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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 اإلصلليزية األوراق 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 نهجةشل تكون ادلسامهات سلتصرة بدقة و

  .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
 11لعينة من  على العالقة بُت سياسة االنفتاح ادلايل والتطور ادلايل نوعية ادلؤسساتأتثَت هتدف ىذه الورقة إىل اختبار 

مؤشرات لقياس تطور كل من و  انسةابستخدام ظلاذج ابنل الديناميكية غَت ادلتج 6113 -1661خالل الفًتة  دولة انمية
أن نوعية ادلؤسسات تعترب كمتغَت شرطي يف العالقة بُت االنفتاح ادلايل إىل  الدراسة توصلتالقطاع ادلصريف واألسواق ادلالية. 

اع ادلصريف وبينت النتائج وجود أثر سليب لالنفتاح ادلايل على تطور كل من القط والتطور ادلايل يف األجل الطويل يف ىذه الدول،
يف أغلب ىذه الدول، ومن جهة أخرى وجدت الدراسة  ايتادلؤسس التطوراطلفاض مستوى واألسواق ادلالية، ويرجع ذلك إىل 

أبن االنفتاح ادلايل ال ؽلارس أتثَت قوي وإغلايب على التطور ادلايل إال عندما يصل التطور ادلؤسسايت أو يتجاوز مستوى أو عتبة 
 معينة.

 نوعية ادلؤسسات، االنفتاح ادلايل، التطور ادلايل، ظلاذج ابنل الديناميكية، الدول النامية.ية: كلمات مفتاح
 .JEL  :F36, G10, G18 اتتصنيف

Abstract:  

This paper aims to test the impact of institutional quality on the relationship 

between financial openness and financial development in a sample of 14 

developing countries during the period 1990-2016 using dynamic 

heterogeneous panel data models and indicators to measure the development of 

banking sector and financial markets. The study found that the institutional 

quality is considered a conditional variable in the relationship between 

financial openness and financial development in the long-term in these 

countries, The results showed a negative impact of financial openness on the 

development of the banking sector and financial markets. This has due to the 

low level of institutional development in most of these countries. On the other 

hand, the study found that financial openness does not exert a positive impact 

on financial development except when institutional development reaches or 

exceeds a certain threshold. 

mailto:benamar120@yahoo.fr/
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Key Words: Institutional quality, financial openness, financial development, 

dynamic panel data models, developing countries. 

JEL Classification Codes: F36, G10, G18 

 

 benamar120@yahoo.fr . لعوج بن عمر املؤلف املراسل:

 

 

 املقدمة: 
شهدت السنوات األخَتة من القرن العشرين موجة من اإلصالحات يف القطاع ادلايل ابلبلدان النامية يف 

يزت تدابَت اإلصالح ابتساع نطاقها، والرامية إىل ظل التوجو العام ضلو العودلة وتكامل أسواق رأس ادلال، وقد دت
 الرقابة على رفع خالل من ختفيض التدخل احلكومي ادلباشر بشكل كبَت وزايدة االعتماد على السوق، وذلك

االئتمان ادلدعوم لقطاعات بعينها، وخصخصة ادلصارف وختفيض القيود على األنشطة  وختفيض الفائدة أسعار
إىل تنمية األسواق احمللية لرؤوس األموال وختفيض القيود ادلفروضة على االستثمار األجنيب  ادلصرفية، ابإلضافة

 يف النظام ادلايل احمللي وأسواق رؤوس األموال.
فإن النظم ادلالية ، الدوافع اإلغلابية لتحرير أسواق ادلال واالنفتاح على األسواق اخلارجيةوعلى الرغم من 

بينما دتكنت بعض الدول األخرى من تطوير مؤسسات وأسواق ، ية ال تزال متخلفةالدول الناممن يف العديد 
مالية تعمل بشكل جيد، فكيف استطاعت بعض الدول حتقيق مستوايت جيدة من التطور ادلايل، فيما 

 عجزت دول أخرى عن حتقيق ذلك؟
ت الضوء على أعلية يف زلاولة لإلجابة عن ىذا السؤال ظهر عدد كبَت من األدبيات االقتصادية سلط

نوعية ادلؤسسات وعلى وجو اخلصوص النظام القانوين يف تفسَت االختالفات بُت الدول يف مستوايت التطور 
ادلايل، فعندما يراد الوصول بسلسلة التحسينات إىل قطاع مايل حديث، متنوع وابلعمق الكايف، فإن ذلك 

 ة على فرض القانون واللوائح التنظيمية.يتطلب االىتمام ابلرقابة التنظيمية واإلشراف والقدر 
ادلايل  االنفتاحسياسة احتمال وجود عالقة بُت بناء على ما سبق، حتاول ىذه الورقة تسليط الضوء على 

