم على فلسفة التنويع هبدف ادلوازنة بُت السيولة، والرحبية، واألمان، إضافة إىل أنو يسمح  -
-203، الصفحات 2003)ضباد، للبنوك ابلتعامل يف األدوات احلديثة ومواكبة التطورات التكنولوجية." 

204) 
ىي:" تقدًن ادلصارف خلط كامل من اخلدمات ادلصرفية وامتالك حصص من أسهم الشركات، كما يطلق  -

عن طريق القيام  يت تفضي إىل عدد كبَت من األىدافعليها الصَتفة متعددة األىداف أو األغراض، وال
، 2006)احلسيٍت و الدوري، ادلختلطة."خبدماهتا يف اجلانب ادلايل وادلصريف ويطلق عليها أيضا الصَتفة 

 (21صفحة 
انطالقا من التعاريف السابقة،نستنتج أن الصَتفة الشاملة ىي تلك الكياانت اليت زبطت التخصص 

م توليفة ادلصريف لتمارس وظائف كل من البنوك التجارية والبنوك ادلتخصصة وبنوك االستثمار واألعمال، ولتقد
واسعة من اخلدمات ادلصرفية وادلالية ادلستحدثة سواء ابلداخل أو اخلارج وادلوجهة إىل قاعدة عريضة من العمالء 
من أفراد ومشروعات، حىت تليب احتياجاهتا التمويلية الالزمة لذلك من مصارد متعددة، وىذا بغرض ربقيق التنمية 

 الشاملة.
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 فلسفة الصريفة الشاملة: 2.2
تقوم فلسفة الصَتفة الشاملة على مبدأ التنويع وأثره يف زبفيض ادلخاطر اليت قدمو ماركوفيتز، واليت وجدت 
سوقا رائجة يف السبعينات من القرن العشرين، واإلضافة اليت قدمها شارب وادلتمثلة بكتاب" نظرية احملفظة 

  األصول الرأامالية.وأسواق رأس ادلال" وطرحو لعدد من النماذج من أمهها منوذج تسعَت
ففي عامل ال تتوافر فيو ادلنافسة التامة، يتوقع أن يًتتب على تنويع نشاط البنك زبفيض يف ادلخاطر اليت يتعرض 

 ذلا، دون أن يؤثر ذلك سلبا على العائد.
رتباط بُت ويف إطار تنفيذه دلهام الصَتفة الشاملة فالبنك الشامل جيب أن يراعي استنادا دلبدأ التنويع قوة اال

القطاعات االقتصادية اليت يتعامل معها، فمعامل االرتباط بُت القطاعات إذا كان صغَتا فإن ادلزااي اليت حيققها 
التنويع تزداد تبعا لذلك، ويف نفس الوقت تنخفض ادلخاطر الناذبة عن ذلك التعامل دبا يؤدي إىل زايدة معدالت 

 (4، صفحة 2003)احلمدوين،  .تثماراتوالعائد اليت حيققها ادلصرف الشامل من اس
ويزداد مفهوم التنويع عمقا، وتزداد إجيابياتو إذا دخل البنك الشامل رلاالت خدمية متنوعة ومارس أنشطة 

البنك إىل غَت مصرفية زبدم قطاعات اقتصادية سلتلفة، ألن ذلك من شأنو ان يقلل ادلخاطر اليت قد يتعرض ذلا 
 احلد األدىن وابألخص سلاطر السيولة.

 خصائص الصريفة الشاملة: 3.2
إنطالقا من ادلفهوم والفلسفة اخلاصة ابلصَتفة الشاملة، صلد أن البنك الشامل يتسم ابلعديد من السمات، 

 (23-22، الصفحات 2008)عكاب،  لعل من أمهها مايلي:
 أداء رلموعة متكاملة من اخلدمات للعمالء دبا يشبع رغباهتم يف كل وقت، ويف سلتلف األماكن؛ -
 التنويع يف مصادر التمويل واالستثمار؛ -
 اخلروج من نطاق الوساطة التجارية التقليدية إىل آفاق الوساطة ادلالية الشاملة بشقيها التجاري واالستثماري؛ -
اإلدارة التقليدية للسيولة، لتشمل زبطيط وتنظيم وتوجيو وربفيز ومتابعة إدارة ذكية للموارد تتفوق على  -

التدفقات النقدية أبشكاذلا وأنواعها وتوقيتاهتا ومصاردىا ادلتعددة، مع تفعيل استثماري إلدارة ادلوجودات 
 واذلوامش والفوارق؛

 عالقة مستمرة ومتكاملة وتنسيقية مع القطاعات االقتصادية ادلختلفة؛ -
 كل ما ىو مبدع وجديد وحثو على اإلبداع يف اجملاالت ادلالية وادلصرفية؛تبٍت   -
 مسؤولية ادلصرف اذباه اجملتمع؛ -
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 امتالك ادلعرفة الفنية واالستشارية؛ -
 بنك قائم على النمو ادلستمر ادلرتكز على آداء متميز فعال قائم على اجلودة الشاملة؛ -
ستثمارية لتأكيد قدرهتا وفاعليتها ورحبها وتعزيز رلاالت إدارة ادلخاطر بشكل زلسوب، وانتهاز الفرص اال -

 تفوقها وامتيازاهتا، والعمل على إنشاء القيمة ادلضافة؛
البنك الشامل ىو من ادلؤسسات ادلستقرة، واليت ديكن للعمالء االعتماد عليها يف الظروف الصعبة والظروف  -

ىذه ادلصارف على نقل رأي ادلال ومصادر التمويل  اجليدة، وىذا االستقرار مشتق من جانبُت، األول ىو قدرة
 من قطاع أعمال إىل آخر وقت احلاجة، والثاين ىو ىيمنة ادلصارف الشاملة على النظام ادلصريف احمللي.

 الوظائف اليت تقوم هبا املصارف الشاملة: 4.2
رلموعة من الوظائف غَت على غرار الوظائف التقليدية اليت تقوم هبا البنوك، فإن البنوك الشاملة تقدم 

وديكن توضيح أىم  التقليدية وادلستحدثة ذات الطابع الشمويل، واليت تعترب أساس وجود ىذا النمط من البنوك.
 (72، صفحة 2017-2016)تيقان،  وظائف ادلصرف الشامل فيما يلي:

يسمح بتقدًن خدمات ترويج األسهم وإصدار السندات القابلة تطوير الوظائف التقليدية للبنوك التجارية دبا  -
للخصم وخدمات التغطية والتأمُت ضد ادلخاطر، وخدمات ادلشتقات ادلالية، وكذلك الوساطة ادلالية اخلاصة بتلقي 

 الودائع ومنح االئتمان، إضافة إىل خدمات أمناء االكتتاب وصناديق االستثمار؛
 رية وإعداد دراسات اجلدوىربليل وتقوًن الفرص االستثما -
صناعة األسواق ادلتكاملة وتوفَت ادلعلومات الالزمة وإاتحتها للمستثمرين والعمالء مع تقدًن ادلساندة حلماية  -

 ادلشروعات الوليدة والًتويج دلنتجاهتا؛
 فتح األسواق اخلارجية وخلق منافذ للمنتجات الوطنية؛ -
ائض االقتصادي العيٍت، والعمل على خلق أشكال جديدة من تعبئة الفائض االقتصادي النقدي وربريك الف -

 وسائل الدفع واليت تتمتع بقدر كبَت من االستقرار والتدفق واألمان؛
 التوظيف األمثل للموارد واإلمكاانت ادلتاحة دبا يضمن ربقيق أكرب عائد وأعلى درجة أمان؛ -
الشراء جلانب من أصوذلا دبا حيافظ على  إدارة عمليات اإلندماج بُت البنوك ومؤسسات التمويل وعمليات -

 استقرار السوق ادلصرفية وجيعل تقلباهتا يف إطار احلدود اآلمنة؛
 العمل كصندوق احتياطي المتصاص واستيعاب التأثَتات السلبية للدورة االقتصادية؛ -
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قد دون الرجوع للبنك إصدار شهادات اإليداع القابلة للتداول واليت ديكن حلاملها شرائها وبيعها يف أسواق الن -
 الذي أصدرىا؛

االقًتاض طويل األجل من خارج اجلهاز ادلصريف يف شكل إصدار سندات يف أسواق رأس ادلال، أو ابالقًتاض  -
 من شركات التأمُت وادلؤسسات ادلالية.

تنويع تضم إليها شركات صناعية، وذبارية، ومالية بغية  ازباذ البنوك الشاملة شكل شركات قابضة مصرفية -
 مصادر التمويل وزايدة ادلوارد ادلالية.

التوريق ويسمى أيضا ابلتسنيد ويقصد بو ربويل األصول غَت السائلة )القروض( إىل أوراق مالية قابلة للتداول  -
يف صورة أسهم أو سندات، شلا يعطي للدائن فرصة ترويج قروضو بعد ربويلها إىل أوراق مالية يف البورصات ادلالية، 

يل تنشيط سوق ادلال ومثال ذلك قروض اإلسكان، ومن مزااي التوريق خفض تكلفة االقًتاض قياسا بطرق وابلتا
 التمويل التقليدية وابلتايل التحول من صيغ اإلقراض التقليدية إىل صيغ وأدوات جديد وىي األوراق ادلالية.

 متطلبات وضوابط تطبيق الصريفة الشاملة: 5.2
 لشاملة ىناك العديد من ادلتطلبات والضوابط واليت سوف يتم التطرق ذلا فيما يلي. العتماد منوذج الصَتفة ا

 متطلبات تطبيق الصريفة الشاملة: 1.5.2
ىناك العديد من ادلتطلبات يف سبيل احلول ضلو الصَتفة الشاملة، منها ما ىو متعلق ابدلصرف ومنها ما ىو 

 (93، صفحة 2011)زاىد،  متعلق ابلسياسات والتشريعات احلكومية.
  :املتطلبات اليت تتعلق ابملصرف ذاته 

ىناك العديد من ادلتطلبات  اليت ينبغي على ادلصرف أن ينفذىا  للوصول إىل ادلصرف الشامل، ومن أمهها ديكن 
 ذكر ما يلي:

ادلتنوعة لعمالئو يف أي وقت وأي ضرورة توفر موارد مالية ضخمة سبكن ادلصرف من أن ينهض خبدماتو  -
 مكان؛

توفر كوادر بشرية وإدارية وتنظيمية رفيعة ادلستوى وادلهارة حىت يستطيع البنك النهوض ابألعمال ادلصرفية  -
التقليدية، والعمل يف سوق األوراق ادلالية، وأتسي الشركات ومتابعتها ومراقبتها وردبا االشًتاك يف إدارة 

 حملافظ ادلالية؛وتدوير ا االستثمارات
 ضرورة توافر مراكز تدريب متخصصة تسهم يف بناء الكوادر البشرية؛ -
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حتمية توفر بنية أساسية كافية من ادلعلومات وتكنولوجيا ادلعلومات اليت تربطها ليس فقط بوحداهتا التابعة  -
ن تقدير ادلواقف ذلا وإمنا بغَتىا من ادلصارف وأوساط األعمال اليت ذبوهبا للحصول على ادلعلومات حلس

 وازباذ القرارات العلمية ادلدروسة؛
حتمية توفر إدارة تسويق فعالة ومستوى عال من الكفاءة، ابإلضافة على نشر الوعي ادلصريف أبمهية  -

 الصَتفة الشاملة؛
دراسة وربليل السوق هبدف التعرف على اخلدمات ادلصرفية ادلقدمة فيو من قبل ادلصارف األخرى ادلتطورة  -

ة تقدديها، ابإلضافة إىل زلاولة الكشف الدقيق عن اخلدمات اليت حيتاجها الزبون، وذلك هبدف وآلي
 تكوين فكرة شاملة عن اخلدمات اليت ينوي ادلصرف تقدديها بعد عملية التحول دلصرف شامل؛

صارف تطوير التشريعات ةالقوانُت واللوائح والقرارات والقواعد ادلنظمة للعمل ابلشكل الذي يسمح للم -
 الشاملة دبمارسة أعماذلا بفعالية كاملة؛

 وجود إدارة زلًتفة تقدر أنواع ادلخاطر وربرص على وجود الضوابط الداخلية اليت ربد منها. -
 املتطلبات اليت تتعلق أبجهزة الدولة 

يف سبيل ربول ادلصارف ادلتخصصة إىل ادلصارف الشاملة، يظهر طرف آخر مؤثر يف ىذه العملية أال وىو 
الدولة وادلتمثلة يف السلطات التشريعية اليت تنظم اإلطار القانوين والتشريعي لألنشطة واخلدمات اليت تقدمها، ومن 

 أبرز ىذه ادلتطلبات يف ىذا اجملال:
ضرورة اقتناع األجهزة الرامية والسلطات التنفيذية يف الدول بفكرة ادلصارف الشاملة وتوفَت الدعم  -

 وادلساندة ذلا؛
لية وكفاءة ادلصرف ادلركزي وىو ما يوفر االستشارة والدعم وادلساندة ذلذه ادلصارف يف آداء عملها رفع فعا -

 وابلتايل اإلسهام الفعال يف ربقيق التنمية االقتصادية ادلتوازنة؛
 السعي إىل إرساء البنية األساسية الالزمة للبنوك الشاملة من الناحية ادلادية وكذلك البشرية والتنظيمية. -

 ضوابط تطبيق الصريفة الشاملة: 2.5.2
-43، الصفحات 2008)عكاب،  ينبغي توافر العديد من الضوابط أثناء التحول إىل ادلصارف الشاملة أمهها:

44) 
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األوىل لبدء إدراك العاملُت يف ادلصارف الشاملة وتنبيههم لسياسات احليطة واحلذر خاصة يف ادلرحلة  -
النشاط وإخضاع كافة العمليات للفحص الدقيق والدراسات ادلستفيضة حىت ال تتعرض دلخاطر غَت 

 مسحوبة؛
شلارسة واعية من أجهزة الرقابة واإلشراف على نشاط ادلصارف الشاملة، دبا يضمن نوعا جيدا من الرقابة  -

 متعددة؛الوقائية، وحيد من تعارض ادلصاحل الناذبة عن شلارسة أنشطة 
وضع نظام عمل وتوصيف للوظائف بشكل حيدد الواجبات واالختصاصات وادلسؤوليات وااللتزامات  -

اخلاصة بكل وظيفة وادلهام واألنشطة ادلختلفة لكل منها، حبيث ال يكون ىناك رلاال ألي تضارب أو 
 تعارض ألي عمل أو نشاط فيها؛

الشامل وقيام النظم ابإلعالن عن مفهوم ادلصرف وضع نظم فعالة لإلعالم واإلعالن عن أنشطة ادلصرف  -
 الشامل وعن وظائفو وأىم اخلدمات اجلديدة اليت يقوم بتقدديها للجمهور والزابئن؛

 مالءة مالية مناسبة من خالل حجم مناسب من رأس ادلال واالحتياطيات وادلوارد األخرى؛ -
يف الوقت ذاتو لضمان اجلودة الشاملة التوسع يف الوظائف االستشارية لدعم جودة ازباذ القرارات، و  -

وادلتكاملة ألعمال ادلصرف الشامل واليت تفرض ضخامة أعمالو ومعامالتو ضوابط ادلشورة والرأي واخلربة 
 والتصور ادلستقبلي لكل نشاط يهتم بو.

  واقع الصريفة الشاملة يف البنوك اجلزائرية:  .3
  :اإلصالحاتواقع القطاع املصريف اجلزائري يف ظل  1.3

 السنوات غاية وٕاىل السبعينات سنوات من بداية اإلصالحات من العديد زائرياجل ادلصريف القطاع شهد
 النظام شهدىا اليت اإلقتصادية غَتاتوادلت ادلستجدات ومواكبة مسايرة إىل رلملها يف ىدفت حيث األخَتة

 كل يف ادلنتهج اإلقتصادي التوجو بذلك فعكست العادلية، اإلقتصادية التأثَتات وسلتلف الوطٍت، االقتصادي
)انصر و حديدي،  .1990، وأىم ىذه اإلصالحات جاءت بعد صدور قانون النقد واالئتمان سنةمرحلة

 (15، صفحة 2015
  10-90قانون النقد واالئتمان رقم: 

منعرجا حااما يف مسار اإلصالحات ادلالية والنقدية يف اجلزائر، واليت صادفت  1990إذ تعترب سنة 
، وقد حاولت السلطات اجلزائرية من 1990أفريل  14والصادر يف  10-90صدور قانون النقد واالئتمان رقم 

ل إىل اقتصاد السوق، وأىم خاللو تفادي القصور الذي وقع يف اإلصالحات السابقة، وسباشيا مع سياسة التحو 
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ما تضمنو ىذا القانون تعزيز أكرب الستقاللية البنك ادلركزي والذي أصبح يسمى "بنك اجلزائر"، وتعديل مهام 
البنوك لزايدة فعاليتها يف النشاط االقتصادي بعد منحها الشمولية يف العمل ادلصريف، وكذا فتح االستثمار يف 

 م القطاع اخلاص واألجنيب.السوق ادلمصرفية اجلزائرية أما
والعمل بو،  10-90ولقد عرف اجلهاز ادلصريف اجلزائري بعد سنوات من صدور قانون النقد واالئتمان 

 تعديالت نتيجة التغَتات اليت مست احمليط االقتصادي اجلزائري أمهها:
  تضمن ىذا األمر ، وقد 10-90ىو أول تعديل لقانون النقد واالئتمان  01-01: فاألمر 01-01األمر

تعديل اجلوانب اإلدارية يف تسيَت بنك اجلزائر دون ادلساس دبضمون القانون، إضافة إىل الفصل بُت رللس 
 إدارة بنك اجلزائر ورللس النقد والقرض.

  بعد الفضائح ادلتعلقة بكل من بنك اخلليفة والبنك الصناعي والتجاري عرف اجلهاز 11-03األمر :
يف  11-03فا كبَتا يف مصداقيتو، شلا دفع ابلسلطات النقدية وادلالية إىل إصدار األمر ادلصريف اجلزائري ضع

، والتشديد على ادلسؤولُت عن تسيَت البنوك بتوضيح ادلخالفات يف إدارهتا والنص على 2003أوت  26
 العقوابت ادلقابلة ذلا.

  ومن أىم النقاط اليت تطرق ، 11-03: وقد جاء ىذا األمر هبدف تعديل وتتميم األمر 04-10األمر
 ذلاىذا األمر ما يلي:

من رأس ادلال ابلنسبة للًتخيص  %51اشًتاط نسبة ادلسامهة الوطنية يف إطار الشراكة دبا ال يقل عن  -
 ابدلسامهات اخلارجية يف البنوك وادلؤسسات ادلالية اليت حيكمها القانون اجلزائري؛

 رقابة داخلي فعال.تعزيز الرقابة الداخلية من خالل وضع جهاز  -
 :البنوك اجلزائرية والصريفة الشاملة 2.3

 إصالح أساسي يف الشامل يف النظام ادلصريف اجلزائري ىو دبثابة مدخل ادلصريف العمل مفهوم تبٍت إن
 وقد تضمن عام، بشكل واالقتصاد ادلصريف للقطاع كبَتة ديناميكية إعطاء يف ىاما وشرطا ادلصرفية، ادلنظومة

 ضلو جديدا دفعا للبنوك وأعطى الوظيفي، التخصص مبدأ ألغى الذي" الشامل البنك"مفهوم والقرض النقد قانون
 نفس إتباع يف استمرارىا أثبت البنوك الوطنية لنشاط العملي الواقع أن غَت ادلصرفية، األنشطة يف التنويع

الشاملة، إال أن ىذا ال دينع من وجود يف رلال الصَتفة  تطورىا دون حال ما وىو السابقة والتوجهات السياسات
 بعض اماهتا يف العمل ادلصريف اجلزائري، ديكننا ذكر بعض منها فيما يلي:
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 التأجري التمويلي: 1.2.3
 رقم اجلزائر، وذلك بعد صدور األمر يف التأجَتي ىو أحد طرق التمويل اليت مت اعتمادىا مؤخرا التمويل

 اإلجياري التمويل نشاط دلمارسة قانوين إطار بتوفَت امح الذي األمر ،1996جانفي10يف ادلؤرخ 96-09
 ادلادتُت) 1990 سنة الصادر 10-90 والقرض النقد قانون دلواد ادليداين التطبيق ليكرس والعقارات، للمنقوالت

 وادلؤسسات البنوك قبل من ربقيقها يتم ومالية ذبارية :" عملية أنو على اجلزائري ادلشرع وقد عرفو ،(112،116
  منقولة." غَت أو منقولة أبصول يتعلق إجيار عقد على تقوم صراحة، ومعتمدة قانوان مؤىلة أتجَت شركات أو ادلالية

، 2008)زودة،  ويتكون اإلطار التنظيمي للتأجَت من ادلرسومُت التنفيذيُت والنظام البنكي للجزائر وىي كاآليت:
 (163صفحة 

الذي حيدد شروط وأحكام اإلعالن عن  2006فيفري  20الصادر يف  09-06ادلرسوم التنفيذي رقم -
 عمليات التأجَت؛

الذي حيدد شروط وأحكام اإلعالن عن  2006فيفري  20ادلؤرخ يف  91-06ادلرسوم التنفيذي رقم  -
 معامالت التأجَت العقاري.

مؤسسات مالية وىي الشركة  07مؤسسة: منها  12حاليا  اجلزائر يف التأجَتي التمويل نشاط وديارس
، ادلغاربة لإلجيار ALC، الشركة العربية لإلجيار ادلايل SOFINANCEادلالية لالستثمار وادلسامهة والتوظيف 

، إجيار اجلزائر SRH، شركة إعادة التمويل الرىٍت SNL، الشركة الوطنية لإلجيار ادلايل MLAادلايل اجلزائر 
IJAR LEASING ALGERIE اجلزائر إجيار ،EL DJAZAIR IDJAR. 

، BN Paribasبنوك خاصة وبنك عمومي واحد( وىي:  04بنوك ذبارية ) 05ابإلضافة إىل 
Société Générale Algérie بنك ،Nataxis .اجلزائر، بنك الربكة، وبنك الفالحة والتنمية الريفية 

 التأجَتي يف اجلزائر والشكل ادلوايل يبُت تطور حجم التمويل
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 2217-2227: حجم التمويل التأجريي يف اجلزائر خالل الفرتة املمتدة بني 21الشكل رقم 

 
 من إعداد الباحثة ابالعتماد على إحصائيات وزارة ادلاليةاملصدر: 

http://www.mf.gov.dz/article/300/Grands-Dossiers/256/L%E2%80%99ACTIVITE-

DE-LEASING-EN-ALGERIE..html  

 2017حجم التمويل التأجَت يف اجلزائر ليصل سنة  من خالل الشكل السابق، نالحظ تطور معترب يف
مليار دج، شلا يؤكد على أن ادلؤسسات اليت بدأت تعمل هبذه الصيغة قد أولت ذلا نوعا من األمهية  50إىل 

وذلك يف ظل التطورات احلالية اليت تشهدىا اجلزائر. ويتوقع اخلرباء يف رلال التمويل التأجَتي أنو ستشهد ىذه 
، شلا سيجعلو مصدرا مهما يف سبويل التنمية االقتصادية يف %25و %20وا سنواي سيًتاوح بُت الصناعة من

 اجلزائر. 
 

 التوريق املصريف: 2.2.3
يعترب التوريق من أىم األنشطة اليت تضطلع هبا البنوك الشاملة دلا توفره من سبويل حقيقي للمصارف 

لتوريق القروض  2006سنة  05-06تشريعي يف اجلزائر رقم واألسواق ادلالية على حد سواء، وصدر أول قانون 
وتتم  "القروض الرىنية إىل أوراق ماليةعلى أنو:" عملية ربويل  02وعرفو ادلشرع اجلزائري يف نص ادلادة  الرىنية، 

 على مرحلتُت:  
 تنازل عن القروض الرىنية من قبل مؤسسة مصرفية أو مالية لفائدة مؤسسة مالية أخرى.ال 
   .قيام ىذه األخَتة إبصدار أوراق مالية قابلة للتداول يف السوق شلثلة للقروض الرىنية 

 ومرت عملية التوريق يف اجلزائر دبرحلتُت ومها:
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  10-90واليت زبضع ألحكام قانون النقد والقرض  1997إنشاء شركة إعادة التمويل الرىٍت سنة ،
 القضاء على أزمة السكن؛ وذلك هبدف تسيَت شروط اإلقراض السكٍت وزلاولة

  وذلك جلعل التوريق من زلفزات تطور التمويل  2006سنة  05-06صدور قانون التوريق رقم
 العقاري.

امح إبنشاء مؤسسات التوريق بقرار من ىيئة سوق األوراق ادلالية واليت  05-06ووفق القانون رقم 
قة اذليئة العامة لسوق األوراق ادلالية وذلك يسمح ذلا إبصدار سندات قابلة للتداول بعد حصوذلا على مواف

ادلتعلق ببورصة القيم ادلالية، ويف ىذا اإلطار حصلت  1993ماي 23الصادر يف دبقتضى ادلرسوم التشريعي 
لالنطالق يف منح  %80ادلصارف العمومية واخلاصة من شركة إعادة التمويل الرىٍت على تغطية وصلت إىل 

كما شرع الصندوق الوطٍت للتوفَت واالحتياط يف تطبيق  ماليُت قرض 6قروض السكن اليت يتوقع أن تصل إىل 
صيغة جديدة للقروض العقارية تتمثل يف تقدًن قروض رىنية على أساس قيمة الضمان، على أن تفوق قيمة 

 .قيمة السكن من %5مليون سنتيم دينح البنك  600السكن ادلراد شراؤه 
إال أنو ابلرغم من إصدار قانون توريق القروض الرىنية، إال أن آلية التوريق مل تلق صلاحا وىذا لعدم فعالية 

 (284، صفحة 2015-2014)بن خالدي،  .السوق ادلايل وصعوبة تداول رؤوس األموال
 

 القروض اإلستهالكية: 3.2.3
اجلزائر كغَتىا من الدول األخرى على إدخال ىذا النوع من القروض إىل جهازىا ادلصريف وذلك عملت 

من أجل ربسُت ادلستوى ادلعيشي لألفراد. فبعد اجتماع الثالثية اليت صبعت بُت رائسة احلكومة أبرابب العمل 
التوصيات ترمي إىل ربسُت الوضعية االقتصادية واالجتماعية لعمال اجلزائر،  ونقابة العمال، خرجت دبجموعة من

 064، وتطبيقا ذلذه التوصيات صدر عن رئيس احلكومة تعليمتُت رقم 1997أفريل  29-25وكان ىذا بتاريخ 
ر مت دبوجبهما انشاء رلموعة عمل تتكون من خرباء اجملال ادلايل واالقتصادي، وضعت ربت وصاية وزي 079و

التجارة، أوكلت ذلم مهمة إعداد ووضع نظام لقروض االستهالك لصاحل العمال يسمح ابقتناء السلع االستهالكية 
 الدائمة ادلنتجة كليا أو جزئيا يف اجلزائر. 

إن السياسات ادلتبعة من طرف البنوك يف رلال القروض االستهالكية زبتلف من بنك إىل آخر ويعود ذلك 
ك من البنوك من دخل بقوة ميدان قروض االستهالك مثل الصندوق الوطٍت للتوفَت ألىداف البنك،  فهنا

 واالحتياط وىناك من جعلها كالقروض األخرى.
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ويف زلاولة من اجلزائر للحد من االستَتاد، فقد مت حظر القروض االستهالكية على البنوك يف إطار قانون 
، 2008مة صادرات البالد من النفط والغاز جراء أزمة ، وذلك يف ظل تراجع قي2009ادلالية التكميلي لسنة 

مت إعادة بعث القروض االستهالكية يف اجتماع الثالثية وذلك يف إطار اإلجراءات اليت  2014إال أنو يف سنة 
 .2015الوطٍت، ومت التنصيص على التدابَت ادلتصلة هبذا اإلجراء يف قانون ادلالية لسنة كترمي إىل تشجيع اإلنتاج  

ن أىم البنوك اليت تقدم القروض االستهالكية: بنك الربكة، البنك الوطٍت اجلزائري، بنك التنمية احمللية، وم
 سوسييت جينَتال، البنك الوطٍت للتوفَت واالحتياط.

 الصريفة اإللكرتونية: 4.2.3
 شركة إنشاء مت اجلزائرية، ادلصارف بُت ما النقدية التعامالت وتسيَت ادلصرفية اخلدمات ربسُت إطار يف

 البنك احمللية، التنمية بنك الريفية، والتنمية الفالحة بنك اجلزائر، بنك ىي عمومية بنوك شباين تضم مسامهة
 الصندوق اجلزائري، الشعيب القرض واالحتياط، للتوفَت الوطٍت الصندوق اجلزائري، الربكة بنك اجلزائري، اخلارجي
 اإلشارة وطبع ابلسحب اخلاصة ادلصرفية البطاقة بصناعة تقوم حيث 1995 عام الفالحي، للتعاون الوطٍت
 ساتيم شركة مع ادلسامهة شركة بُت مربم عقد دبوجب اخلدمة ىذه ونشأت الدولية، للمقاييس وفقا السرية

"SATIM société algérienne d'automatisation des transactions "إجراءات حيدد الذي 
 X25 – DZ اتصال شبكة طريق عن SATIM شركة مع اآللية ادلوزعات ربط وعمليات التسليم، آجال

PAC شركة تعمل كما اخلارجي، أو الداخلي ادلستوى على كانت سواء السحب بعمليات ابلقيام تسمح اليت 

SATIM بُت السحب لصفقات ادلقاصة عملية وإجراء ادلشاركة، البنوك صبيع يف البطاقة قبول أتمُت على 
 قامت 1997 عام ويف ادلزورة، البطاقات كشف على أيضا تعمل كما ادلالية، التدفقات تبادل وأتمُت البنوك،

 ادلصرفية ابلبطاقات ادلتعلقة اإلصدارات تغطي اجلزائرية البنوك بُت الكًتونية نقدية شبكة إبعداد SATIM شركة
 اآليل ادلوزع ابستخدام األموال سحب من واألجنبية احمللية البنوك مكن شلا زللياً  اآليل ادلوزع من ابلسحب اخلاصة
 (285، صفحة 2015-2014)بن خالدي،  .مباشرة

 جديرة خطوات وجود فرغم اإللكًتوين، ادلصريف ابلعمل عهد حديث اجلزائري ادلصريف القطاع زال ال
 غَت اإللكًتونية، ابدلقاصة التعامل بدء أو اإللكًتوين والسحب الدفع بطاقات كاعتماد الصدد، ىذا يف ابلتثمُت

 على ادلسيطر ىو نقدا الدفع زال فال عديدة، دبراحل متأخرة اجلزائر يف اإللكًتونية الصَتفة أن ىي احلقيقة أن
 لالدخار زبضع الزالت األموال رؤوس من مهمة نسبة أن بل كبَتة، أم صغَتة كانت سواء ادلالية التعامالت
 ادلعامالت لشيوع مؤىلة غَت زالت ال اجلزائرية ادلصرفية البيئة أبن انطباعا يعطي ذلك كل ادلنازل، يف التقليدي
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 سبيز اليت السلبية اجلوانب أىم أحد اجلانب ىذا ، ويعد(255، صفحة 2018-2017)مسَتدي،  اإللكًتونية
 البنكي النظام لتقييم الدويل النقد صندوق رأسها وعلى الدولية ادلالية ابذليئات الذي أدى األمر وىو النظام ىذا

 اإلصالحات من ابلرغم وىذا اآلجنيب، االستثمار جلب يف الرئيسية ادلعوقات أحد ابعتباره تقييما سلبيا اجلزائري
من  أو والقرض النقد قانون خالل من ذبلت واليت والرقابة، االشراف أليات وتعزيز التشريعي يف اجلانب ادلسجلة
 (197، صفحة 2006-2005)بريش،  تعديالتو. خالل

ومن األنظمة اليت اليت ابدر بنك اجلزائر يف وضعها من أجل ربديد إطار قانوين حيكم ادلعامالت ادلالية 
-2017)مسَتدي،  الكبَتة بُت البنوك والبنك ادلركزي نذكر ما يلي:ويسمح بتحويل ادلعلومات وادلبالغ ادلالية 

 (300، صفحة 2018
ويعرف أيضا بـ "نظام الدفع الشامل للمبالغ الصغَتة" والذي نظام املقاصة اإللكرتونية:  1.4.2.3

نظام ادلقاصة مابُت البنوك و يهدف  2005ديسمرب15الصادر يف  06-05حدد دبقتضى النظام رقم 
إىل تسوية ادلعامالت ومعاجلتها عن بعد مابُت البنوك وادلؤسسات ادلالية بصورة آلية ربت إشراف البنك 
ادلركزي اجلزائري، ويتعلق النظام ابدلقاصة اإللكًتونية للصكوك، والسندات، والتحويالت، واالقتطاعات 

مليون دينار جزائري ووفقا ذلذا النظام فقد مت استحداث شيكات األوتوماتيكية اليت تقل قيمتها عن 
 قوم على ضرورة االلتزام ابلتوصيات التالية: ت جديدة
 " احلفاظ على الشريط األبيض أسفل الشيك والذي يسمى Piste  d’encodage"؛ 
 ؛ذبنب التوقيع أو الكتابة أو وضع ختم واإلمضاء على ىذا الشريط 
 ؛ذبنب طي الشيك 
 ؛تفادي أي آتكل أو سبزيق للشيك الذي سيكون زلل رفض من قبل جهاز السكاانر 

 على ىذا األساس يسمح نظام ادلقاصة اإللكًتونية بـ: 
  ؛تقليص آجال التحصيل ابدلقارنة ابلعمليات اليت يقوم هبا كل بنك 
   ؛من التبادل وتفادي حدوث مشاكل زلاسبيةأضمان 
  ؛حسن تسيَت السيولة النقدية بُت البنوك بصورة أفضل 
   .ربكم البنك ادلركزي يف مراقبة الكتلة النقدية 
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 نظام التسوية اإلمجالية الفورية للمبالغ الكبرية والدفع املستعجل:  2.4.2.3
يف الوقت الفعلي  اإلصبالية التسوية نظام" يسمى شهَت مدفوعات تسوية لنظام تطبيقا النظام ىذا يعد
RTGS وال خيتلف نظامي ،ARTS و RTGS ذلذا خاصة تسمية اجلزائر بنك اختارسوى ابلتسمية، إذ 

 .االقتصاديُت لدى معروف ىو مع مقارنة النظام
 القيمة كبَتة احمللية لتسوية ادلدفوعات الفعلي الوقت يف اإلصبالية التسوية نظام بتطبيق ادلركزي البنك ويقوم

 وتسوية ادلدفوعات بتسديد يقوم النظام ىذا أن دبعٌت إلجرائها، والسرعة السيولة من عالية درجة تتطلب اليت
 الطرف عن منفصل بشكل ادلشًتكة األطراف من طرف التسوية لكل تتم إذ ومباشر، فردي بشكل التحويالت

 النهائية. الداخلية الدفوعات االعتبار بعُت األخد وعدم اآلخر
ادلتعلق بنظام التسوية اإلصبالية  04-05من النظام  02يف نص ادلادة  ARTSوقد مت تعريف آلية 

:" نظاما للتسوية بُت البنوك ألوامر الدفع عن طريق التحويالت  الفورية للمبالغ الكبَتة والدفع ادلستعجل على أنو
 ا النظام."ادلصرفية أو الربيدية للمبالغ الكبَتة أو الدفع ادلستعجل اليت يقوم هبا ادلشاركون يف ىذ
، ويسمح ىذا مليون دج 1وىو نظام دفع مابُت البنوك للمبالغ الكبَتة وادلستعجلة اليت تفوق قيمتها 

 النظام بتنفيذ أوامر التحويل يف الوقت احلقيقي بدون فًتة اماح ويهدف يف مضمونو إىل: 
  القطاع ادلصريف.مسايرة ادلعايَت وادلقاييس الدولية يف رلال سلاطر أنظمة الدفع و أتىيل 
  .زبفيض سلاطر الدفع، وتقليص ادلدة ما بُت البنوك 
   .ضمان األمان والسرعة يف ادلبادالت طبقا للمقاييس الدولية 

 نشاط التأمني املصريف: 5.2.3
 التأمُت، وشركات البنوك بُت عالقة أي بتواجد يسمح ال زائراجل يف القانوين اإلطار كان 1990 سنة قبل

 ادلايل للتخطيط وفقا وذلك الدولة، قبل من زلددة مصرفية خدمات يف التخصص دلبدأ زبضع البنوك كانت حيث
ه ىذ 21/05/1975 يف الصادر 928 رقمرار للق وفقا متخصصة أيضا التأمُت شركات وكانت ،1971 ةسن

 عن فنتج التأمُت شركات بُت أو البنوك بُت حىت ادلنافسة غياب وراء كانت التخصص تشجع اليت القانونية القيود
 أو البنوك طرف من سواء ادلقدمة ادلالية اخلدمات طبيعة وأيضا ادلايل القطاع تسيَت طريقة على سلبية آاثر ذلك

 .التأمُت شركات
 حرية ليشجع القرض، و ابلنقد ادلتعلق 14 / 04 / 1990 يف ادلؤرخ 90 / 10 رقم القانون جاء

 اليت البنوك إبمكان وأصبح الشمولية دلبدأ خاضعة نوك اجلزائريةالب أصبحت حيث ادلايل، القطاع داخل النشاط
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 يف ادلؤرخ 03 / 11 رقم األمر جاء ذلك بعد .لزابئنها التأمُت منتجات تقدم أن ادلايل القطاع داخل تنشط
اليت  البنكية األزمات بعد وذلك البنوك حرية من جديد من ليقيد ،ناالئتما و ابلنقد ادلتعلق 26-08-2003

 عرفها االقتصاد اجلزائري.
وكمثال عن نشاط التأمُت ادلصريف يف اجلزائر نذكر الشراكة بُت البنك الوطٍت اجلزائري والشركة اجلزائرية 

، وذلك بعد أخذ ادلوافقة من جلنة االشراف على التأمينات سنة 2010أكتوبر  05للتأمُت واليت كانت يوم 
يلتزم البنك الوطٍت اجلزائري بتوزيع منتجات التأمُت اليت تعرضها الشركة اجلزائرية  ، ودبوجب ىذا االتفاق2009

للتأمُت الشامل اخلاصة ابألشخاص على غرار التأمُت ادلؤقت على الوفاة والتأمُت الفردي على احلوادث والتأمُت 
جسيد ىذه العملية، عينت وكالة على السفر وادلساعدة، وكذا التأمُت اإلجباري على آاثر الكوارث الطبيعية، ولت

البنك الوطٍت اجلزائري زيغود يوسف كوكالة منوذجية وذلك يف انتظار تعميمها على وكاالت أخرى عرب سلتلف 
 (88، صفحة 2015)شراطي،  مناطق الوطن.