، لذا ايتادلؤسس ستوى التطوريف الدول النامية، وحتديدا ما إذا كانت ىذه العالقة تتأثر مب التطور ادلايلو 
التالية7 ىل لسياسة االنفتاح ادلايل أتثَت على تطور القطاع ادلايل يف الدول النامية؟ سنحاول معاجلة اإلشكالية 

 ؟ىذا األثر مرتبط مبستوى التطور ادلؤسسايتوىل 

mailto:benamar120@yahoo.fr/
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هبدف اإلجابة على اإلشكالية السابقة تسعى ىذه الدراسة إىل اختبار فرضية أساسية وىي أن نوعية 
 سياسة االنفتاح ادلايل والتطور ادلايل يف الدول النامية. ادلؤسسات تعترب متغَت شرطي يف العالقة بُت

يكتسي البحث يف موضوع العالقة بُت سياسة االنفتاح ادلايل والتطور ادلايل أعلية ابلغة، ويعترب من 
أبن  السائد يف ضوء االعتقادادلواضيع احلديثة اليت تزايد اىتمام الباحثُت هبا خالل العقود األخَتة، 

كثيفة التمويل، ويف ضوء زايدة الوعي أبعلية وجود نظام مايل مرن وفعال بكوهنا  ادلعاصرة تتسم  االقتصادايت
 .الختيار السياسات ادلالئمة لتطويرهها من زلاولة يف التنمية ابلنسبة للبلدان النامية،جهود  ميدع

ادلايل وتطور  نفتاحاال وهتدف الدراسة احلالية إىل قياس أثر نوعية ادلؤسسات على العالقة بُت سياسة
وذلك للتعرف على مدى  Panel ARDLالقطاع ادلايل يف عينة من الدول النامية ابستخدام منهجية 

 يف األجلُت القصَت والطويل بُت سياسة االنفتاح والتطور ادلايل. بنوعية ادلؤسسات وجود عالقة مشروطة
 
 

  النظري: اطاراإل. 1
ف ــدة وظائــوم بعــور يقــام ادلايل ادلتطــو يف أن النظــمــايل ابلنــور ادلــطــالت طــري وراء ربــب النظــن السبمــيك

ــراقبــة الت وادلــامــات وادلعــومــف ادلعلــاليــض لتكــو من خفــالل ما ػلققــة من خــة الوساطــز فعاليــة لتعزيــحامس
(Gazdar & Cherif, 2014) ،يل يف اخلدمات ادلالية ادلتنوعة اليت تقدمها ويتجلى مفهوم التطور ادلا

مؤسسات الوساطة واألسواق ادلالية للمقرضُت وادلقًتضُت، وقد تطور ىذا ادلفهوم وتوسع ليشمل أيضا 
 التحسينات والتطورات يف كفاءة النظام ادلايل ومؤسساتو ادلصرفية واألسواق ادلالية.

ن خالل حتديد الفرص اجليدة للعمل التجاري ودتويلها، ويشجع النظام ادلايل احلديث نشاط االستثمار م
ومتابعة أداء ادلديرين، والسماح بتداول ادلخاطر وتغطيتها وتنويعها، وتسيَت تبادل السلع واخلدمات، وتؤدي 

رفع كفاءة توزيع ادلوارد، وتسريع تراكم رأس ادلال، وتعجيل خطى التقدم التكنولوجي، شلا  ىذه الوظائف إىل
، فما الذي يقود إىل إغلاد قطاع مايل (6112)سوزان كرين وآخرون،  االقتصاديوره إىل تعزيز النمو يؤدي بد

 ا الذي يعيق تطور القطاع ادلايل؟متطور؟ أو ابلعكس م
، ايلــاع ادلــطــات على القــومــها احلكــار اليت تفرضــات األسعــوىـــود وتشــة يف القيــــون اإلجابــا ما تكـــغالب

دام ــخـــتـن اســـات مـــــومــُت احلكــكـــا دتـهــي منـــاســـرض األســــــون الغــواليت يكفيما يعرف بسياسة الكبح ادلايل، 
 .امـــل العــــدر للتمويـــايل كمصـــام ادلـــظـــالن
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مية االقتصادية مل تؤدي إىل إن سياسة الكبح ادلايل اليت اتبعتها العديد من الدول النامية هبدف حتقيق التن
، ونتيجة لذلك قامت العديد من الدول وخاصة النامية منها حتسُت تراكم رأس ادلال وال إىل النمو االقتصادي

رفع القيود بتغيَت بنية أسواقها ومؤسستها ادلالية عندما قررت االنتقال إىل اقتصاد السوق، حيث قامت ب
يل، وقد كانت هتدف عملية التحول يف تلك البلدان إىل حتقيق التجانس ادلفروضة على القطاع ادلا وادلعوقات