 العمل املصريف اإلسالمي: 6.2.3
 التمويل عرب العامل بعد األزمة ادلالية العادلية، واليت بينت أن اإلسالمية البنوك انتشار األخَتة الفًتة عرفت

 الشريعة دلبادئ وفقا أعماذلا لتباشر البنوك ىذه ظهرت وقد األزمة، آاثر لتجاوز حل أفضل ىو اإلسالمي
 وبنوك ادلتخصصة والبنوك التجارية البنوك خدمات بُت ذبمع فهي وشاملة متنوعة خدمات وتقدًن اإلسالمية،
  البنوك هبا تتعامل اليت الربوبية ادلصرفية ابدلعامالت التعامل يرفضون الذين العمالء لرغبة استجابة وذلك االستثمار
  الدول بعض يف كبَتا توسعا عرفت واليت الشاملة للبنوك اآلخر الوجو ىي اإلسالمية البنوك وابعتبار التقليدية،

 اجلزائر يف اإلسالمية الصَتفة مستوى أن ادلالحظ من أنو إال سلتلفة، وأبشكال ،...واألردن ومصر، كالسعودية،
اجلزائري ىو احملتكر ذلذا اجملال  الربكة بنك أن علما الوطنية، البنكية اخلدمات نصيب من% 1,8 سوى سبثل ال

 (102، صفحة 2017)ىٍت،  .2008يليو يف ذلك بنك السالم سنة  1991يف اجلزائر منذ سنة 
التنظيم  أن كون االسالمية الصَتفية رلال يف جدا ومهم مفصلي اتريخ 2018نوفمرب  04 اتريخ ويعترب

 يف اإلسالمية الصَتفة بدأت وابلتايل التاريخ، ىذا يف ادلركزي البنك موافقة أخذ مؤخرا صدر الذي 02-18
 فتح شبابيك إسالمية ابلبنوك العمومية.خاصة بعد اإلجراء اخلاص باجلزائر،  يف ادلالية ابدلنظومة تواجدىا أتصيل
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 متطلبات أتهيل القطاع املصريف اجلزائري ملواكبة الصريفة الشاملة: 3.3
من خالل ما سبق، صلد أن البنوك اجلزائرية ال زالت بعيدة كل البعد على أن تكون مصارف شاملة، نظرا 
للفجوات الكثَتة  يف النظام ادلصريف اجلزائري، واليت تستدعي ضرورة تبٍت صبلة من ادلتطلبات لتأىيل ىذا القطاع  

 ىذه ادلتطلبات نذكر مايلي:  ضلو مواكبة التطورات العادلية يف رلال الصَتفة الشاملة، ومن
o تقاء يف العمل ادلصريف؛ر ضرورة االرتقاء ابلعنصر البشري من أجل اال 
o تفعيل دور بوصة اجلزائر يف ىذا اجملال؛ 
o وضع إطار قانوين وتشريعي للعمل ادلصريف الشامل دبا يضمن صلاح التحول إليو؛ 
o  وسائل الدفع اإللكًتوين ابإلضافة إىل أتصيل تفعيل الصَتفة اإللكًتونية يف البنوك اجلزائرية وتطوير

 النظام ادلصريف اإلسالمي يف القطاع ادلصريف اجلزائري دلا لو من دور فعال يف ربقيق التنمية؛
o رفع رؤوس أموال البنوك دبا يؤىل قدرهتا التنافسية؛ 
o االستفادة من ذبارب الدول الرائدة يف رلال الصَتفة الشاملة؛ 

 :خامتة. 4
طورات العادلية اليت تشهدىا البيئة ادلصرفية العادلية ربدايت كبَتة، شلا أجرب القطاع ادلصريف على أفرزت الت

ال بد أن يسَت يف نفس درب  يضرورة تبٍت فلسفة الصَتفة الشاملة يف تقدًن خدماهتا. واجلهاز ادلصريف اجلزائر 
 األنظمة ادلصرفية العادلية يف اعتماد العمل ادلصريف الشامل.

ن ىذا األمر يواجو عدة ربدايت ربول دون مواكبة ادلصارف اجلزائرية للصَتفة الشاملة، شلا يستدعي أ الإ
ضرورة تبٍت رلموعة من ادلتطلبات لذلك، ومواصلة اإلصالحات ادلصرفية من خالل تطوير التشريعات والقوانُت 

ية، االعتماد على نظام احلوكمة يف البنوك للتواءم مع فلسفة العمل ادلصريف الشامل، ربديث إدارة ادلخاطر ادلصرف
لتعزيز كفاءهتا وربقيق الشفافية، تطوير بورصة اجلزائر وتفعيل قانون توريق القروض الرىنية، اعتماد العمل ادلصريف 
اإللكًتوين. لكن يبقى ىذا كلو متوقفا على  مدى استقرار السياسات االقتصادية الكلية واستقرار معدالت 

 ت الفائدة.التضخم ومعدال
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 . قائمة املراجع:5
 : ملؤلفاتا

 .حلب، سوريةنون للنشر والتوزيع ، الصَتفة حبوث وتطبيقات ،(2008)، ساملشاىُت  ،عكاب -

الدار اجلامعية،  ،وانعكاساهتا على أعمال البنوك(. التطورات العادلية 2003)، طارق عبد العال ،ضباد -
 .صبهورية مصر العربية ،اإلسكندرية

صبهورية  ،الدار اجلامعية، اإلسكندرية ،إدارهتا-لبنوك الشاملة، عملياهتاا ،(2000) ،عبد احلميد ،ادلطلبعبد  -
 .مصر العربية

دار وائل  ،اتيجي معاصر(. إدارة البنوك مدخل كمي واسًت 2006)، مؤيد ،الدوريفالح ، و  ،احلسيٍت -
 .عمان، األردن ،للنشر

 : األطروحات
دراسة حالة -(. فعالية منوذج الصَتفة الشاملة ودوره يف تطور أداء البنوك2015-2014)، نوالبن خالدي، -

، رية وعلوم التسيَت، جامعة تلمسانكلية العلوم االقتصادية والتجاأطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية،،اجلزائر
 اجلزائر.

، رسالة -دراسة تطبيقية-رحبية والسيولةالدور الصَتفة الشاملة يف ادلوازنة بُت  ،(2011) ،دمحم زاىد ،حاج -
  .حلب، سورية ماجيستَت يف العلوم ادلالية وادلصرفية، كلية االقتصاد، جامعة

، ادلعامالت البنكية دراسة مقارنة النظام القانوين للمقاصة يف ،(2018-2017)،سيد أضبدمسَتدي،  -
 تلمسان، اجلزائر. ، جامعةالسياسيةكلية احلقوق والعلوم  أطروحة دكتوراه يف القانون اخلاص، 

ربول الصناعة ادلصرفية اإلسالمية ضلو الصَتفة الشاملة يف ظل  ،(2017-2016)، عبد اللطيف ،تيقان -
أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية زبصص نقود  ،-اسة رلموعة من البنوك اإلسالميةدر -التحرير ادلصريف

 .بسكرة، اجلزائر  والتجارية وعلوم التسيَت، جامعة دمحم خيضر، كلية العلوم االقتصادية وسبويل

قدرة ومتطلبات تطوير اخلدمات البنكية وزايدة ال البنكيالتحرير  ،(2006-2005) ،عبد القادر ،بريش -
، جامعة اجلزائر ، كلية العلوم االقتصادية،أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، التنافسية للبنوك اجلزائرية

 .اجلزائر

 : املقاالت
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ير الصَتفة اإلسالمية نوافذ التمويل اإلسالمي يف البنوك التقليدية كمدخل لتطو  ،(2017) ،جعفر دمحم ،ىٍت -
 ؛102صفحة  ،12، العددرللة أداء ادلؤسسات اجلزائرية ،يف اجلزائر

أتىيل النظام ادلصريف اجلزائري يف ظل التطورات العادلية  ،(2015 آدم. )جوان ،حديدي، و سليمان  ،انصر -
 ؛15، صفحة 02، العدد اجمللة اجلزائرية للتنمية االقتصادية، الراىنة أي دور لبنك اجلزائر؟ 

رللة البحوث  ،يف اجلزائر واقعو ومتطلبات تطوره(. التمويل التأجَتي 2008، )جوان، عمار، زودة  -
 ؛163، صفحة (01العدد )05 اجمللداالقتصادية وادلالية،

التأمُت ادلصريف كنموذج لالبتكار يف اخلدمات. اجمللة اجلزائرية لالقتصاد ، (2015)سبتمرب  ،نسيمة ،شراطي -
 .88، صفحة (04)، العددوادلالية

 : املداخالت
 ،العودلةا كخيار اسًتاتيجي يف ظل الصَتفة الشاملة وآفاق استخدامه، (2003) ،إلياس خضَت ،احلمدوين -
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 : ملخص
 يف نظرا  دلسامهة مبادئها  احد أىم أىداف إصالحات اجلهاز ادلصريف، شلارسات حوكمة البنوكأصبحت تبين 

رفع األداء، هتدف ىذا العمل إىل زلاولة إظهار أمهية تبين مبادئ احلوكمة يف البنوك على أدائها من خالل استبيان وزع 
 .على وكاالت بنك القرض الشعيب الوطين لتلمسان

أن ىناك مستوى ضعيف دلمارسات حوكمة خاصة فيما خيص بنية رلالس اإلدارة اسة إىل وتوصلت نتائج الدر 
 .ومهامها، وكذلك االعتماد فقط على معايًن األداء ادلايل

 .األداءالبنوك، تكاليف الصفقات، رلالس اإلدارة، معايًن  الشركات، حوكمة ةمكحو كلمات مفتاحية: 
 .JEL  :G34 ،D23 ،M41، L25 اتتصنيف

Abstract:  

This work aims to demonstrate the importance of adopting corporate 

governance practices in banks on their performance through a questionnaire 

distributed to the Crédit Populaire d'Algérie branches in Tlemcen. 

The results of the study revealed that there is a low level of corporate 

governance practices including the structure and functions of boards of 

directors, as well as performance criteria. 

Keywords: Corporate governance; banking governance; transaction costs; the 

administration's advice; performance criteria. 

JEL Classification Codes: G34,D23, M41, L25. 

 

 ali.mennad@univ-tlemcen.dz: مناد علياملؤلف املراسل: 

 

 



 

 و بن منصور جنيم مناد علي
 

 128 جملة NARAFE 2222، ديسمرب 2، العدد 3اجمللد                                   

 مقدمة:  .1
ربتل الصناعة ادلصرفية أمهية كبًنة يف احلياة االقتصادية واالجتماعية، نظرا لكون القطاع ادلصريف 

ة الدولة ورعايتها للمصاحل االقتصادية، وىذا يقتضي العمل على العنصر الرئيسي يف توطيد الثقة بسياس
إجياد قطاع مصريف قوي يساعد على إمداد القطاعات ادلختلفة ابلتمويل الالزم دلباشرة نشاطها وتقدمي 
اخلدمات ادلصرفية على اختالف أنواعها، ومن الضروري إخضاع ىذا القطاع لعملية الرقابة وذلك 

دلراكز ادلالية للمصارف والتوصل إىل قطاع مصريف سليم حيافظ على حقوق للحفاظ على سالمة ا
 ادلودعٌن وادلستثمرين.

إن من األىداف الرئيسية للرقابة ادلصرفية التأكد من وجود نظام سليم ومعاىف قادر على تلبية 
ادلصريف ابلبالد  احتياجات التنمية االقتصادية واالجتماعية يف إطار القوانٌن واللوائح اليت ربكم العمل

للتمكن من إدارة موجوداهتا بكفاءة والقيام بدورىا يف الوساطة ادلالية مع سبتعها ابدلالءة ادلالية والقدرة 
 على مقابلة متطلبات كفاية رأس ادلال وربقيق قدر مناسب من السيولة.

اضي ىذه ادلتطلبات والتحوالت االقتصادية وابألخص يف أواخر التسعينات من القرن ادل
سامهت يف إظهار مفهوم حوكمة الشركات وكيفية تطبيق آلياهتا من أجل ربسٌن األداء، فنجاح 
ادلؤسسات مرىون ابختيار نظام واقعي ينظم العالقة بٌن إدارة ادلؤسسة واألطراف ادلتعامل معها لتقييم 

 .أدائها
 اإلشكالية التالية:اعتمدان وانطالقا شلا سبق وربقيقا ذلدف الدراسة 

كيف ديكن رفع أداء البنوك اجلزائرية يف ظل التغًنات احمللية واألجنبية من خالل شلارسات حوكمة 
 الشركات؟

 وحملاولة اإلجابة على اإلشكالية عاجلنا الفرضية التالية:
يف البنوك اجلزائرية وتكييف  األداءيتطلب ربليل اإلشكالية زلل الدراسة اختبار فرضية ربديد معايًن 

 مع شلارسات حوكمة الشركات. إدارهتا يةإسرتاتيج
 نسعى من خالل قيامنا هبذه الدراسة العلمية إىل ربقيق مجلة من األىداف أمهها: 
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دراسة سلتلف ادلؤشرات الدولية احلديثة لتقييم أداء البنوك إىل جانب دراسة بعض ادلؤشرات 
 الدولية األخرى اخلاصة ابدلؤسسات الدولية.

زلتواىا يربط بٌن ربقيق البنك األداء األحسن و وشلارسات حوكمة  اقرتاح مقاربة نظرية
 .الشركات

 : النظري اإلطار .2
 :الدراسات السابقة 1.2

 الدراسة ( قامت 116-98، 2018،  رجم بن مخيسي دمحمو  بلعورة ىجًنةدراسة )
 دبستوى عالقتهاو  ةاجلزائري التجارية البنوك مستوى على احلوكمة مبادئ تطبيق واقع إبراز إىل التطبيقية

 لو التطبيق ىذا أنو   احلوكمة دلبادئ متوسط تطبيق يوجد انو إىلتوصلت  ولقد. ادلخاطر إدارة تطور
 .ادلخاطر إدارة تطور مستوى على إجيابية اتثًن عالقة

 رللس خصائص أتثًن اختبار إىل الدراسة ىذه ىدفت( 16-1، 2019دراسة )ترب زغواد، 
-2010 الفرتة خالل ابجلزائر عائلية مسامهة شركة 42 من مكونة لعينة ابحاألر  إدارة على اإلدارة

 ادللكية اإلدارة، رللس حجم من كل بٌن طردية عالقة وجود إىل الدراسة خلصت وقد ،2016
 ادلدير ملكية بٌن عكسية عالقة ووجود ابجلزائر، العائلية ادلسامهة شركات يف األرابح وإدارة اإلدارية

 .ابجلزائر العائلية ادلسامهة شركات يف األرابح وإدارة اإلدارة رللس رئيسىو نفسو  الذي التنفيذي
اختبار أتثًن ىيكل  علىىذه الدراسة  عملت (Mehmet Aygun & al, 2014دراسة )

شركة  230 ادللكية وحجم رللس اإلدارة على إدارة األرابح يف ادلؤسسة، من خالل عينة مكونة من
ادلتعدد ابستخدام طريقة ادلربعات  االضلدارمنوذج ، ابستعمال 2012-2009 تركية خالل الفرتة
وجود عالقة عكسية بٌن كل من ادللكية ادلؤسسية، حجم الدراسة نتج عن ، (OLSالصغرى العادية )

رللس اإلدارة ومتغًن إدارة األرابح، ووجود عالقة طردية بٌن ادللكية اإلدارية ومتغًن إدارة األرابح 
 للشركات.
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سعت ىذه الدراسة إىل تقدير طبيعة أتثًن  (307-288، 2017دراسة )غزايل زينب،
رللس اإلدارة كمتغًن يعرب عن شلارسات حوكمة الشركات على سياسة توزيع األرابح، على عينة متكونة 

شركة سعودية مدرجة، سبت ادلعاجلة االحصائية ابستعمال منوذج االضلدار اخلطي بطريقة  30من 
أتثًن عكسي ذو داللة  وجود . توصلت الدراسة إىل (SPSS) برانمج الصغرى بواسطةادلربعات 

 إحصائية الستقاللية رللس اإلدارة على توزيعات األرابح.
، يتضمن التقرير سبعة فصول 1995( : مت تشكيلو عام Hample, 1995ىامبيل ) رتقري

مكافآت وتعويضات ادلدراء  –راء دور ادلد –مبادئ حوكمة الشركات  –رئيسية ىي حوكمة الشركات 
 (. Hampel Report, 1998, 5ادللخص والتوصيات ) –احملاسبة وادلراجعة  –دور ادلسامهٌن  –

توصلت اللجنة إىل أن رللس اإلدارة غًن مسؤول عن اإلقرار بفعالية الرقابة الداخلية ضمن 
لبشري. لذلك أوصى  اجمللس % ضد اخلطأ ا100التقارير السنوية، فليس ىناك نظام رقابة فّعال 

بضرورة اعرتاف رللس اإلدارة بنظام الرقابة ادلالية الداخلية إال أن ذلك يشمل أتكيدًا معقوال فقط ضد 
االضلرافات واخلسائر اجلوىرية، مع توضيح اإلجراءات األساسية ادلتوفرة للرقابة ادلالية الفعالة. وقد مت 

الداخلية لتكون ) على أعضاء اجمللس أن يشمل تقريرىم  تعديل ميثاق كادبوري فيما خيص الرقابة
 (. 19، 2009الرقابة الداخلية للشركة( دون وجود كلمة فاعلية )محاد عبد العال طارق، 

وقد رأت اللجنة أن تطبيق حوكمة الشركات ليست رلرد تطبيق قوانٌن قاسية وسريعة، وإمنا على 
 وحسن تقدير للظروف اليت سبر هبا كل شركة بنفسها. إدارة الشركات أن تطبق ىذه ادلبادئ دبرونة

صدر بعد حالة اإلفالس اليت أصابت شركة (Sarbanes-Oxley Act, 2002)قانون سارابنز أوكسلي 
إنرون واليت ُعدت يف فرتهتا أكرب حالة إفالس يف اتريخ الوالايت ادلتحدة األمريكية، وقد مت توقيع 

بق أحكامو على الشركات العامة ومنشات احملاسبة العامة اليت وطُ  2002سبوز  30القانون بتاريخ 
 (.96، 2007تقوم دبراجعتها ) لطفي السيد أمحد  أمٌن، 
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ىدف القانون إىل إعادة النظر يف معايًن حوكمة الشركات، وإضافة متطلبات جديدة 
ة العقوابت لإلفصاح، والكشف عن جرائم الغش والتالعب، وخلق رللس إشراف على ادلراجع، وزايد

 اجلنائية على االنتهاكات اجلوىرية لقانون األوراق ادلالية.
كما تتضمن القانون بنود مساعدة على التوسع من أجل رفع قدرة ادلنشات على أداء عملها 
وإجراء التحقيقات الالزمة. كما صلد أن القانون تناول العديد من القضااي مثل ادلراجعة ورلالس اإلدارة، 

 (. 2010،165ريٌن التنفيذيٌن واحملللٌن )كيم كينيث وآخرون، وسلوك ادلد
بتوجيو من ادلعهد الكندي للمحاسبٌن  1993تشكلت اللجنة عام  (Dey) تقرير داي

. ىدفت 2001وُعدل يف  1994القانونيٌن وبورصة تورنتو لألوراق ادلالية، ومت  نشر التقرير سنة 
يف الشركات الكندية وأصدرت اللجنة أربع عشرة توصية اللجنة إىل تقييم شلارسات حوكمة الشركات 

تناولت مسؤوليات رللس اإلدارة وتكوينها، وادلكافآت والتعويضات، وجلان ادلراجعة ومسؤوليات الرقابة 
 (.Panasian.C, 2010, 1-10الداخلية واإلبالغ يف حال تقصًن اإلدارة عن أداء مهامها )

 مبادئ ومفاهيم حوكمة الشركات: 2.2
 مفهوم حوكمة الشركات: 1.2.2

عرفت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية احلوكمة أبهنا النظام الذي يوجو  ويضبط، أعمال 
الشركة، حيث يصف ويوزع احلقوق والواجبات بٌن سلتلف األطراف يف الشركات مثل  رللس اإلدارة، 

اذ القرارات اخلاصة بشؤون الشركة كما ادلسامهٌن، ذوي العالقة، ويضع القواعد واإلجراءات الالزمة ابزب
 ,OECDيضع األىداف واالسرتاتيجيات الالزمة لتحقيقها وأسس ادلتابعة لتقييم ومراقبة األداء )

2004,5.) 

( أبهنا النظام الذي ُتدار وتُراقب بو الشركات، والذي تعد Cadburyوعرفتها جلنة كادبوري )
وكمة يف شركاهتا، والتأكد من توفر ىيكل حوكمة مالئم، أين فيو رلالس اإلدارة  مسؤولة عن  تطبيق احل

يتم انتخاب أعضاء رللس اإلدارة وادلراجعٌن من طرف ادلسامهٌن، كما حيّدد مسؤولية رللس اإلدارة يف 
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وضع األىداف اإلسرتاتيجية للشركة، وتوفًن الكوادر، ومراقبة األداء، واإلفصاح  للمسامهٌن، والتأكد 
 (.Cadbury, 1992,14دارة يلتزم  ابلقوانٌن واللوائح، ويعمل دلصلحة ادلسامهٌن )من أن رللس اإل

من خالل التعاريف يظهر أن احلوكمة ىي رلموعة من األنظمة والقوانٌن اليت تعمل على تنظيم 
عمل الشركات وزبضعها للرقابة على أدائها من أجل محاية مصاحل ادلستثمر. كما تتضمن احلوكمة  

فصاح ادلايل واإلداري وكافة ادلعلومات األخرى اليت يهتم هبا ادلستثمر واألطراف ذات العالقة. قواعد اإل
وتتضمن احلوكمة رلموعة من ادلعايًن اليت تضمن حقوق أصحاب ادلصاحل وادلسامهٌن دبا خيدم 

ابة مصلحتهم وال يتعارض مع أىداف الشركة. ابإلضافة إىل تتضمن احلوكمة رلموعة من معايًن الرق
اليت ربدد مسؤوليات رللس اإلدارة من أجل تطوير الشركة ومنوىا ومسامهتها بفّعالية يف التنمية 
االقتصادية. وىي تنظم أي احلوكمة العالقة بٌن األطراف الثالثة رللس اإلدارة، أصحاب ادلصاحل، 

 وادلستثمرين احلاليٌن واحملتملٌن.
 :مفهوم حوكمة البنوك 2.2.2

 (80، 2009ما يلي: )حبار عبد الرزاق، أمههاحلوكمة البنوك نذكر من  ىناك عدة تعاريف
يعرفها بنك التسوايت الدولية التابع لسلطة جلنة ابزل للرقابة ادلصرفية على اهنا األساليب اليت تدار هبا 

ٌن البنوك من خالل رللس اإلدارة، واإلدارة العليا واليت ربدد كيفية وضع أىداف البنك والتشغيل لقوان
 والنظم السائدة، وما حيقق محاية مصاحل ادلودعٌن.

كما تعرفها جلنة ابزل للمصارف على أهنا الطريقة اليت تدار هبا أعمال وشؤون البنك من قبل 
البنك ألىدافو، ربديد احتمال تعرض البنك  إسرتاتيجية أصحاب ادلصلحة مع اآلخرين من خالل
ا محاية مصاحل ادلودعٌن وتلبية التزامات ادلسامهٌن مع األخذ للخطر، إصلاز عمليات البنك اليومية، وكذ

تسهر على مالئمة أنشطة البنك مع التوقعات  أيضابعٌن االعتبار مصاحل أصحاب ادلصلحة اآلخرين. 
 اليت تعمل بطريقة آمنة وسليمة الصلازىا مع السالمة واالمتثال للقوانٌن واللوائح ادلعمول هبا.

حوكمة البنوك على أهنا الطريقة اليت تدار من خالذلا أعمال البنك من شلا سبق  ديكن تعريف 
 قبل رللس اإلدارة، وذالك من أجل ربقيق أىداف ومحاية مصاحل وحقوق األطراف ادلتعلقة ابلبنك.
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 :حوكمة الشركات وجملس اإلدارة 3.2.2
لبنك لتمثيل مصاحل يعرب أسلوب شلارسة سلطات احلوكمة عن الرتتيبات التنظيمية اليت تنتهجها ا

االطراف ذوي الصلة فيها وخدمة تلك ادلصاحل. وتشتمل ىذه الرتتيبات على كافة األمور بدءا من 
رلالس اإلدارة، ومرورا بنظم ادلرتبات واحلوافز للمديرين التنفيذيٌن، وانتهاء بقوانٌن اإلفالس. وتنبع 

اد السوق. كما تظهر أمهية مناقشة ىذه احلاجة دلثل تلك الرتتيبات من طبيعة ىيكل البنوك يف اقتص
 (.32-11، 2003ادلسالة نتيجة للفصل بٌن خصائص كل من ادللكية والرقابة )كولٌن ماير، 

 أسباب احلاجة إىل رللس اإلدارة:
نظرا للمشاكل الكبًنة اليت ديكن أن تنشا نتيجة لتضارب ادلصاحل بٌن ادلالك وادلسًنين كان من 

ل ىذا النزاعات أطلق عليها اسم رللس اإلدارة، فالسبب الرئيسي من وجوده ىو الضروري إجياد آلية حل
ترمجة رغبات أصحاب ادلصاحل على رأسهم مالكي الشركة إىل أداء  يتحقق يف شكل تسيًن ادلؤسسة، 
ولتأدية ىذا الغرض، ديارس رللس اإلدارة صالحياتو نيابة عن ادلالكٌن، فهو دبثابة السلطة اليت تعمل 

 التوازن بٌن مصاحل ادلالك والقائمٌن على اإلدارة. على 
لقد نشأت احلاجة إىل رلالس اإلدارة نتيجة لعوامل متعددة وسلتلفة يف آن واحد نوجزىا يف 
نقطتٌن أساسيتٌن، األوىل تعدد مالكي الشركة، شلا يصعب عليهم إسناد مهمة اإلدارة لواحد منهم، 

هبا ىم محلة األسهم. والثانية، عجز أصحاب الشركة عن وتلك ىي حالة الشركات اليت يكون أصحا
متابعة سًن  النشاطات والتأثًن فيها مباشرة، ينتج ذلك عادة من عدم إدلامهم بتقنيات وفنون اإلدارة، 

 أو انشغاذلم أبعمال أخرى.
 :قواعد حوكمة الشركات جمللس اإلدارة 3.2

بٌن رللس اإلدارة وادلسامهٌن وأصحاب تقوم حوكمة الشركات على تنظيم وربديد العالقة ما 
ادلصاحل، وتشرح آلية محاية حقوق ادلسامهٌن وكيفية شلارستها والرقابة على أداء اإلدارة كما تتضمن  

 كيفية عمل اإلدارة لتعظيم رحبية الشركة وضمان حقوق أصحاب ادلصاحل.
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رلالس اإلدارة، خصصت ونظرا ذلذه األمهية الكربى اليت توليها مبادئ حوكمة الشركات ألداء 
( معيارا أبكملو خاص دبجالس اإلدارة. ىناك دعائم OCDEمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية )

 أساسية حلوكمة الشركات ىي: 
: أي إتباع السلوك األخالقي ادلناسب والصحيح. ويتحقق االنضباط بوجود عدة االنضباط 1.3.2

اللتزام ابألعمال الرئيسية احملددة وتزويد ادلسامهٌن دبعلومات مفاىيم منها وجود احلافز لدى اإلدارة يف ا
صحيحة والتقومي السليم حلقوق ادللكية ورأس ادلال، والبد من إدراج مدى تطبيق احلوكمة يف التقرير 
السنوي، وتوزيع الفائض من النقد على ادلسامهٌن واستخدام الديون لعمليات التوسع يف ادلشاريع اليت 

 (. 2003،65د على الشركة )سوليفيان جون وآخرون، تعود ابلعائ
: تعترب الشفافية العنصر األساسي يف احلوكمة ألهنا تتضمن مفاىيم متعددة مثل الشفافية 2.3.2

(، وتتحقق الشفافية 140، 2007نزاىة التقارير ادلالية واإلفصاح والصراحة )لطفي السيد أمحد أمٌن، 
لربع سنوية يف الوقت ادلناسب واإلفصاح عن النتائج وادلعلومات من خالل نشر التقارير السنوية وا

السوقية بشكل فوري دون تسريبها، وااللتزام ابدلعايًن احملاسبية الدولية، ومن أجل سالمة ربقيق 
 الشفافية جيب توفًن قنوات يستطيع من خالذلا ادلستثمر الوصول إىل اإلدارة العليا. 

ق االستقاللية من القواعد الرئيسة لتطبيق احلوكمة، وقد ركزت احلوكمة : يُعد ربقياالستقاللية 3.3.2
على ربقيق استقاللية أعضاء رللس اإلدارة، وادلراجعٌن اخلارجٌن، ووجود جلان رللس اإلدارة مستقلة 
عن عمل اإلدارة التنفيذية، مثل جلنة الرتشيحات، جلنة ادلراجعة، جلنة ادلكافآت والتعويضات والرواتب، 

 نة اإلدارة التنفيذية. وجل
 (.Scott .C & Russell. B,2003, 150تتحد شروط العضو ادلستقل فيما يلي: )

أال يكون موظفا أو عاماًل لدى أي طرف من األطراف ادلرتبطة ابلشركة أو أبي شركة من رلموعتها  -
 سنوات. 5خالل أخر 

 موظفي الشركة. أال يكون لو صلة قرابة  من الدرجة األوىل مع أي موظف من -
 أال يكون شلن يزودون الشركة خبدمات أو بضائع. -
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 أال يتلقى أي تعويضات  ومكافآت من الشركة إال رسومو ومكافآتو كعضو مستقل يف اجمللس. -
: يسمح نظام احلوكمة مساءلة رللس اإلدارة أمام ادلسامهٌن، ومراقبة اإلدارة، وتقدمي املساءلة 4.3.2

ت جمللس اإلدارة  يف كيفية وضع االسرتاتيجيات واألىداف )سليمان دمحم مصطفى، النصائح  واإلرشادا
2008 ،24.) 
ويقصد هبا "توفًن ىيكل واضح حيدد نقاط السلطة وادلسؤولية وزلاسبة رللس املسؤولية:  5.3.2

لى ( ويقع ع98، 2008اإلدارة ومتخذي القرار عن مسؤوليتهم ذباه الشركة وادلسامهٌن" )رحياوي مها،
عاتق رللس اإلدارة القيام بدور إشرايف أكثر من قيامو بدور تنفيذي، وقيامهم ابلتدقيق الفعال على أداء 
العاملٌن. والبد من وجود جلان مراجعة ترشح ادلراجعٌن اخلارجيٌن وتشرف على عملهم وتشرف كذلك 

 على ادلراجعة الداخلية واإلجراءات احملاسبية.
العدالة من خالل ادلعاملة العادلة للمسامهٌن وخاصة مسامهي األقلية : يتم ربقق العدالة 6.3.2

وتقدمي كافة ادلعلومات ادلطلوبة للمسامهٌن سواء حبضور االجتماعات أو التزامهم بنتائجها، والتصويت 
% من 40سواء ابحلضور شخصيًا أو ابلتوكيل، وأال يتجاوز رلموع نسبة ادلسامهٌن احلاكمة عن 

 (.67، 2003ركة )سوليفيان جون وآخرون، الش
 :دور حوكمة الشركات يف توجيه جملس اإلدارة 7.3.2

تتبىن األسس اليت بنيت عليها شلارسات حوكمة العديد من البنود اليت من خالذلا مت رسم 
توجهات ومهام صلاح رلالس اإلدارة يف أداء مهامها، وذلك كما يلي: )الرحيلي سالمة عوض، 

2008 ،183) 
 إجياد إسرتاتيجية ربقق من خالذلا الشركة أىدافها. -
 الفصل بٌن ادللكية  واإلدارة  ومراقبة األداء.  -
 الفصل بٌن مهام أعضاء رللس اإلدارة وادلدراء التنفيذيٌن. -
 مساءلة أعضاء رللس اإلدارة  على أدائهم دلهماهتم وتقييمها. -
 لس اإلدارة من جهة وادلسامهٌن من جهة أخرى.توزيع مسؤولية الرقابة بٌن طرفٌن، مها رل -



 

 و بن منصور جنيم مناد علي
 

 136 جملة NARAFE 2222، ديسمرب 2، العدد 3اجمللد                                   

 :دور جملس اإلدارة يف رفع األداء 4.2
إن اجلمع بٌن منصيب رائسة رللس اإلدارة وادلنصب األول يف اإلدارة التنفيذية ديكن أن يكون لو 
 ارتباط إجيايب دبؤشرات أداء الشركات ادلسامهة، وبناء عليو، فانو من الضروري تعديل بعض معايًن

مبادئ احلوكمة ادلطبقة وفقا لالعتبارات وادلعايًن الثقافية والقانونية وادلؤسسية اليت قد سبيز رلتمعا عن 
 (.Shawwa Mahmoud, 2007سواه )

كما أن تغًن اإلدارة يؤثر على العائد، حيث بّينت نتائج إحدى الدراسات اليت أجريت يف 
لة األمد على ربقيق أداء أفضل، وزايدة يف العائد الكلي الوالايت ادلتحدة األمريكية قدرة اإلدارة طوي

 من اإلدارات األقل خربة.
يعترب اختيار رللس اإلدارة للمدير الذي يتميز ابخلربة و الكفاءة اجليدة دورًا ىاما يف زايدة أداء 

(. إن رللس اإلدارة الذي يتمتع ابستقاللية أعلى دييل Ding.B and Wermers.R, 2005الشركة )
 إىل تعيٌن مدراء أكفاء ذو خربة عالية، والذي حيقق مصلحة الشركة ومحلة األسهم.