مع الدول ادلتقدمة، لذلك كان البد من تطوير القطاع ادلايل من خالل االنفتاح على فرص واعدة يف التمويل 
 .(6116)أمحد أبريهي، 

 ة حلشد ادلوارد ادلاليةل العقدين ادلاضيُت آفاقا جديدالخلألسواق ادلالية ندماج العادلي االفتح وقد 
ادلايل يف الوقت  ندماجاالأن تزايد  ، إالال ادلتاحة لالستثمار بفاعلية أكثر يف الدول الناميةمو ألوتوظيف ا

نفسو، أوجد سلاطر وحتدايت جديدة كان أعلها غياب الرقابة الفعلية على التدفقات ادلالية اذلائلة وتذبذب 
، تطور القطاعات ادلالية يف العديد من ىذه الدولسلبا على ليت أثرت واداري إلاالتمويل وانتشار الفساد 

 . (6112)جار هللا و ذنون،  سواق ادلاليةاألحالة من عدم اليقُت وإرابك يف أداء  توخلق
فقد أثبتت الشواىد التجريبية فشل ىذه الوصفة يف العديد من الدول، بل كانت ذلا آاثر عكسية 

دلالية، وابلتايل فإن اعتبار التحرير واالنفتاح ادلايل سببا للتطور ادلايل قد يؤدي إىل ساعلت يف سلتلف األزمات ا
السنوات األخَتة حول زلددات التطور ادلايل واليت يف تزايدت البحوث  أخطاء يف حتليل النتائج ادلًتتبة، لذلك

فقد  األنظمة ادلالية بُت الدول، ات يفسلطت الضوء على العوامل ادلؤثرة على التطور ادلايل وادلفسرة لالختالف
اىتمت األدبيات النظرية احلديثة أبعلية البيئة ادلؤسساتية والقانونية والعوامل السياسية واالقتصادية، يف زلاولة 
منها لتقدمي اإلجابة على رلموعة من التساؤالت أعلها7 دلاذا بعض الدول لديها رأس مال أكرب بكثَت مقارنة 

 ذا بعض الدول لديها أنظمة مالية ومصرفية قوية مقارنة بدول أخرى؟.بدول أخرى؟، ودلا
 

 حمددات التطور املايل:. 1.1
 :املؤسسيةأ. البيئة 

تزايد اىتمام الباحثُت يف السنوات األخَتة أبعلية البيئة ادلؤسسية والقانونية ابعتبارىا من أىم العوامل 
دبيات القانون أب دلالية ومدى جودهتا، من خالل ما يــسمىات اسؤسددة ألنواع اخلدمات اليت تقدمها ادلاحمل

، فيما يعرف بنظرية القانون والتمويل،  La porta et al (1998)ود جذور ىذه األدبيات إىل عوت، وادلال
حيث أوىل ىؤالء االقتصاديُت أعلية كبَت ة لعامل القانون، وحاولوا تفسَت العالقة بُت اإلطار القانوين وتطور 

 اع ادلايل بُت سلتلف البلدان.القط
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وتشَت نظرية القانون والتمويل إىل أن الدول اليت دتلك نظام قانوين ػلمي حقوق ادللكية، ويعمل على 
تسهيل إجراء العقود بُت ادلتعاملُت، وػلمي احلقوق القانونية للمستثمرين، فإن ذلك غلعل ادلدخرين أكثر 

ز ىذه النظرية على إمكانية األسواق ادلالية، ومن انحية أخرى ترتك استعداد لالستثمار، شلا يساىم يف توسيع
األصل القانوين للنظام القضائي لالختالفات بُت الدول يف كيفية محاية حقوق ادلستثمرين، تنفيذ  تفسَت

 .(La Porta et al, 1998) العقود، ومستوى التطور ادلايل
قوانُت يتضمنان سلتلف درجات األصول بُت نوعُت من ال La porta et al (1998)وقد ميز 

القانوين على التطور ادلايل من  ، وحسب ىؤالء يؤثر األصل2والقانون العام 71 القانون ادلديناالقانونية وعل
 7خالل آليتُت

 اآللية السياسية:. 1أ.
أبن النظم القضائية ختتلف من حيث األعلية النسبية للملكية  La porta et al (1998)يعتقد 

ادلالية،  العقودأساس  ىيادللكية الفردية حقوق فردية ابدلقارنة حبقوق الدولة، ويضيف ىؤالء أبن محاية ال
ن ــع مــــوى مرتفــــة دتلك مستــــوق الدولــــرب من حقــة أكــوابلتايل فإن البلدان اليت حتمي حقوق ادللكية الفردي

 .(Beck, Demirgüç-Kunt, & Levine, 2003) التطور ادلايل
التأكيد على أن القانون العام يعزز التطور ادلايل بشكل أكرب مقارنة  إىلالقانون والتمويل  نظريةوذىبت 

 . (Beck & Levine, 2005) بنظام القانون ادلدين
 آلية التكييف:. 2أ.