 :جودة األرابح 1.4.2
إن جودة األرابح تدل على قدرة األرابح ادلفصح عنها يف بيان األرابح احلقيقية، كما أهنا سبثل 

ما يف تقييم الوضع ادلايل منفعة األرابح ادلفصح عنها يف التنبؤ ابألرابح ادلستقبلية. تعترب مقياسا مه
للوحدة االقتصادية، وىذا ما ال يؤخذ بعٌن االعتبار من قبل ادلستثمرين وادلقرضٌن وادلستخدمٌن 

 (.Bellovary, Jodi L.and al, 2005, 32اآلخرين للقوائم ادلالية )
 :املخاطر وإدارةاحلوكمة  2.4.2

واليت هتدف يف رلملها إىل محاية أصول  يتحمل رللس اإلدارة مسؤولية الرقابة الداخلية للشركة
الشركة واستثمارات ادلسامهٌن. ويقوم رللس اإلدارة وجلنة التدقيق التابعة لو ابإلشراف على تصرفات 
اإلدارة ومراقبة فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية اليت يتم تطبيقها، وعملية إدارة ادلخاطر تتطلب من رللس 

  اإلدارة اإلشراف على ما يلي:
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مدى تّقيد الشركة بكل ما ىو وارد يف النظام والقوانٌن واللوائح ذات الصلة والنظام األساسي  -
 للشركة.

قيام اللجنة التنفيذية ابستمرار دبراجعة وتطوير قواعد السلوك ادلهين اليت ذبسد قيم الشركة  -
 والسياسات واإلجراءات الداخلية األخرى اليت جيب االلتزام هبا.

عتماد الشركة ألنظمة رقابة داخلية لتقييم األساليب واإلجراءات ادلتعلقة إبدارة ادلخاطر. درجة ا -
وتقوم فلسفة الرقابة الداخلية للشركة على مخس ركائز، وىي البيئة الرقابية وتقييم ادلخاطر وأنشطة 

 الرقابة وادلعلومات واالتصاالت.
ذية وجلنة التدقيق، كما يويل رللس اإلدارة أمهية خاصة تقييم ادلعلومات ادلقدمة من قبل اإلدارة التنفي -

للدور الذي تقوم بو جلنة التدقيق يف مراقبة فاعلية تطبيق نظام ادلراقبة الداخلية من قبل فريق اإلدارة، 
ويشمل ىذا الدور التأكد من اخلطوات ادلتخذة بشأن أية مسائل جوىرية ومقرتحات يتم تقدديها من 

 جلتها.قبل ادلدققٌن دلعا
ضمان وجود أنظمة دلعاجلة كافة ادلعامالت اليت تتضمن أطراف ذوي صلة زلتملٌن، أو تضارب  -

 مصاحل يتم إقرارىا على أساس عادل ومعقول ومتوافق.
يقوم ابلتقييم ادلستمر لكفاءة أنظمتها وإجراءاهتا وآليات الرقابة وذلك للتقليل من ادلخاطر والقصور  -

 يف األداء.
ق ابلتأكد أبن االلتزام بقواعد احلوكمة السليمة اليت وضعها البنك، من خالل مراقبة فيما يتعل

، األطرافعملية احلوكمة اخلاصة هبا تلعب دورا مهما يف احملافظة بشكل مناسب على مصاحل مجيع 
 (Charreaux Gerard, 1994, 49كما يلي: )  ادلخاطر أىموديكن تلخيص 

يات الشركة للتذبذابت يف األسعار ومتغًنات السوق، وأسعار األصول سلاطر السوق: تعّرض نتائج عمل
 ادلالية وغًنىا.

سلاطر ائتمانية: إمكانية أن طرف مقابل خيل ابلتزاماتو العقدية شلا يسبب خسارة اقتصادية أو مالية 
 للشركة.
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 يف التجارة. سلاطر ذبارية: تنتج عن عدم وجود الضمان يف شأن تصرفات العناصر اجلوىرية ادلتضمنة
 سلاطر تنظيمية: انذبة عن التغيًنات التنظيمية ادلقررة من قبل جهات التنظيم ادلختلفة.

سلاطر تشغيلية: وىي خسائر مالية مباشرة أو غًن مباشرة انذبة عن اإلجراءات الداخلية غًن ادلالئمة أو 
 فشل التكنولوجيا أو األخطاء البشرية أو نتيجة ألحداث خارجية.

للسمعة: أتثًنات سلبية زلتملة على قيمة الشركة بسبب أن األداء العام للشركة مل يكن حسب سلاطر 
 توقعات أصحاب ادلصاحل.

 
  :دراسة امليدانيةال .3

 :الدراسة عينة 1.3
 واألقسامورؤساء ادلصاحل  اإلطاراتمفردة متكونة من  45عينة متكونة من  مت توزيع استبيان على

 .(838)لبنك القرض الشعيب اجلزائري اجملموعة اجلهوية لالستغالل تلمسان وكاالت ادلتوزعة على 
 وكاالت رموزىا كما يلي: 7على وىي متوزعة إداراي 

(، وكالة 454(، وكالة الكيفان رمزىا )415(، وكالة الغزوات رمزىا )437وكالة ابن مخيس رمزىا )
(، وكالة الرمشي 408لمسان رمزىا )(، وكالة ت411(، وكالة مغنية رمزىا )445بين صاف رمزىا )

 (.424رمزىا )
 :اجلزائري الشعيب القرض تقدمي 1.1.3

 القرض أصبح، 14/05/1967 يف الصادر ادلرسوم دبقتضى اجلزائري الشعيب القرض أتسيس مت
يف  التجاري القانون حيكمها( أسهم ذات مؤسسة) اقتصادية عامة مؤسسة اجلزائري الشعيب

22/02/1989. 
، حيث ىذه ادلهمة إدارتو و بتسيًنه تقوم ال لكنها الدولة إىل اجلزائري الشعيب القرض لكيةم تعود

 10 من يتكون(، الذي CA) اإلدارة لسجمل للبنك وادلالية التجارية ابلسياسة ادلتعلقة القرارات أوكلت
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( DG) العامة رةاإلدا عليها ابلتسيًن تشرف ادلتعلقة األنشطة أما .ادلسامهٌن قبل من مفوضٌن أعضاء
 (.PDG) العام ادلدير الرئيس وعلى رأسها

 :الوكالة مدير 2.1.3
 وتوقيع إبرام مسؤولية يتحمل حيث ،الوكالة مستوى على اجلزائري الشعيب للقرض الرئيسي ادلمثل يعترب
 وكذلك للوكالة، التابعة ادلصاحل مجيع مراقبة أيضا مهامو ومن الواثئق، وسلتلف واالتفاقيات، العقود كل

 .ابلبنك ادلتعلقة الربامج و األعمال إصلاز عن العامة للمديرية دوراي تقريرا يقدم
 : تتكون الوكاالت على حد سواء من األجهزة التالية:مصاحل الوكاالت 3.1.3

 .القانونية ادلنازعات قسمو  ادلستخدمٌن قسم اليت تتكون من قسمٌن، اإلدارة صلحةم
 .القروض مصلحة
 .اخلارجية ةالتجار  مصلحة
 .والقبض الدفع قسمو  الودائع قسماليت تتكون من قسمٌن، الصندوق  مصلحة
 .ادلراقبة قسمو  احملاسبة قسمتتكون من قسمٌن، وادلراقبة احملاسبة مصلحة

 :حتليل النتائج 2.3
بعد إفراغ ادلعلومات الوارد من االستبيان نتج عنها ادلعطيات اليت قسمناىا على شكل جدولٌن، 

ول األول حيتوي على ادلعطيات اخلاصة بتقييم مستوى شلارسات حوكمة الشركات يف البنك اجلد
موضوع الدراسة، واجلدول الثاين يضم ادلعطيات ادلتعلقة بنظرة ادلستجوبٌن حول اثر تبين البنك 

 دلمارسات حوكمة الشركات على األداء. وىذا كما يلي:
 
 
 
 
 



 

 و بن منصور جنيم مناد علي
 

 140 جملة NARAFE 2222، ديسمرب 2، العدد 3اجمللد                                   

 :مةحتليل نتائج تبين معايري احلوك 3-2-1
 معايري حوكمة الشركات يف العينة املدروسةتبين : 1اجلدول  

 الفئات
 

 عايل متوسط ضعيف

 % شلارسات رللس اإلدارة

77.75 
% 22.5 % 0 

 ومهام رللس التنفيذيٌن التفريق بٌن مهام ادلديرين
 اإلدارة

% 88.9 % 11.1 % 0 

 39.6 % 15.4 % 45 % يف اجلمعية العامة  ادلالية لقوائمل ادلسامهٌن تدقيق

 4.5 % 4.5 % 91 % بنكيف الرقابة على ال ة أصحاب ادلصاحلتعزيز مشارك

والتعويض  ألصحاب ادلصاحل احرتام احلقوق القانونية
 انتهاكها على

% 

64.44 

% 

22.22 
% 13.4 

 77.5 % مناخ مالئم لألعمال
% 

15.55 
% 6.66 

 وعمليات معامالت كافة يف الشفافيةو  اإلفصاح
 بنكال

% 55.5 % 33.4 % 11.1 

 7 % 20 % 73 % املعدل الكلي

 الباحثٌن ابالعتماد على سلرجات االستبيان. إعدادمن املصدر: 
يتضح جليا النقص الكبًن لتبين شلارسات أساليب احلوكمة  (1رقم )من خالل معطيات اجلدول 

ا ضعيفة جدا وذلك بنسبة يف البنك، ويظهر ذلك من خالل النسبة العالية للمستجوبٌن الذين يروهن
% ، وىي نسبة كبًنة جدا، تعكسها الوضعية ادلتأخرة اليت تعرفها نشاطات البنوك اجلزائرية مقارنة 73

مع التطورات اذلائلة اليت تعرفها األجهزة ادلصرفية العادلية عامة واألجهزة ادلصرفية العربية خاصة، مثل 
 أنظمة دول اخلليج على سبيل ادلثال.

ىذا الضعف يف اغلب معايًن احلوكمة الواردة يف االستبيان، واكرب ضعف مالحظ كان ويتمثل 
% ، وأحسن مؤشر  88.9يتعلق دبعيار التفريق بٌن مهام ادلديرين التنفيذيٌن ومهام رللس اإلدارة بنسبة 

اجع لتبين % ، وىذا ر 39.6كان يتعلق دبعيار تدقيق ادلسامهٌن للقوائم ادلالية يف اجلمعية العامة بنسبة 
القانون الداخلي ذلذا احملتوى، حيث تقوم جلان ادلراجعة دبناقشة القوائم ادلالية لزوما وعرضها يف اجلمعية 

 العامة يف مواعيد مضبوطة، و كذلك حبكم زبصص اغلب األعضاء يف ميدان احملاسبة وادلالية والبنوك.
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 : األداءمسامهة تبين ممارسات حوكمة الشركات يفحتليل نتائج  3-2-2
 مسامهة تبين ممارسات حوكمة الشركات يف األداء: 2اجلدول 

 الفئات
 

 موافق بشدة موافق متحفظ

 48 % 40 % 12 % الرحبية وادلكاسب ادلالية

 48 % 43 % 9 % عاملٌنال رضا

 70 % 16.9 % 13.1 % تكاليف تنافسية.

 4.5 % 91 % 4.5 % اإلنتاجية والكفاءة

 34 % 56 % 10 % إدارة ادلخاطر

 34 % 55 % 11 % زايدة حصة السوق

 40 % 46 % 14 % واخلدمات للمنتجات وجودة االبتكار

 39.8 % 49.7 % 10.5 % املعدل الكلي

 .الباحثٌن ابالعتماد على سلرجات االستبيان إعدادمن املصدر: 

يب لتطبيق معايًن حوكمة ( نالحظ أن أغلبية ادلستجوبٌن يؤمنون ابلدور االجيا2من خالل اجلدول رقم )
الشركات على أداء البنك، حيث مت تقدير ادلعدل الكلي للموافقٌن على تبين شلارسات احلوكمة يف 

موافقٌن. وىذا   %49موافقٌن بشدة و نسبة   %39.8، مقسمة على نسبة  %89.5البنك بنسبة 
 من اإلصالح ادلؤسسايت. يظهر مدى أتثر ادلستجوبٌن دببادئ احلوكمة ومدى قابليتهم ذلذا النوع

على الصعيد اجلزئي دلعايًن األداء نالحظ أن احد أىم ادلشاكل اليت يراىا ادلستجوبون متعلقة ابلتحكم 
 ، أما بقية العناصر فكانت متوازنة فيما بينها. %70يف التكاليف بنسبة 

ة الشركات وشلا سبق ديكن أن نستخلص أن البنك يف حاجة ماسة وعاجلة لتبين شلارسات حوكم
 أداء سلتلف أجهزة البنك. ادلتعلقة ابلبنوك كإصالح مؤسسايت ضروري لرفع مستوايت
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 خامتة: .4
من  على الرغم ،عائقا أمام التنمية اليت تنشدىا البالد ياجلزائر  اجلهاز ادلصريفغالبا ما اعتربت 

نون النقد والقرض . ورغم اإلصالحات ادلصرفية اجملسدة يف قااإلصالحات اليت شهدىا القطاع
وتعديالتو إال أن نتائج ىذه اإلصالحات مل تكن ذلا انعكاسات إجيابية ومل سبكن من إرساء أسس 

النقص الكبًن لتبين شلارسات ابإلضافة إىل  منظومة مصرفية قادرة على توفًن مناخ تنافسي بٌن البنوك.
 والذي يؤثر سلبا على أداء ادلؤسسي.وك أساليب احلوكمة يف البن

إن ىذه النقاط السابقة سبثل التحدايت الداخلية للجهاز ادلصريف اجلزائري واليت تستوجب عليو 
 مواجهتها، إضافة إىل التحدايت اخلارجية الناذبة عن التطورات االقتصادية وادلالية العادلية.

هتا وعليو قدرة ادلنظومة ادلصرفية اجلزائرية على مواجهة ىذه التحدايت يتوقف على مدى قدر 
ادئ أي ضرورة تبين مبحوكمة الشركات للبنوك على عصرنة آلية تسيًن بنوكها واألخذ دببادئ وأسس 

 .احلوكمة وحسن التسيًن
يف حاجة ماسة وعاجلة لتبين شلارسات حوكمة الشركات ادلتعلقة  ياجلزائر  إن اجلهاز ادلصريف

 .البنك أداء سلتلف أجهزة ابلبنوك كإصالح مؤسسايت ضروري لرفع مستوايت
 

 . قائمة املراجع:5
 إدارة لتطوير مدخل اجلزائرية ادلصرفية ادلنظومة حوكمة ،2018،  رجم بن مخيسي دمحمو  بلعورة ىجًنة

 .116-98 ص ،02 العدد ،11 اجمللد، التجارية والعلوم والتسيًن االقتصادية العلوم رللة، ادلخاطر
 من عينة على اختبارية دراسة :األرابح إدارة على اإلدارة رللس خصائص اتثًن ،2019ترب زغواد، 

، اجمللة اجلزائرية للتنمية االقتصادية، 2016-2010 الفرتة خالل ابجلزائر العائلية ادلسامهة شركات
 .16-1، اجلزائر: جامعة قاصدي مرابح ورقلة، ص 2، العدد 6اجمللد 

دراسة لعينة من الشركات -، أثر حوكمة الشركات على سياسة توزيع األرابح 2017غزايل زينب، 
 .307-288، ص  13، العدد 1السعودية ادلدرجة، رللة االقتصاد الصناعي، جامعة ابتنة 
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Abstract: 

There is no doubt that finance technology is taking big steps and giving 

more opportunities to the world finance development system. Blockchain plays 

a significant role in financial innovations and is the backbone technology that 

is driving the Fintech revolution. Blockchain has numerous benefits such as 

decentralisation, persistency, anonymity and auditability. This paper will 

demonstrate the wide Blockchain use within other fields like internet of things 

and governance.  

Although a number of studies focus on using the blockchain technology 

benefits in various application aspects, there is still a lot of risks and challenges 

facing the blockchain technology that this paper will try to explain.  

Keywords: Blockchain, bitcoin, banking, cryptocurrency, finance, fintech. 
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 :ملخص

ما من شك في أن الخكنىلىجيا املاليت جخخذ خطىاث لبيرة وجىفز املزيد من الفزص لنظام الخنميت املاليت 

العامليت. جلعب جقنيت البلىلشين دوًرا مهًما في الابخكاراث املاليت وحعد بمثابت العمىد الفقزي التي جقىد ثىرة الخكنىلىجيا 

سيخم  ًد من الفىائد مثل الالمزلزيت واملثابزة وإخفاء الهىيت وقابليت الخدقيق. لمااملاليت. جخمخع جقنيت البلىلشين بالعد

البلىلشين أًًضا على هطاق واسع ضمن مجاالث أخزي غير املاليت مثل إهترهت ألاشياء الخطزق إلى اسخخداماث 

 والحىلمت.

لىلشين في جىاهب الخطبيق على الزغم من أن عدًدا من الدراساث ًزلز على إًجابياث اسخخدام جقنيت الب

 املخخلفت ، ال ًزال هناك الكثير من املخاطز والخحدًاث التي جىاجهه والتي سخحاول هذه الىرقت البحثيت بسطها.

 .البلىلشين، البيخكىين، العمالث املشفزة، املاليت، الخكنىلىجيا املاليتكلمات مفتاحية: 

 .JEL  :A ،O اتثصنيف
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1. INTRODUCTION 

Blockchain, the technology underlying Bitcoin and other 

cryptocurrencies, is a public, distributed database that provides 

decentralized management of transactional data. What makes it unique is 

that it operates on a peer-to-peer network, where no node has greater 

authority than any other node, and where any participant can join or 

leave the network at will.  