 معإىل أن األنظمة القضائية ختتلف يف قدرهتا على التكيف  La porta et al (1998)يشَت 
ويضيف ىؤالء أبن التطور ادلايل يًتافق مع التجدد يف األصول ادلالية،  ،جات االقتصاد فيما يتعلق ابلعقودحتياا

ويتطلب ذلك تغيَتات يف األطر القانونية لتواكب االبتكارات ادلالية، وابلتايل فإن عدم قدرة النظام القانوين 
 بُت االحتياجات ادلالية لالقتصادوات واسعة على التكيف بسرعة مع التغَتات احلاصلة، يؤدي إىل ظهور فج

                                           
القانون ادلدين عبارة عن رلموعة من القواعد ادلنظمة لعالقات األفراد من أشخاص طبيعيُت ومعنويُت مع بعضهم البعض، تعود  1

 .اخللفية القانونية الرومانية خصوصا يف فرنسا، أدلانياجذوره إىل القانون الروماين، ويوجد ىذا القانون يف الدول اليت تتبٌت 
ويسمى أيضا ابلقانون األصللوساكسوين، يستمد جذوره من الًتاث القانوين اإلصلليزي، ومن أبرز مساتو االعتماد القانون العام7  2

حدة األمريكية، كندا، اسًتاليا، نيوزلندا على السوابق القضائية كمصدر ملزم للتشريع، يوجد ىذا القانون يف بريطانيا، الوالايت ادلت
 ويف أغلب الدول األصللوساكسونية.
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 ,Beck, Demirgüç‐Kunt, & Levine) وقدرة النظام القانوين على تلبية ىذه االحتياجات
2001). 

 مقارنة ادلستثمرين حقوق حلماية متدين مستوى يعرف ادلدين القانون أن إىل الباحثونويف األخَت توصل 
 اختالف أنفرضية  Levine, Loayza & Beck (2000) سةدرا نتائجت كدأ كما،  العام ابلقانون
فاإلصالحات القانونية اليت تعزز  ،بُت الدول ادلايل التطور مستوى يف االختالف يفسر القانونية األنظمة

 ال عن اإلفصاح احملاسيب، ؽلكن أن تقود إىل تعزيز التطور ادلايلـود، فضـحقوق الدائنُت وإنفاذ العق
(Levine, Loayza, & Beck, 2000). 

يرتبط يف األسواق ادلالية أبن العائد ادلتوقع  Erb, Harvey & Viskanta (1996)كما أوضح 
اطلفاض مستوى اخلطر السياسي إىل أن  وأشار ىؤالءحبجم ادلخاطر السياسية يف البلدان النامية وادلتقدمة، 

 .Ben Naceur, Cherif, & Kandil)(2014 , العائد ادلطلوب يؤدي إىل اطلفاض
Demirguc-Kunt & Maksimovic (1998) وجدوا أبن الشركات يف البلدان ذات ،

النظم القانونية الفعالة قادرة على النمو على ضلو أسرع ابالعتماد أكثر على التمويل اخلارجي، حيث أن 
مدى محاية حقوق الدائنُت العوامل ادلؤسسية والقانونية ذلا أتثَت ىام على تنمية القطاع ادلايل، على سبيل ادلثال 

 .(Ben Naceur, Cherif, & Kandil, 2014) لو أتثَت مستقل على تنمية القطاع ادلايل
 :السياسيةب. العوامل 

للتأثَت يف مستوى التطور أكثر من غَتىا  لديها أعلية ةيلسياسالعوامل ايرى العديد من االقتصاديُت أبن 
موعة معينة على السلطة، جتعلها تضع سياسات يف صاحلها، خاصة إذا  ووفقا ذلذا الرأي فإن سيطرة رل، ادلايل

كانت ىذه اجملموعة من ادلؤسسات الصناعية الكربى وأصحاب رؤوس األموال، فادلصاحل اخلاصة ذلؤالء 
 تدفعهم إلنشاء بيئة معادية لألسواق ادلالية ادلستقلة اليت تتعارض مع مصاحلهم. 

ة ــليـا عمـارىــبــايل ابعتــور ادلـــطـددات التــر زلــيـــسـتف  Rajan & Zingales (2003)حـــاولوقد 
اب ـــحـة أصــريـا "نظــهـيـا علـــقــلــة أطـــريـع نظــوضــب الكاتـبـيـن امــة، وقــــاديــصــتـاالقاحل ــصارض ادلـــعــة لتـــامـع

ض ـل إىل ختفيـة، فإن التطور ادلايل ؽليـي، وحسب ىذه النظر (Rajan & Zingales, 2003) "احلــادلص
ول على ــواق للحصـازات االحتكارية اليت كانت حتصل عليها ادلؤسسات الصناعية الكبَتة يف األسـاالمتي
ويسمح تطور القطاع ادلايل دلؤسسات جديدة ابلدخول إىل األسواق،  ،(Morgan, 2013) لــالتموي

صاحل ستمنع أي تغيَت يف اللوائح القانونية اليت تسمح بتحرير القطاع لذلك يعتقد الكاتبُت أبن رلموعات ادل
 ادلايل، وتضغط على السلطات السياسية لعدم إجراء اإلصالحات الضرورية لتطوير النظام ادلايل.
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جوانب أخرى مهمة تتمثل يف  Rajan & Zingales (2003)وتشمل العوامل السياسية حسب 
ر حساب رأس ادلال ادلتزامن يف احلد من أتثَت أصحاب ادلصاحل الذين ؼلشون أعلية االنفتاح التجاري وحتري

 ادلنافسة ويعارضون تطور القطاع ادلايل.
، مبعٌت ادلايل العمق تكريس يفرئيسيا  ار دو يؤدي  ادلال رأس حسابوتشَت ىذه النظرية إىل أن حترير 

 الو مس األؤو ر ادلفروضة على حركات ضوابط ال إن إزالةحيث أن  ،أشكالو مبختلف التمويل إىل النفاذ إمكانية
، وختفيض سمح للمستثمرين احملليُت واألجانب ابدلزيد من التنويع يف احملافظ االستثماريةي عرب احلدود الوطنية

والتقليل من  االقتصاد سيولة زايدة أتثَت الضغط على السياسة االقتصادية من طرف أصحاب ادلصاحل، وابلتايل
 ال.تكلفة رأس ادل
ب ــــد الطلــإىل تزايد تولي (Svaleryd & Vlachos, 2002)حسب  االنفتاح التجاريويؤدي 

 ,David) دة، مبا يف ذلك أدوات التمويل التجاري والتحوط من ادلخاطرــــة جديــات ماليــعلى منتج
Mlachila, & Moheeput, 2014)ػلد  ة ال، فاالنفتاح التجاري وادلايل ادلتزامن حسب ىذه النظري

فقط من قدرة ادلؤسسات الصناعية الكربى على منع تطور األسواق ادلالية، ولكن أيضا ألن الفرص 
االستثمارية اجلديدة الناجتة عن االنفتاح قد تؤدي إىل حتقيق أرابح جديدة تفوق آاثرىا اإلغلابية اآلاثر السلبية 

 .(Baltagi, Demetriades, & Law, 2007) للمنافسة ادلتزايدة
 ت. العوامل االقتصادية:

 النمو االقتصادي:. 1ت.
 وأكدت االقتصادي، والنمو ادلايل التطور بُت وإغلابية قوية عالقة وجود النظرية األدبيات بينت لقد
ووفقا ذلذه النظرة فإن النمو االقتصادية،  ابلتنمية مرتبط ادلالية التنمية مستوى أن ادلتنوعة التطبيقية الشواىد
ي يستدعي ظلوا يف الطلب على األدوات ادلالية والتمويل والذي بدوره غلرب ادلؤسسات ادلالية تلقائيا االقتصاد

 بداية يف Robinson (1952) ارتبطت ابالقتصادي اليت الفكرة وىي، على االستجابة ذلذا الطلب
يف حتقيق النمو حول أعلية النظام ادلايل  Stiglitz (1994)يتساءل كما ،  (6116)العمر،  خلمسينياتا

يتولد عن التطور االقتصادي طلب إضايف على اخلدمات ادلالية شلا يؤدي إىل قطاع  ويرى أبنواالقتصادي، 
  .مايل أكثر تطورا

 التضخم:. 2ت.
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القطاع اآلاثر السلبية اليت يولدىا التضخم تنسحب على رلمل فقرات االقتصاد الوطٍت وعلى أداء  إن
، فارتفاع مستوايت التضخم سيؤدي ابألفراد إىل تفضيل أساليب االستثمار األخرى   واألسواق ادلاليةريفادلص

دف احملافظة على قيمة ما حبوزهتم هب شراء األصول ادلاليةكشراء السلع وادلوجودات دون االستثمار من خالل 
ن معيقة أو من رؤوس أموال، وابلتايل فإن البيئة االقتصادية عندما تتضمن معدالت مرتفعة للتضخم ستكو 