Recently, cryptocurrency has attracted extensive attentions from 

finance, industry, academia… called frequently the first cryptocurrency, 

Bitcoin with the capital market reaching 10 billion dollars in 2016  has 

enjoyed huge success (Hilemen, 2016).The blockchain is the core 

mechanism for the Bitcoin. Blockchain was first proposed in 2008 and 

implemented in 2009 (Nakamoto, 2008). Blockchain could be regarded 

as a public ledger, in which all committed transactions are stored in a 

chain of blocks. This chain continuously grows when new blocks are 

appended to it(Chen et al., 2018). The blockchain technology has the key 

characteristics, such as decentralisation, persistency, anonymity and 

auditability. Blockchain can work in a decentralised environment, which 

is enabled by integrating several core technologies such as cryptographic 

hash, digital signature (based on asymmetric cryptography) and 

distributed consensus mechanism. With blockchain technology, a 

transaction can take place in a decentralised fashion. As a result, 

blockchain can greatly save the cost and improve the efficiency. 

Although Bitcoin is the most famous application blockchain application, 

blockchain can be applied into diverse applications far beyond 

cryptocurrencies. Since it allows payments to be finished without any 

bank or any intermediary, blockchain can be used in various financial 

services such as digital assets, remittance and online payment (Peters et 

al., 2015; Foroglou and Tsilidou, 2015). Additionally, blockchain 

technology is becoming one of the most promising technologies for the 

next generation of internet interaction systems, such as smart contracts 

(Kosba et al., 2016), public services (Akins et al., 2013), internet of 

things (IoT) (Zhang and Wen, 2015), reputation systems (Sharples and 

Domingue, 2015) and security services (Noyes, 2016). 
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Blockchain is expected to be so influential over the coming years 

that some technologists foresee it ushering in a new type of Internet, one 

that stores and authenticates information about every asset, device and 

individual, opening the door to a range of new technological capabilities 

(Stanley J., 2018). 

There is a substantial body of literature on blockchain from various 

sources, such as blogs, wikis, forum posts, codes, conference 

proceedings and journal papers. Tschorsch and Scheuermann (2016) 

made a technical survey about decentralised digital currencies including 

Bitcoin. Nomura Research Institute made technical report about 

blockchain (NRI, 2015). In contrast to (NRI, 2015), our paper focuses on 

state-of-art blockchain studies including recent advances and future 

trends. 
 

2. Blockchain architecture 

The blockchain is a sequence of blocks, which holds a complete list of 

transaction records like conventional public ledger (Lee Kuo Chuen, 

2015). As shown in Figure 1, each block points to the immediately 

previous block via a reference that is essentially a hash value of the 

previous block called parent block. It is worth noting that uncle blocks 

(children of the block's ancestors) hashes would also be stored in 

Ethereum blockchain (Buterin, 2014). The first block of a blockchain is 

called genesis block which has no parent block.  

 

Fig.1. An example of blockchain which consists of a continuous sequence of 

blocks  

 
Source: Zheng et al, 2018, p355 
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Rosic (2020) illustrates easily in Figure 2, the overall steps to create a 

blockchain starting from the request for a transaction by a user, the 

former will be broadcasted to the peer to peer network to verify the 

cryptocurrency, contracts, records or other information, then the 

transaction is combined with other ones to create a block of data for the 

ledger. Finally, the new block is added to the existing chain of blocks in 

a permanent and unalterable way and the transaction is complete. 

Fig.2. steps to build a block in a blockchain 

Source: Rosic A., 2020 

 

2.1. The Block 

A block consists of the block header and the block body (see Figure 2). 

In particular, the block header includes: 

 version of the Block: indicates which set of block validation rules to 

follow. 

 hash of Parent block: a 256-bit hash value that points to the previous 

block. 

 Hash of Merkle tree root: the hash value of all the transactions in the 

block. 

 Timestamp: current timestamp as seconds since 01/01/1970 T 00:00 

UTC. 

 nBits: current hashing target in a compact format. 
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 Nonce: a 4-byte field, which usually starts with 0 and increases for 

every hash Calculation. 

The block body is composed of a transaction counter and transactions. 

The maximum number of transactions that a block can contain depends 

on the block size and the size of each transaction. Blockchain uses an 

asymmetric cryptography mechanism to validate the authentication of 

transactions (NRI, 2015). A digital signature based on asymmetric 

cryptography is used in an untrustworthy environment. We next briefly 

illustrate digital signature. 

Fig.3. Block structure 

 
Source: Zheng et al, 2018, p355 

2.2. Digital signature 

Each user owns a pair of private key and public key. The private key is 

used to sign the transactions. The digital signed transactions are spread 

throughout the whole network and then are accessed by public keys, 

which are visible to everyone in the network. Figure 3 shows an example 

of digital signature used in blockchain. The typical digital signature is 

involved with two phases: the signing phase and the verification phase. 

When a user Alice (see Figure 3) wants to sign a transaction, a hash 

value derived from the this transaction is generated. Then she encrypts 

this hash value by using her private key and sends to another user Bob 

the encrypted hash with the original data. Bob verifies the received 

transaction through the comparison between the decrypted hash (using 

Alice’s public key) and the hash value derived from the received data by 
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the same hash function as Alice’s. The typical digital signature 

algorithms used in blockchains include elliptic curve digital signature 

algorithm (ECDSA) (Johnson et al., 2001). 

Fig.4. Digital signature used in blockchain 

 
Source : Zheng et al, 2018, p356 

2.3. Key characteristics of blockchain 

In summary, blockchain has the following key characteristics: 

Decentralisation: In conventional centralised transaction systems, each 

transaction needs to be validated through the central trusted agency (e.g., 

the central bank) inevitably resulting the cost and the performance 

bottlenecks at the central servers. Differently, a transaction in the 

blockchain network can be conducted between any two peers (P2P) 

without the authentication by the central agency(McGhin et al., 2019). In 

this manner, blockchain can significantly reduce the server costs 

(including the development cost and the operation cost) and mitigate the 

performance bottlenecks at the central server. 

Persistency. Since each of the transactions spreading across the network 

needs to be confirmed and recorded in blocks distributed in the whole 

network, it is nearly impossible to tamper. Additionally, each 

broadcasted block would be validated by other nodes and transactions 

would be checked. So any falsification could be detected easily. 

Anonymity. Each user can interact with the blockchain network with a 

generated address. Further, a user could generate many addresses to 

avoid identity exposure. There is no longer any central party keeping 

users’ private information. This mechanism preserves a certain amount 

of privacy on the transactions included in the blockchain. Note that 

blockchain cannot guarantee the perfect privacy preservation due to the 

intrinsic constraint. Auditability. Since each of the transactions on the 
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blockchain is validated and recorded with a timestamp, users can easily 

verify and trace the previous records through accessing any node in the 

distributed network. In Bitcoin blockchain, each transaction could be 

traced to previous transactions iteratively. It improves the traceability 

and the transparency of the data stored in the blockchain. 

2.4. Taxonomy of blockchain systems 

Current blockchain systems can be roughly categorised into three types: 

private blockchain public blockchain, and consortium blockchain 

(Buterin, 2015). We compare these three types of blockchain from 

different perspectives. The comparison is listed in Table 1. 

Consensus determination: in public blockchain, each node could take 

part in the consensus process. And only a selected set of nodes are 

responsible for validating the block in consortium blockchain. As for 

private chain, it is fully controlled by one organisation who could 

determine the final consensus. 

Read permission. Transactions in a public blockchain are visible to the 

public while the read permission depends on a private blockchain or a 

consortium blockchain. The consortium or the organisation could decide 

whether the stored information is public or restricted. 

Immutability. Since transactions are stored in different nodes in the 

distributed network, so it is nearly impossible to tamper the public 

blockchain. However, if the majority of the consortium or the dominant 

organisation wants to tamper the blockchain, the consortium blockchain 

or private blockchain could be reversed or tampered. 

Efficiency: It takes plenty of time to propagate transactions and blocks as 

there are a large number of nodes on public blockchain network. Taking 

network safety into consideration, restrictions on public blockchain 

would be much more strict. As a result, transaction throughput is limited 

and the latency is high. With fewer validators, consortium blockchain 

and private blockchain could be more efficient. 

Centralised: the main difference among the three types of blockchains is 

that public blockchain is decentralised, consortium blockchain is 

partially centralised and private blockchain is fully centralised as it is 

controlled by a single group. 
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Consensus process: everyone in the world could join the consensus 

process of the public blockchain. Different from public blockchain, both 

consortium blockchain and private blockchain are permissioned. One 

node needs to be certificated to join the consensus process in consortium 

or private blockchain. Since public blockchain is open to the world, it 

can attract many users. Communities are also very active. Many public 

blockchains emerge day by day. As for consortium blockchain, it could 

be applied to many business applications. Currently, Hyperledger 

(hyperledger, 2015) is developing business consortium blockchain 

frameworks. Ethereum also has provided tools for building consortium 

blockchains (ethereum, n.d.). As for private blockchain, there are still 

many companies implementing it for efficiency and auditability.  

 

Table 1. Comparisons among public blockchain, consortium blockchain 

and private blockchain 

Property  Public 

blockchain 

Consortium 

blockchain 

Private 

blockchain 

Consensus 

determination  

All miners Selected set of 

nodes 

One organisation 

Read 

permission  

Public Could be public or 

restricted 

Could be or 

restricted public 

Immutability  Nearly 

impossible to 

tamper 

Could be tampered Could be 

tampered 

Efficiency  Low High High 

Centralised  No Partial Yes 

Consensus 

process  

Permissionless Permissioned Permissioned 

Source: Zheng et al, 2018, p358) 

3. Blockchain challenges 

Despite the fact that the blockchain technology has great potential for the 

construction of the future internet systems, it is facing a number of 

technical challenges. Firstly, scalability is a huge concern. Bitcoin block 
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size is limited to 1MBnowand a block is mined about every10 min. 

Subsequently, the Bitcoin network is restricted to a rate of 7 transactions 

per second, which is incapable of dealing with high-frequency trading. 

However, larger blocks mean larger storage space and slower 

propagation in the network. This will lead to centralisation gradually as 

users would like to maintain such a large blockchain. Therefore the 

trade-off between block size and security has become a challenge. 

Secondly, it has been proved that miners can achieve larger revenue than 

their fair share through selfish mining strategy (Eyal and Sirer, 2014). 

Miners hide their mined blocks for more revenue in the future. In that 

way, branches can take place frequently; this hinders blockchain 

development. Hence some solutions need to be put forward to fix this 

problem. Moreover, it has been shown that privacy leakage can also 

happen in blockchain even when users only make transactions with their 

public key and private key (Biryukov et al., 2014). User’s real IP address 

could even be tracked. Furthermore, current consensus algorithms like 

proof of work (PoW) or proof of stake (PoS) are facing some serious 

problems. For example, PoW wastes too much electricity energy while 

the phenomenon that the rich get richer could appear in the PoS 

consensus process.  

These challenges need to be addressed in the blockchain technology 

development. 

whether these are either ―reasons the blockchain is a bad idea‖ or 

―implementation challenges to overcome.‖ We think it’s the latter, and 

we’d like innovators to view these as important problems to solve 

creatively as we are having a transition to the second era of the Internet. 

We will site below a non-exhaustive list of the most common blockchain 

challenges (Radziwill N., 2018):  

3.1. The technology is not ready for prime time 

Most people have only a vague understanding of bitcoin the 

cryptocurrency, and very few have heard of blockchain the technology. 

You the reader are among the forward-thinking few. Bitcoin conjures 

images ranging from a pyramid scheme and a money Laundromat to a 
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financial E-ZPass on the economic highway for value. Either way, the 

infrastructure isn’t ready for prime time, so goes the argument. 

3.2. The energy consumed is unsustainable 

The proof-of-work method of the bitcoin blockchain has been critical to 

building people’s trust(Aggarwal et al., 2019). Years from now, we will 

look back and appreciate the genius of its deployment, from minting and 

allocating new bitcoins to assigning identity and preventing double 

spending. Pretty remarkable and unsustainable, according to critics of 

cryptocurrencies that use proof of work to keep the network safe and 

pseudonymous. Hashing, the process of running pending transactions 

through the secure hash algorithm 256 (SHA-256) to validate them and 

solve a block, burns a lot of electricity. Some people in the blockchain 

ecosystem are making back-of-the-envelope calculations that become 

memes in the community. In early 2015, The New Republic reported that 

the combined processing power of the bitcoin network was hundreds of 

times greater than the aggregate output of the world’s top five hundred 

supercomputers. 

3.3. Governments will stifle or twist it 

To libertarians and anarchists, Satoshi Nakamoto wrote, ―You will not 

find a solution to political problems in cryptography.‖ (NAkamoto, 

2008) They would have to look elsewhere for a cure-all to big 

government. Satoshi viewed his experiment as a gain in a new territory 

of freedom, not a total upheaval. Where governments had succeeded in 

beheading centrally controlled networks like Napster, pure peer-to-peer 

networks like Tor were able to persist. Could the bitcoin blockchain 

network hold its own against mighty central authorities? That might be 

the biggest unknown. 

3.4. Powerful incumbents of the old paradigm will usurp it 

Many of our concerns about the first generation of the Internet have 

come true. Powerful corporations have captured much of the technology 

and are using it in their vast private empires to extract most of the value. 

They have closed off opportunity and privatized much of our digital 

experience.. Also consider what the core developers and blockchain 
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companies are already doing to secure their networks, anticipating and 

responding quickly to worst-case scenarios.  

3.5. The incentives are inadequate for distributed mass 

collaboration 

Miners do have an incentive to maintain the bitcoin infrastructure 

because, if the network fails, all the unconverted bitcoin they’d earned 

(or could earn) through mining would be lost or worthless or otherwise at 

risk. the number of new bitcoins minted halves every four years, what 

will happen when the reward drops to zero? The mining cycle depends 

on the market price of bitcoin. 

 

 

3.6. The blockchain is a job killer 

The displacement of workers through automation is nothing new. 

Consider the Internet’s impact on travel agents and music retailers. Uber 

and Airbnb have created income for drivers with extra time and home 

owners with spare rooms, but neither provides health insurance or other 

employee benefits, and both are displacing better-paid jobs in the travel 

and hospitality industries. The blockchain is an extraordinary platform 

for radical automation, where computer code rather than humans do the 

work, managing assets and people. What happens when autonomous 

vehicles replace Uber drivers? Or digital currencies obviate Western 

Union’s five hundred thousand points of sale around the world. Or when 

a shared blockchain platform for financial services eliminates tens of 

thousands of accounting and IT systems management jobs? While there 

will be many new business and employment opportunities created 

through the IoT, will it drive further unemployment, especially in the 

relatively unskilled market for relatively routine tasks? 

 

3.7. Distributed autonomous agents will form skynet 

There are highly distributed enterprises with a range of good and bad 

actors. Anonymous, a distributed affinity group of volunteers, consists of 

corporate saboteurs, whistleblowers, and watchdogs. With the 

blockchain, Anonymous could crowdsource bitcoin and hold these funds 
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in a wallet. Once machines have intelligence and the ability to learn, how 

quickly will they become autonomous? That is going to take some 

serious thinking not only about basic security and privacy technology, 

but also how to configure and upgrade devices at scale 

3.8. Big brother is still watching 

There will be many attempts to control the network. Big companies and 

governments will be devoted to breaking down privacy. The National 

Security Agency must be actively analysing data coming through the 

blockchain. tries known for waging cyberwarfare to redouble their efforts 

because value is involved—money, patents, access to mineral rights, the 

titles to land and national treasures. It’s as if we’ve placed a big bull’s-

eye on top of the Internet. 

3.9. Criminals will use it 

Critics argued that, because the technology is decentralized, lightning 

quick, and peer to peer, criminals would exploit it. Chances are, you’ve 

heard of Silk Road, the dark Web marketplace for illegal drugs. At its 

peak in October 2013, Silk Road had 13,756 listings priced in bitcoin. 

Products were delivered by mail with a guide to avoiding detection by 

authorities. When the FBI (USA) seized the site, the price of bitcoin 

plummeted and digital currencies became synonymous with crime. It was 

bitcoin’s darkest hour. 

5. Blockchain & cryptocurrency : some facts 

Coindesk, The leader in blockchain news, a media outlet that strives for 

the highest journalistic standards and abides by a strict set of editorial 

policies; has revealed in her Q2 2018 State of Blockchain Report that 

bitcoin Hashrate, the amount of computing power spent making it costly 

to reverse transactions, a key measure of blockchain security – bucked 

this trend, but with slowed growth (+26 percent in Q2 compared to +47 

percent in Q1). 
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Fig.5. BTC Quarterly change 2018 

 
Source: Coindesk, 2018 

Coindesk added in the same report that Indeed, the use of payment 

channels – in which frequent small transactions between the parties are 

conducted off-chain and the blockchain is reserved for final settlement – 

boomed in Q2 as the lightning network pushes its solution to certain 

scaling issues. 

 

Table.2. BTC Quarterly change 2018 

 

 Number 

of Nodes 

Number of 

Channels 

Nodes 

with 

Active 

Channels 

Network 

Capacity 

(BTC) 

Network 

Capacity 

(USD) 

Start of 

Q2 

1.496 4.007 1.113 10.035 70.275,00$ 

End of 

Q2 

2.643 8.323 1.932 30.154 190.705,99$ 

Quarterly 

change 

77% 108% 74% 200% 171% 

Source: Coindesk, 2018 

 

Regarding investments, they continued to boom in the industry of crypto 

currency, with notable increase in the size of projects fundraisin, in 

addition to the sophistication of structuring offerings. Average ICO size 

has steadily grown from $6 million in Q3 2017 to $16 million in Q4 to 
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$31 million in Q1 2018 to $39 million in Q2 2018. The numbers in Q1 

and Q2 were boosted by the back-to-back mega ICOs of Telegram ($1.7 

billion) in Q1 and EOS ($4.2 billion) in Q2. However, it’s important to 

mention that total ICOs closed per month plateaued after their late 2017 

peak, so larger rounds were raised from fewer total projects. These 

trends, taken together, perhaps suggest the start of a winner-take-all 

environment where larger projects attract most of the funds been 

invested. 

 

The legal sophistication of some ICOs grew as well. New legal structures 

allowed accredited investors to potentially combine the traditional legal 

infrastructure of registered securities with some features of a crypto ICO 

by using Simple Agreements for Future Tokens (SAFTs). 

Data from the SEC’s EDGAR database revealed that 37 companies filed 

documents containing the phrase ―Simple Agreements for Future 

Tokens.‖ Those SAFTs raised a combined $304 million over the three-

month period. 