 .(6116)فهد نصر، لتطور القطاع ادلايل زلددة 
 

 :دراسات التجريبية السابقةال. 2
على التطور ادلايل أبقل ادلايل االنفتاح ثر نوعية ادلؤسسات و أ حولات التجريبية السابقة مل تكن الدراس

ذه الدراسات إىل أن توصلت جل ىمن الدراسات النظرية، بل كانت مكملة حلد كبَت للجهود التنظَتية، و 
الدول يف  تفسر بقوة االختالفات بُت ايتادلؤسس التطوروأن مستوايت  االنفتاح ادلايل يعزز التطور ادلايل

 يل.مستوايت التطور ادلا
فقد مشلت عينة ، احلديثة من الدراسات(Aluko & Ajayi, 2018) وتعترب الدراسة اليت قام هبا

ا جنوب الصحراء، وتوصلت إىل أن البيئة ادلؤسسية والقانونية واالنفتاح دولة من بلدان إفريقي 62مكونة من 
 ادلتزامن للحساب التجاري وحساب رأس ادلال تعزز من تطور واستقرار القطاع ادلصريف.

دولة من  12على بياانت سنوية لعينة من  (Cherif & Dreger, 2016) واعتمدت دراسة
 ايتادلؤسس التطور، وتوصلت إىل أن 6114-1661ل الفًتة بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا خال

 واالنفتاح التجاري من احملددات الرئيسية لتطور القطاع ادلصريف وسوق األوراق ادلالية يف ىذه الدول.
لتطور ادلايل يف ازلددات  (Ben Naceur, Cherif, & Kandil, 2014)وتناولت دراسة 

اجلوانب ادلؤسسية لديها أعلية أكثر من غَتىا للتأثَت وجدت أبن بعض ، و بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا
يف ىذه  تعترب كمحددات رئيسية للتطور ادلايل، كما توصلت إىل االنفتاح التجاري وادلايل يف التطور ادلايل

 الدول.
قدمت دليال جديدا على مساعلة ف (Baltagi, Demetriades, & Law, 2009)أما دراسة 

 Rajan & Zingalesةع ادلصريف، كما أهنا قدمت دعما جزئيا لفرضيا ح يف تطور القطا تسياسة االنف
اليت تنص على أعلية فتح احلساب التجاري وحترير حساب رأس ادلال بشكل متزامن لتعزيز التطور  (2003)

 ادلايل.
ىل بعنوان "ىل يؤدي االنفتاح ادلايل إ يف ورقة حبثية (Calderón & Kubota, 2009) وتوصل

تعميق األسواق ادلالية احمللية" إىل أن ارتفاع االنفتاح ادلايل يؤدي إىل ظلو وتوسع حجم االئتمان اخلاص 
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واألصول ادلصرفية، وتطوير سوق األوراق ادلالية وسوق السندات اخلاصة، كما أظهرت نتائج البحث أبن أتثَت 
، ومدى محاية حقوق ايتادلؤسس التطورلى مستوى االنفتاح ادلايل على تطور األسواق ادلالية احمللية يتوقف ع

 ادلستثمرين ودرجة االنفتاح التجاري.
أثر االنفتاح ادلايل على التطور ادلايل يف دول جنوب البحر األبيض  (Beji, 2007)واختربت دراسة 

كيز على مكاسب االنفتاح ادلايل ؽلر عرب االعتماد على تنظيم مايل مناسب والًت أن ادلتوسط، وتوصلت إىل 
 ة مؤسسية مالئمة ونظام قانوين فعال ؽلكن من السيطرة على الفساد.ئوجود بي

جملموعة من الدول النامية وادلتطورة خالل الفًتة ادلمتدة  (Chinn & Ito, 2006)ووجدت دراسة 
يق أبن مستوى أعلى من االنفتاح ادلايل يرفع وػلفز من مستوى التطور ادلايل بشرط حتق 6111و 1651بُت 

 مستوى معُت من التنمية ادلؤسسية والتطور القانوين. 
 

 . الدراسة التطبيقية:3
 منهجية الدراسة القياسية والنموذج املستخدم:. 1.3

اليت مت  تستند الدراسة يف حتديد النموذج القياسي على مطالعة ألدبيات الدراسات التجريبية السابقة
ألوىل يف إعداد الدراسة القياسية، وقد مت حتديد ادلتغَتات بوصفها ، حيث ؽلثل اختيار النموذج اللبنة اعرضها

 Ben Naceur, Cherif & Kandil األكثر تداوال يف الدراسات التجريبية ادلعنية، وشكلت دراسة
لذا  وما ؽلكن أن تكون عليو طبيعة العالقات فيما بينها، األساسية يف شأن ىذه ادلتغَتات دلرجعيةا (2014)

 ة النموذج التايل7ؽلكن صياغ
FDit = β0+ β1FOit+ β6INSTit+ β3(FOit*INSTit)+ φXit+ μi+ yt+ Ɛit….(1) 

وىي  واألسواق ادلالية ادلؤسساتتطور اليت دتيز  الثالثةؽلثل التطور ادلايل، ويشمل األبعاد  FDحيث أن 
 .(Svirydzenka, 2016)ويشار إليو ابدلؤشرات التالية7 الفعالية، و  نفاذالعمق، ال

FI ؤشرات العمق لكل من م ادلرجحوؽلثل ادلتوسط  صريفقطاع ادلال7 وىو عبارة عن مؤشر مركب يقيس تطور
ادلايل )القروض ادلوجهة للقطاع اخلاص إىل إمجايل الناتج احمللي(، النفاذ )عدد فروع البنوك التجارية وأجهزة 

  (.دةىامش سعر الفائابلغ( والفعالية ) 111.111الصراف اآليل لكل 
FM 7 وىو عبارة عن مؤشر مركب يقيس تطور األسواق ادلالية وؽلثل ادلتوسط ادلرجح دلؤشرات العمق ادلايل

)رمسلة السوق والقيمة اإلمجالية لألسهم ادلتداولة إىل إمجايل الناتج احمللي(، النفاذ )النسبة ادلئوية للقيمة السوقية 
 إمجايل رمسلة السوق، عدد الشركات ادلصدرة للدين اخلارجي( شركات إىل 11لألسهم ادلتداولة ابستثناء أكرب 
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والفعالية )معدل الدوران والذي يقيس سيولة السوق ويساوي القيمة الكلية لألسهم احمللية ادلتداولة مقسوم 
من قاعدة  ات تطور القطاع ادلصريف واألسواق ادلاليةمؤشر قيم قد مت احلصول على على رمسلة السوق(، و 

  .IMFصندوق النقد الدويل بياانت 
FO 7إىل الناتج احمللي احلافظة(  استثمارات ادلباشر وصايف األجنيب )االستثمارالتدفقات ادلالية  حجم

 .النفتاح ادلايللمؤشر يقيس ىذا ادلؤشر حترير حساب رأس ادلال ويعترب ك ،اإلمجايل
X 7 دتثل متغَتات ادلراقبة وتشملINF  ،معدل التضخمGDP  سنواي   احمللي الناتج إمجايل وظلمعدل
الناتج احمللي االنفتاح التجاري وىو رلموع الصادرات والواردات إىل  TOلنمو االقتصادي، عدل ادل قياسكم

 .WDIاإلمجايل، وقد مت احلصول على قيم ىذه ادلتغَتات من قاعدة البياانت للبنك الدويل 
INS 7قيمة ىذا  ًتاوحتوالنظام  سيادة القانون ثل يف مؤشرويتم ،والقانوين التطور ادلؤسسايت ىستو ؽلثل م
وجود مؤسسات سياسية سليمة، نظام زلاسيب قوي إىل  3النقطة  تشَتحيث  ،3 إىل 1بُت ما  ادلؤشر

 ،2إىل  1ى من حد على واحد كل يقاس عنصرين، من ادلؤشر ىذا يتكونوإحكام لتنظيم تعاقب السلطة، 
وقد مت احلصول ادلواطنُت ابلقانون،  ديً بتق فيقاسالنظام  أما القانوين، لنظاما ونزاىة بقوةالقانون  عنصر يقاس

 . ICRGمن قاعدة البياانت للدليل الدويل للمخاطر القطرية  ادلؤشر اعلى قيم ىذ
FO*INS.7 ؽلثل التفاعل بُت مؤشر االنفتاح ادلايل ومؤشر نوعية ادلؤسسات 

μiثر الفردي غَت ادلالحظ، 7 األytالزمٍت غَت ادلالحظثر 7 األ  Ɛit.7 حد اخلطأ العشوائي 
سنحاول من خالل ىذه الدراسة تقدير أثر نوعية ادلؤسسات على العالقة بُت سياسة االنفتاح والتطور 

دولة انمية، وىي الشيلي، بوتسواان، كولومبيا، كوستاريكا، مصر، إندونيسيا،  11ادلايل لعينة مكونة من 
 .6113 - 1661خالل الفًتة  نيجَتاي، الفلبُت، األوروغواي، بوليفيا وبنغالديشمجايكا، األردن، ماليزاي، 

حيث تتمثل اخلطوة األوىل يف  ، Panel ARDLمنهجية الدراسة ولتحقيق ىذا اذلدف طبقت
اختبار جذر الوحدة لبياانت البانل ،  خصوصية التجانس أو عدم التجانس للمسار العام للبياانت، مثفحص 

للمتغَتات ادلستخدمة، وابلتايل ؽلكن التحقق من مدى  ادلقطعية مدى سكون السالسل الزمنية وذلك دلعرفة
 مالئمة تطبيق منهجية الدراسة عليها من عدمو.