Fig.6. Accredited investors uses SAFTs 

 
Source: Coindesk, 2018 

 

The following figure shows an overall look on the cryptocurrency 

market, the most used ones in transactions notably Bitcoin, 

Ethereum & XRP, their price in USD, and the amount of total 
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transactions made the last 24 hours. We can see that in BTC only 

there were transactions of more than 316 Md US Dollars which a 

huge amount and shows the trend of block chain and 

cryptocurrency in the world. 

 

 

 

Fig.7. Cryptocurrency Prices 

 
Source: Marketcap, 27/11/2020 

 

6. Designing the future 

 

The blockchain network gives users of internet the ability to 

authenticates digital information and create value. A lot of new 

business applications will be influenced by the wide use of blockchain 

technology (Rosic A., 2018): 

5.1. The sharing economy 

With companies like Uber and Airbnb flourishing, the sharing economy 

is already a proven success. Currently, however, users who want to hail a 

ride-sharing service have to rely on an intermediary like Uber. By 

enabling peer-to-peer payments, the blockchain opens the door to direct 

https://blockgeeks.com/guides/blockchain-applications/
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interaction between parties — a truly decentralized sharing economy 

results. 

An early example, Open Bazaar uses the blockchain to create a peer-to-

peer eBay. Download the app onto your computing device, and you can 

transact with Open Bazzar vendors without paying transaction fees. The 

―no rules‖ ethos of the protocol means that personal reputation will be 

even more important to business interactions than it currently is on eBay. 

 

5.2. Financial services 

The emergency of blockchain systems such as Bitcoin (Nakamoto, 2008) 

and (hyperledger, 2015) has brought a huge impact on traditional 

financial and business services. Peters et al. (Peters and Panayi, 2015) 

discussed that blockchain has the potential to disrupt the world of 

banking. Blockchain technology could be applied to many areas 

including clearing and settlement of financial assets etc. Besides, Morini 

(2016) showed that there are real business cases like collateralisation of 

financial derivatives that could leverage blockchain to reduce costs and 

risks. Blockchain has also caught tremendous attention in the eyes of 

large software companies: Microsoft Azure (azure, 2016) and IBM (ibm, 

2016) are beginning to offer Blockchain-as-a-Service.  

 

In addition to the evolution of financial and business services, blockchain 

can help traditional organisations to complete the enterprise 

transformation smoothly. Consider an example of postal operators (POs). 

Since traditional postal operators (POs) act as a simple intermediary 

between merchants and customers, blockchain and cryptocurrency 

technology can help POs to extend their simple roles with the provision 

of new financial and un-financial services. In Jaag et al. (2016), Jaag and 

Bach explored opportunities of arising blockchain technology for POs 

and claimed that each PO could issue their own postcoin which is a kind 

of colored coin of Bitcoin. Since the POs are viewed as a trusted 

authority by the public, postcoin could be prevailed quickly with their 

dense retail network. In addition, it is also shown in Jaag et al. (2016) 
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that blockchain technology offers business opportunities for POs in 

identity services, device management and supply chain management.  

5.3. Governance 

By making the results fully transparent and publicly accessible, 

distributed database technology could bring full transparency to elections 

or any other kind of poll taking. Ethereum-based smart contracts help to 

automate the process. 

The app, Boardroom, enables organizational decision-making to happen 

on the blockchain. In practice, this means company governance becomes 

fully transparent and verifiable when managing digital assets, equity or 

information. 

5.4. Protection of intellectual property 

As is well known, digital information can be infinitely reproduced — and 

distributed widely thanks to the internet. This has given web users 

globally a goldmine of free content. However, copyright holders have not 

been so lucky, losing control over their intellectual property and 

suffering financially as a consequence. Smart contracts can protect 

copyright and automate the sale of creative works online, eliminating the 

risk of file copying and redistribution. 

Mycelia uses the blockchain to create a peer-to-peer music distribution 

system. Founded by the UK singer-songwriter Imogen Heap, Mycelia 

enables musicians to sell songs directly to audiences, as well as license 

samples to producers and divvy up royalties to songwriters and 

musicians - all of these functions being automated by smart contracts. 

The capacity of blockchains to issue payments in fractional 

cryptocurrency amounts (micropayments) suggests this use case for the 

blockchain has a strong chance of success. 

5.5. Internet of Things (IoT) 

What is the IoT? The network-controlled management of certain types of 

electronic devices - for instance, the monitoring of air temperature in a 

storage facility. Smart contracts make the automation of remote systems 

management possible. A combination of software, sensors, and the 

network facilitates an exchange of data between objects and mechanisms. 

The result increases system efficiency and improves cost monitoring. 

https://blockgeeks.com/guides/video-guide-what-are-smart-contracts/
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The biggest players in manufacturing, tech, and telecommunications are 

all vying for IoT dominance. Think Samsung, IBM, and AT&T. A 

natural extension of existing infrastructure controlled by incumbents, IoT 

applications will run the gamut from predictive maintenance of 

mechanical parts to data analytics, and mass-scale automated systems 

management. 

5.6. Identity management 

There is a definite need for better identity management on the web. The 

ability to verify your identity is the lynchpin of financial transactions that 

happen online. However, remedies for the security risks that come with 

web commerce are imperfect at best. Distributed ledgers offer enhanced 

methods for proving who you are, along with the possibility to digitize 

personal documents. Having a secure identity will also be important for 

online interactions — for instance, in the sharing economy. A good 

reputation, after all, is the most important condition for conducting 

transactions online. 

Developing digital identity standards is proving to be a highly complex 

process. Technical challenges aside, a universal online identity solution 

requires cooperation between private entities and the government. Add to 

that the need to navigate legal systems in different countries and the 

problem becomes exponentially difficult. An E-Commerce on the 

internet currently relies on the SSL certificate (the little green lock) for 

secure transactions on the web. Netki is a startup that aspires to create an 

SSL standard for the blockchain. Having recently announced a $3.5 

million seed round, Netki expects a product launch in early 2017. 

5.7. Stock trading 

The potential for added efficiency in share settlement makes a strong use 

case for blockchains in stock trading. When executed peer-to-peer, trade 

confirmations become almost instantaneous (as opposed to taking three 

days for clearance). Potentially, this means intermediaries — such as the 

clearing house, auditors and custodians — get removed from the process. 

Numerous stock and commodities exchanges are prototyping blockchain 

applications for the services they offer, including the ASX (Australian 

Securities Exchange), the Deutsche Börse (Frankfurt’s stock exchange) 

https://blockgeeks.com/guides/blockchain-and-digital-identity-ultimate-guide/
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and the JPX (Japan Exchange Group). Most high profile because the 

acknowledged first mover in the area, is the Nasdaq’s Linq, a platform 

for private market trading (typically between pre-IPO startups and 

investors). A partnership with the blockchain tech company Chain, Linq 

announced the completion of it its first share trade in 2015. More 

recently, Nasdaq announced the development of a trial blockchain 

project for proxy voting on the Estonian Stock Market. 

7. Conclusion 

So the obstacles are formidable. Looming in the distance is quantum 

computing, the cryptographer’s Y2K problem. It combines quantum 

mechanics and theoretical computation to solve problems - such as 

cryptographic algorithms - vastly faster than today’s computers. 

Although, We believe that blockchain technology could be an important 

tool for protecting and preserving humanity and the rights of every 

human being, a means of communicating the truth, distributing 

prosperity, and - as the network rejects the fraudulent transactions - of 

rejecting those early cancerous cells from a society that can grow into the 

unthinkable. 

The seven principles cited previously can serve as a guide to designing 

the next generation of high-performance and innovative companies, 

institutions, and organizations. If we design for integrity, power, value, 

privacy, security, rights, and inclusion, then we will be redesigning our 

economy and social institutions to be worthy of trust. The attention now 

could be turned to how this could roll out and what we should consider 

doing.. 
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Abstract:  

This paper employs the panel cointegration tests to analyze the long run 

relationships between the Arab Mediterranean countries’ macroeconomic 

variables to know if an economic integration is possible between these 

countries or not covering 8 countries: Morocco, Algeria, Tunisia, Libya, Egypt, 

Lebanon, Palestine and Syria, using annual data from 1980 to 2016. A panel 

Cointegration analysis and the cointegration regression are applied result 

indicated that there is a panel long-run equilibrium relationship among the 

countries. The regression coefficients of FMOLS indicated that the Medi-Arab 

countries can really benefit from an economic integration and this can be a 

good solution to take off the economy in time of unbalanced social situations 

and to face the oil crisis results. 

Keywords: Mediterranean Arab countries; Economic integration; panel 

cointegration. 

JEL Classification Codes: F36, C23, F49 
 

 : ملخص

الهدف من  هره الوزقة ثحليل العالقات طوٍلة املدى بين محغيرات الاقحصاد الكلي لدول البحس ألابيض 

ًىا بين هره البلدان حيث  ٌغطي سحة دول: املغسب املحوسط العسبية ملعسفة ما إذا كان الحكامل الاقحصادي ممك

ة من عام   . 9108إلى عام  0891والجصائس وثووس وليبيا ومصس ، وذلك باسحخدام بياهات سىٍو

قة ثقدًس  ) ( ،لخشير الىحائج  إلى وجود عالقة ثواشن FMOLSوقد ثم اسحعمال باهل الحكامل املشترك و و طٍس

لة ألاجل بين البلدان. وأشا زت معامالت ثقدًس هره العالقة  إلى أن البلدان العسبية املحوسطية ًمكنها أن طٍو
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 لخلع الاقحصاد في وقد ألاوضاع 
ً
 جيدا

ً
 من الحكامل الاقحصادي، وهرا ًمكن أن ًكون حال

ً
جسحفيد حقا

 الاجحماعية غير املحواشهة ومواجهة هحائج أشمة الىفط.

 الاقحصادي،باهل الحكامل املشتركص دول البحس املحوسط،الحكاملكلمات مفتاحية: 

 JEL  :F36, C23, F49 اتثصنيف
 

 

Hadjer boulila اe-mail: b.hadjer94@gmail.com. 

1. INTRODUCTION 

The consequences of the Arab revolutions in 2011, which vary greatly 

from country to country, and in particular the eruption of the Syrian 

conflict, have caused a distinction between a more stable North 

Africa (including Egypt). Despite the unresolved challenges of 

political transition, and a Middle East that is undermined by both the 

Israeli- Palestinian conflict and now by the Syrian civil war. And 

because of the recent oil crisis 2014 which battered the Mediterranean 

Arab countries while most of them are petroleum exporters especially 

Algeria, Libya, Egypt and Syria economies at a time of degenerating 

security conditions in Northern Africa, raising concerns about the 

ability of the OPEC nation to weather the resulting economic, 

political, and security shocks. 

However, integration has become an urgent necessity for the post-

revolutionary countries: they must restore the confidence of domestic 

and foreign investors, meet the social and economic expectations of 

their populations by increasing salaries and strengthening social 

protection – which increases deficits and the wariness of investors – 

and also find new markets to make up for the Mediterranean Arab 

countries slowdown. From this point of view, setting up a more 

integrated market on the borders with Mediterranean Arab countries 

from Africa and Asia may regenerate the economic fabric and 

increase cross-border professional opportunities, by increasing 

activity and employment. Secondly, the deterioration of budget 

mailto:b.hadjer94@gmail.com
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balances (debt, loss of markets, slowdown in external revenue – 

direct foreign investments, payments from emigrant workers, revenue 

from tourism) has led to a call on foreign aid. With European and 

American aid budgets affected by the crisis, and faced with some 

reluctance in western public opinion with regard to Islamist 

governments, the Gulf monarchies have become essential partners. 

The 'Deauville partnership' confirms this situation. Finally, From the 

beginning, it has favoured the economic route, as economic 

liberalisation is seen as a precursor to political reform. The purpose of 

the free trade agreements was to move from preferential treatment for 

the Arab countries of the Mediterranean to a reciprocal agreement. 

This was designed to stimulate competition and trade, to encourage 

investment and technology transfers and, ultimately, to boost the 

economies of those countries while improving their business 

climates. Stimulating growth creates employment and increases 

income per head. So the aim of this study is to answer the question: is 

a Medi-Arab union can be true? And what can these countries benefit 

from this economic integration? 

 Literature review: 

- (Geldi, 2012), quantifies the most likely trade effects of the 

exceptional cases of the GATT/WTO system, namely, Regional 

Integration Agreements, on the selected member as well as non-

member countries of the EU, NAFTA, MERCOSUR and AFTA. To 

this end, the gravity model was estimated through fixed effects model 

and panel cointegration analysis. It was found that the explanatory 

power of the latter has superseded the former one. For the case of EU, 

it was found that the intra-union trade-creation effect is 

approximately six times larger than extra-union effects. In NAFTA, 

exports to outside countries are significantly diverted. 

- (Baier, Bergstrand, & Feng, 2014), provides the first evidence 

using gravity equations of bothintensive and extensive (goods) 

margins being affected by EIAs employing a panel data set with a 
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large number of country pairs, product categories and provides the 

first evidence of the differential (partial) effects of various “types” of 

EIAs on these intensive and extensive margins of trade. The results 

are robust to correcting for potential sample-selection, firm-

heterogeneity, and reverse causality biases. 

- (Mohamed-Chérif & Ducruet, 2016), studied the possibility of an 

economic integration in the Maghreb region (Algeria, Morocco, and 

Tunisia), which is currently responsible for no less than one-third of 

all African port throughputs, offers a fertile ground to test the 

possibility for regional integration to occur through maritime linkages 

despite limited trade integration and land-based transport 

connectivity. Main results highlight the increase of trans-Maghreb 

maritime connectivity but this occurs mostly at the periphery of the 

system based on transit flows. Logistical integration versus trade 

integration is discussed in light of the recent evolution of Maghreb 

ports and of the region in general. 

I- Theoritical framework : Economic integration concepts   

1- What is economic integration ? 

In everyday usage the word "integration" denotes the bringing 

together of parts into a whole. In the economic literature the term . 

"economic integration" does not have such a dear-cut meaning. 

Where Jan Tinbergen defined it : “all processes of economic 

integration include two aspects:  Negative integration: the 

elimination of obstacles and Positive integration: harmonization, 

coordination of existing instruments”. 

According to (Allen, 1963)review of Balassa's book: “the basic 

ingredient of any integration form is the elimination of barriers to 

trade among two or more countries”. He  also stresses the point that 

although traditional international trade theory has dealt with the 

effects of reduction of trade barriers, a separate theoretical framework 
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is needed to study issues of economic integration. 

From these definition economic integration can be defined as follow : 

 a process by which the firms and economies of separate states 

merge in larger entities. 

 The combination of several national economies into a larger 

territorial unit. 

 It implies the elimination of economic boarders between 

countries. (Economic borders: any obstacle, which limits the 

mobility of goods services and factors of production between 

countries). 

2- Levels of economic integration:  

There are several levels of economic integration shown in figure 01 

as follow(Śledziewska): 

Figure01. levels of economic integration 

 

Source: Dr.Katarzyna Śledziewska, “Theory of Economic 

Integration” 

 

 Preferential Trade Agreement (PTA): A trade pact between 

countries that reduces tariffs for certain products to the 

countries who sign the agreement. While the tariffs are not 

necessarily eliminated, they are lower than countries not 

party to the agreement. It is a form of economic 
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integration. 

 A Free Trade Agreement (FTA): is a PTA in which member 

countries do not impose any trade barriers (zero tariffs) on 

goods produced within the union. However, each country 

keeps its own tariff barriers to trade with non-members. 

This is usually referred to as "trade integration".  

 Customs union (CU): Agreement between two or more 

(usually neighboring) countries to remove trade barriers, 

and reduce or eliminate customs duty on mutual trade. A 

customs union (unlike a free trade area) generally imposes 

a common external-tariff (CTF) on imports from non-

member countries and (unlike a common market) generally 

does not allow free movement of capital and labor among 

member countries. 

 Common market: A Common Market (CM) is a CU which 

further allows free movement of labor and capital among 

member nations. This is usually referred to as "factor 

integration". At the beginning of 1993, the EU achieved the 

status of a CM. 

Remarque: The most advanced type of economic integration is the 

Economic Union, where the monetary and fiscal policies of member 

states are harmonized and sometimes even completely unified. This is 

usually referred to as "policy integration". The extreme case of an 

Economic Union could be a Monetary Union (MU). A good example 

for the former is the countries of the EU who use a single currency, 

the Euro. (Hosny, 2013). 
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Figure02. integration in Europe and it economic relations 

 
source: http://coin.wne.uw.edu.pl/sledziewska/wyklady/tei2.pdf 

 

3- Pre-conditions and key principles for successful regional 

integration: 

3.1- Pre-conditions:  

A successful regional integration is premised on a number of pre-

conditions. As far as politics is concerned, these relate to the 

existence of: 

 domestic peace/security in countries. 

 Political and civic commitment and mutual trust among 

countries.  

With regard to economics, there is a need for a minimum threshold of 

macro-economic stability and good financial management in 

countries (price stability, realistic real exchange rates, etc.); and 

sufficiently broad national reforms to open markets. (Ndulu, 

Kritzinger-van Niekerk, & Reinikka, 2005) 

3.2- the Key principles:  successful integration has to be guided by 

principles, which would assure that the subregional and the national 
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programs are compatible and mutually reinforcing. In more details:  

 Openness:  National and regional markets too small: openness to 

the rest of the world is essential. 

 Open Regionalism : First, this implies outward-orientations. 

Second, it implies a market-driven integration process. Third, 

private sector involvement is implied by the very idea of a well-

functioning market. 

 Subsidiarity: Subsidiarity simply means that regional institutions 

should be responsible only for those activities that are not better 

handled at the national level. In return, government must be 

selective and parsimonious in creating sub-regional organizations 

and initiatives 

 Private sector leadership:  Integration must be for the people; 

private sector is the engine of integration 

 Pragmatism: Variable geometry (countries join when ready and 

appropriate); variable speed (not all issues simultaneously); 

variable depth (degree of supranationality) 

Figure03. the reasons that can drive economic integration to fail. 
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Source : author’s own  

4- What are the advantages and the disadvantages of economic 

integration? 

The effects of regional trade agreements on people, jobs, companies, 

culture, and living standards spark debate and the main negative and 

positive consequences(Baier, Bergstrand, Egger, & McLaughlin, 

2008) are represented in table 01: 

Table.01 economic integration consequences 

Advantages disadvantages 

- trade creation: where economic 

integration provides an increase in trade 

between countries in the region and gives 

consumers and industrial buyers a wider 

selection of goods and services not 

available beforehand with cheaper prices. 

- Greater Consensus: by eliminating the 

trade barriers in smaller groups of 

countries, it becomes easier to gain 

consensus as opposed to working in the 

far larger WTO. 

- Political Cooperation: This integration 

is an essential strategy to address the 

effects of conflicts and political 

instability that may affect the region. It is 

also Useful tool to handle the social and 

economic challenges associated with 

globalization.-  

Employment Opportunities: Regional 

integration can expand employment by 

enabling people to move from country to 

country for work, or to earn a higher 

wage. 

- Creation Of Trading Blocs: economic 

integration may increase trade barriers 

against non-member countries. 

 - Trade Diversion: Because of trade 

barriers, trade is diverted from a non-

member country to a member country 

despite the inefficiency in cost.  

- National Sovereignty: Requires member 

countries to give up some degree of 

control over key policies like trade, 

monetary and fiscal policies. The higher 

the level of integration, the greater the 

degree of controls that needs to be given 

up particularly in the case of a political 

union economic integration which 

requires nations to give up a high degree 

of sovereignty. 

- Shifts in Employment : Figures on jobs 

lost or gained vary with the source. But 

jobdislocation allows a nation to upgrade 

the economy towardhigher-wage-paying 

industries that can increase 

competitivenessdue to a more educated 

and skilled workforce. 
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Source: author’s own  

II- A Mediterranean-Arab economic integration (MAEI): can it be a 

reality? 

Arab economic integration (AEI) has been on the agenda of Arab 

politicians and intellectuals and of interest to the Arab public at large 

for some fifty years. However, for so many issues where the most of 

these agreements have not been effective and many were never fully 

implemented, resulting in limited intraregional trade compared with 

other regions(Habeeb, 2002). Therefore, we are trying in this paper 

to test the possibility for a Mediterranean Arabic integration which 

include the following countries: Morocco, Algeria, Tunisia, Libya, 

Egypt, Syria, Lebanon and Palestine. Where this regions may regroup 

many of economic integration’s principles illustrated as follows : 

1- Geographical position 

One of the most obstacles on the path of foreign trade is there 

geographical position. But for the Mediterranean countries this can’t 

be considered as an obstacles due to its strategic geographical 

location. Where this bloc is consisted of coastal countries overlooking 

the Mediterranean Sea, which is considered as an important trade 

route for all countries of the world, where the entire globe needs to 

pass through the Mediterranean to transport goods from East to West. 

All this facilitates the ease and freedom of movement of goods 

among the medi-Arab countries, as well as their integration as a 

unified bloc in the international markets (due to their good economic 

relations with the EU countries) to reduce the gap between them and 

among the developed countries. 
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2- Adaptation to market economy  

One of the major problems that needs to be handled on while 

examining the efforts of the country referred as Medi-Arab countries 

(with regard to their geographical position is the integration of 

countries to the rules of market economy and to get integrated to the 

global economy from another side. One of the most important 

indicator of this part is the market’s freedom of each country of Medi-

Arab countries is represented in figure 04 

Figure.05 freedom of market and trade in medi-Arab region (2017) 

 

                         Source: data processing 

The free market is an economic system based on supply and demand 

with little or no government control. It is a summary description of all 

voluntary exchanges that take place in a given economic 

environment. Free markets are characterized by a spontaneous and 

decentralized order of arrangements through which individuals make 

economic decisions. Based on its political and legal rules, a country’s 

free market economy may range between very large or entirely black 

market. 

From figure 4 we can notice that this region have an approximate 

percentage of the market freedom between 56% in Syria as a lowest 

percentage and 88% as a highest percentage registered in Palestine. 

https://www.investopedia.com/terms/m/marketeconomy.asp
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This percentages means that governments still control some of the 

prices, for example, Algeria with 60% of freedom of the market is 

due to the price support policy, where Algeria supports the prices of 

many essential goods (milk, sugar, coffee, tea, Gasoline…) which 

make prices more stable and under state’s control. 

3- Inter-country macroeconomic variation 

The similarity of the macroeconomic balances of the Medi-Arab 

countries is another important condition to create the intended results 

from the economic integration, in order to have similar levels of 

welfare.  

 One of the most important indicator is the gross domestic product 

(total and per capita) which is represented in the following graph:  

Figure.05 GDP growth in Medi-Arab countries for the period 2011-

2016 

 

Source: author’s data processing (depending on UNTCAD statistics) 

From figure 06 we can notice that most of the region countries have 

positive growth rate starting with morocco with the highest rate 

4.09% to Lebanon with 1.81% except Libya and Syria which 
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registered a big fall in GDP growth rates -12.62% and -11.1% 

respectively. This fall was because of the civil war known by “Arab 

spring” that have started in 2010. For Syria’s decline in the GDP in 

2012 is explained by the sharp drop in all GDP components: a sharp 

75% reduction in public consumption, a considerable 81 percent drop 

in private consumption, a considerable decline in foreign investments, 

the flight of large amounts of foreign capital, and the slowing down 

of foreign trade. This rates continue to decrease until 2016 and 2017 

where it starts to raise again but as a war destroyed country may 

needs to this integration to have more aids and help from the region’s 

country. The same thing for Libya that suffered from both the civil 

war, the death of their president that causes a political destruction in 

addition to the oil crises because it’s a rural country with various 

naturel resources.  

 Second macroeconomic indicator is personal income represented 

by the GDP per capita that shows the income variations between 

countries 

                    Figure.06 personal income (GDP per capita in US$) in 

the Medi-Arab region  

 

Source: data processing depending on World Bank Data 

From figure 06 we can notice that Almost all economies have been 

touched by the last crisis, Algeria registered a decline from 5466$ to 
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3916$ due to the last oil crisis that began in mid 2014, the same thing 

for Libya which are both rural economies depending on oil exports. 

Tunisia has also marked an obvious drop from 4270$ to 3688$ as a 

consequence of the unstable social circumstances and political issues 

(civil war) that causes a decline in Tourism revenues which was an 

essential resource for the state treasury. However for morocco, 

Palestine and Lebanon stood on the same level (approximately) and 

Egypt have registered a small increase about 150$ from 2014 to 2016. 

Therefore, what should be noticed is that Lebanon have the highest 

personal income more than 8000$ this is the result of its small 

superficies and the smallest population in the region. ( Remarque: the 

personal income presented by the GDP per capita doesn’t reflect the 

real income of all population, but it represent the average of the total 

domestic product divided on population). As a final conclusion the 

Medi-Arab countries have almost the same macroeconomic levels 

and can be integrated in way that can help damaged economies 

(Syria, Libya and Palestine) and that can increase cooperation in 

improving social economic living levels.  

 Foreign investment and foreign trade 

1- Foreign investment 

Infrastructural development of the countries in the region must vary 

largely particularly the fact that the sources of raw materials vital for 

the manufacturing industry also vary among the Medi-Arab countries 

which make them more attractive to the foreign investment. 

 

 

 

 



 

 Hadjer boulila
 
, Seyf eddine benbekhti 

 , 
Mohamed benbouzine 

 

Vol 3, N° 2, December 2020                                    NARAFE Review 36 

                    Figure.07 foreign investment in Medi-Arab region  

 

                    Source: world bank statistics 

From figure 07 we notice that in 2015 Algeria records a negative 

inflow for the first time. Egypt on the contrary sees a strong rise 

(+49%) marking the return to the pre-revolution FDI levels. Lebanon 

and Palestine monitor a 37%, 19% and 25% decline respectively. In 

Libya, after an inflow close to zero in 2014, foreign investors are 

back. The slight decrease in Morocco (-11%) after a record year in 

2014 does not prevent the country from confirming its dominant 

position in Africa. FDI inflows still remain subdued in 2015 in 

Tunisia. However UNCTAD report WIR 2016 as well as project 

announcements detected by the ANIMA-MIPO Observatory suggest 

that despite the global decrease in investment recorded in this region, 

but these MED countries will confirm their good performance over 

the coming years especially. Therefore and because of their 

imperative natural, touristic and states efforts to take off the economy, 

where this economic integration may be a solution to get united to get 

up with these countries from many dimensions, political, economic, 

social and security to attract more FDI flows. 

2- Foreign trade capacity 

In economic integration, participating countries are preferred to have 

completed their industrialization phase and to have different 
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production expertise countries in the region can trade also in the areas 

where they are weak. 

Table.02 Medi-Arab imports and exports 

Country Exports Imports 

Morocco  

In 2016 Morocco exported 

$22.6B, making it the 51st largest 

exporter in the world. 

In 2016 Morocco imported 

$41.5B, making it the 46th largest 

importer in the world. 

Algeria 

In 2016 Algeria exported $29.9B, 

making it the 46th largest 

exporter in the world.  

In 2016 Algeria imported $47B, 

making it the 43rd largest 

importer in the world. 

Tunisia  In 2016 Tunisia exported $12.9B, 

making it the 59th largest 

exporter in the world 

In 2016 Tunisia imported $18.8B, 

making it the 59th largest 

importer in the world. 

Libya In 2015 Libya exported $8.78B, 

making it the 91st largest exporter 

in the world. 

In 2015 Libya imported $11.4B, 

making it the 92nd largest 

importer in the world. 

Egypt  In 2016 Egypt exported $22.4B, 

making it the 52nd largest 

exporter in the world.  

In 2016 Egypt imported $57.7B, 

making it the 39th largest 

importer in the world.  

Source: Standard International Trade Classification 

Figure.08 number of products exported by the Medi-Arab countries 

 

Source: data processing (from Standard International Trade 
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Classification) 

Taking the Medi-Arabs region as a bloc and captivating economic 

integration in consideration we can say that there is a wild exported 

product’s base. Where Algeria and Libya are major exporters of 

energy especially oil and gas in addition to the renewable energies 

which is considered as a new project in this reach areas but due to its 

dependence on this energies they have neglected other industries 

where they export only 20 and 17 products respectively. Egypt as the 

most various exports base is famous with precious metals exports 

(especially gold) and 253 products (energy, minerals, chemicals, 

agriculture…) followed by Lebanon with 237 products (their top 

exports are jewelry, scrap copper, chocolate…) and Tunisia with 230 

product wires exports in the first rank. Palestine exports about 196 

products with building stones as a leader, Morocco exports 165 

product (cars, wires, minerals…). Finally, Syria even as a destroyed 

country have a variety of exports where spice seeds is the tops 

exports. 

 Trade agreements in the region: 

 the Agadir Agreement between Tunisia, Morocco, Jordan, 

and Egypt, in force since 2007, remains open to other Arab 

Mediterranean countries provided full liberalization of 

trade in industrial and agricultural goods among member 

countries. 

 Palestine and Jordan have signed a Free Trade Agreement; 

 Egypt, Lebanon, Morocco, the Palestinian Territories, Syria 

and Tunisia have signed bilateral agreements with Turkey. 

Negotiations are underway between other Mediterranean countries to 

establish similar agreements. 

All this indicators and statistics shows all the power and weakness 

points of each country giving a better image of the possibility of the 
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economic integration, and how can these countries benefit from. This 

Still only a theoretical view needs an econometric implication to be 

more supported    

III- Empirical framework : will the implication of a Panel 

cointegration supports the MAEI empirically? 

1- Data and method:   

The sample covers 9 countries : Morocco, Algeria, Tunisia, Libya, 

Egypt, Lebanon, Palestine and Syria, where we have used annual data 

extracted from different international organizations such as FMI, 

world Bank, UNTCD, African development bank… from 1980 to 

2019 which include all structural changes and economic fluctuations 

under macroeconomic uncertainty in the Medi-Arab countries. These 

data represents different economic indicators and sectors. [GDP per 

capita (GDPc), Exports, imports, industrial production, Foreign direct 

investment (FDI) and real exchange rate index (Reer index)]. 

To reach the aim of this study, the cointegrated panels, using ordinary 

least square (OLS) method to estimate the long-run equation leads to 

biased and inconsistent estimator of the parameters. OLS estimates 

suffer from asymptotic bias unless the regressors are strictly 

exogenous, so that the OLS standard errors cannot generally be used 

for valid inference. We estimate the long-run coefficients by using the 

fully modified ordinary least square (FMOLS) that have been has 

been proposed by Pedroni (1999, 2004). 

2- Results  

2.1- Panel unit root test : 

 While these tests are commonly termed “panel unit root” tests, 

theoretically, they are simply multiple-series unit root tests that have 

been applied to panel data structures (where the presence of cross-
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sections generates “multiple series” out of a single series). Moreover, 

in our study we have   Im, Pesaran and Shin test (2003) ; Levin, Lin 

and Chu (2002) 

Table 03:  test IPS and Levin panel  unit root test 

Source: data processing  

Results  

Panel IPS test revealed that all variables are stationary at first 

difference where all probabilities are less than 1%. While levin test 

showed that only FDI is stationary at level (10%) and the rest 

variables are stationary at the first difference. 

2.2- Pedroni’s cointegration test:  

Once it is found from the unit root test that the variables are 

stationary, then the next step is to apply co-integration analysis to 

Variables 

IPS Levin 

Level First différence Level 
First 

différence 

LNGDPc 
0.7023 

( 0.7588) 

     -

5.73405***

  

(0.0000) 

-0.90914 

( 0.1816) 

-5.47454*** 

 (0.0000) 

Exports 
2.2560 

( 0.9880) 

-7.83778***

  

(0.0000) 

1.50212*** 

(0.9335) 

-3.14916*** 

(0.0008) 

Imports 
2.8548 

(0.9978) 

-7.45506*** 

(0.0000) 

1.60853 

 0.9461 

-6.86098***  

(0.0000) 

LNIP 
1.90438 

(0.9716) 

-2.95682*** 

 (0.0016) 

-0.91121 

(0.1811) 

-3.53069*** 

(0.0002) 

LNFDi 
0.55891 

(0.7119) 

-5.35279*** 

(0.0000) 

 -1.29450*

 (0.0977) 
- 

Reer   
3.10471 

0.9990 

-4.72545*** 

 (0.0000) 

2.67848 

 (0.9963) 

-5.85814***  

(0.0000) 
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examine whether a long run co-integration relationship exists among 

those variables or not. Pedroni method of co-integration allows for 

heterogeneity across individual members of the panel.  

                  Table.04 Pedroni Residual Cointegration Test 

 

 Statistic Prob. Statistic Prob. 

Panel v-Statistic  54.48  0.0000  33.73  0.0002 

Panel rho-Statistic  30.09  0.0008  25.33  0.1347 

Panel PP-Statistic  14.11  0.1680  7.036  0.7221 

Panel ADF-Statistic  21.73  0.1651  21.73  0.0165 

Group rho-Statistic  1.749962  0.1599 

Group PP-Statistic -0.572856  0.0834 

Group ADF-Statistic -3.879218  0.0001 

 

From table 04 we can notice that long run relation between the Medi-

Arab region exists since there is (06) cointegrations. Which means 

that an economic integration between: Morocco, Algeria, Tunisia, 

Libya, Egypt. 

        2.3- Panel long-run estimates (FMOLS) 

After assuming that there is a long run relationship between the 

Medi-Arab countries, now we move to the panel long run estimation, 

the variables coefficients are represented in table 05 

                      Table05. FMOLS estimation results 
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNGDPC 0.979933 0.010545 92.92654 0.0000 

IMPORTS -2.11E-11 5.75E-12 -3.665255 0.0003 
EXPORTS 6.17E-11 9.77E-12    6.319775 0.0000 

LNFDI -0.022852 0.008278 -2.760601 0.0064 
LNIP 0.049830 0.008955 5.564230 0.0000 
REER -0.032017 0.010260 -3.120429 0.0021 
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           Source : data procession 

From table 5, we notice that all probabilities are less than 5% which 

means that all our variable are significant, and a long run relationship 

exists between them. So as a result of an economic integration between 

the countries under study: 

- GDP per capita will increase since its coefficient is positive which 

means that living level for citizens may increase. As it expands 

employment by enabling people to move from country to country for 

work, or to earn a higher wage 

- Imports will decrease when these countries cooperate in the field of 

trade by exchanging raw materials and products that don’t exist in 

one country since there are no longer tariffs or quotas on trade of 

industrial goods. and exports will increase between them and to the 

external market as a unified market. The lower cost structure will also 

promote the firm's international competitiveness outside the trading 

blocs. “However, elimination of trade barriers also exposes a firm's 

home market to competition from firms located in other member 

countries, thus threatening less efficient firms” (Griffin/Pustay 2013, 

p. 288). 

- Foreign direct investment will decline in the region, due to the civil 

wars in Syria and the Israel colonization in Palestine, but working 

together by cooperation agreements and by studying the gaps and 

economic-social problems will certainly bring solutions as an 

essential strategies to address the effects of conflicts and political 

instability that may affect the region. 

- Industrial production will increase, liberalizing trade and foreign 

direct investment and the different regional alliances eliminating 

trade barriers, adopting a common external trade policy and allowing 

factors of production to move freely between members, will lead to 

new markets with regard to sourcing, and selling and to new sites for 
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production. Firms can reduce their production costs by 

capturing economies of scale when expanding their customer base 

within the trading bloc.  

- Exchange rate registered also a decrease, which means that 

economic integration will lead to increase the value of currency 

especially if they unified one common currency as Euro in the 

European Union.  

Conclusion  

Regional integration agreements have been an important topic in the 

economic literature that study the motives for their existence, 

theoretical background and the effects of these agreements on both 

the individual countries and the overall trading system. This study 

focuses on the economics of the Mediterranean Arab countries and 

testing the possibility of integration as Medi-Arab union. The results 

had approved that these countries can really benefit from the 

economic Union in various dimensions, social, economic and also in 

security… however conflicts in Syria, Lebanon and Palestine may 

cause some problems only if this integration was directed in a manner 

that may solve this issue. In addition money and trade union may 

raise competiveness of local products and allow the region markets to 

integrate in the international markets in addition to the raise of 

currency values. 

This study can be done in a better way using more advanced 

econometric and statistic methods used by the international 

organizations, because it’s a good idea that can serve the personal and 

general interests. 
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