تحيز توصف بإن تطبيق فرضية الدمج أو تساوي ادليول يف ظلاذج ابنل الديناميكية تقود إىل مشكلة 
حىت يف  ، تقديرات غَت متسقة نظرا لعدم جتانس معلمات ادليلتفضي إىل معلمات ادليل غَت ادلتجانسة واليت

 حالة العينات الكبَتة.
طريقتُت للتعامل مع التحيز الناتج عن ادليول  Pesaran, Shin & Smith (1991) وقد قدم

أتخذ بعُت االعتبار عدم اليت  MGغَت ادلتجانسة يف ظلاذج ابنل الديناميكية وعلا مقدرة وسط اجملموعة 
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ليت تشَت إىل عدم ا PMGومقدرة وسط اجملموعة ادلدرلة تجانس يف كل من ادلدى القصَت والطويل، ال
التجانس يف ادلدى القصَت وتسمح دلعلمات النموذج ابلتفاوت حسب كل دولة وجتانس العالقة يف ادلدى 

ثابت طريقة األثر ال  Pesaran et al (1999)كما قدم  ،(6111)العبديل، الطويل لكل العينة 
 اليت تشَت إىل جتانس العالقة يف كل من ادلدى القصَت والطويل ابلنسبة لكل العينة.و DFEالديناميكي 

 :Hsiao (1986)اختبارات التجانس ملخطط . 2.3

، وذلك للبياانت العام للمسار التجانس عدم أو التجانس خصوصية فحص يف اخلطوة األوىل تتمثل
 خصوصيةىناك  كانت إذا لذلك خالفا أو الدول لكل ابلنسبة متطابقا ظريالن النموذج كان إذا اشل لتحققل
 .دولة كلل

إذا مت قبول الفرضية ف متطابقة(، وادلعامالت التجانس التام )الثوابت يف البداية نقوم ابختبار فرضية بنية
ية العدم ننتقل إىل اخلطوة للتجانس ضلصل على ظلوذج ابنل متجانس كليا، أما إذا مت رفض فرض العدمية 

، فإذا مت رفض فرض العدم الثانية اليت تتمثل يف حتديد ما إذا كان عدم التجانس مصدره ىو ادلعلمات 
، فإن ظلوذج ابنل غَت متجانس كليا، أما إذا مت قبول فرض العدم، فيتم يف ادلرحلة الثالثة اختبار التجانس 

فإن ظلوذج ابنل يعترب متجانس كليا، أما إذا مت  ، ويف ىذه ادلرحلة إذا مت قبول فرض العدم للمعامل 
 . ظلوذج التأثَتات الثابتة الفرديةرفض فرض العدم فإن بياانت ابنل أتخذ صيغة 

 يعرض نتائج اختبارات التجانس لنموذج تطور كل من القطاع ادلصريف واألسواق ادلالية.   11اجلدول رقم 
 
 
 
 
 

 "املايلالتطور  اذجلنم Hsiao (1986)نتائج اختبارات التجانس ملخطط : "11اجلدول 
 منوذج تطور األسواق املالية منوذج التطور املصريف 

اإلحصائية  االختبار
 احملسوبة

اإلحصائية  النتيجة حصائية اجلدوليةاإل
 احملسوبة

 النتيجة اإلحصائية اجلدولية

1F 22.322 = 1.29  رفض  1.29 = 24.185 رفض 
2F 7.125 = 1.31  رفض  1.31 = 3.789 رفض 



 عوج بن عمرل

1 ، العدد2اجمللد                                   NARAFE 12                                                                 جملة 

 

 Eviews 10 املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج
تطور كل من القطاع ادلصريف وذج ظلأبن  Hsiao (1986)ـ خططأظهرت نتائج اختبارات التجانس دل

ابلنسبة  احملسوبة أكرب من القيمة اجلدولية F1كليا، حيث أن قيمة   انغَت متجانسواألسواق ادلالية 
احملسوبة أكرب من القيمة اجلدولية  F2، كما أظهرت النتائج أبن قيمة فض فرضية العدم ، أي ر للنموذجُت

 .مبعٌت رفض فرضية العدم لكال النموذجُت، 
 . اختبارات االستقرارية لبياانت ابنل:3.3

نية وادلقطعية ابالعتماد على الزم قبل تقدير ظلاذج ابنل، البد أوال من إجراء اختبار استقرارية السالسل
 Levin, Lin & Chu ،Im, Pesaran & Shinسلتلف االختبارات األكثر استخداما وىي 

تتفوق اختبارات جذر الوحدة لبياانت ابنل على اختبارات جذر الوحدة للسالسل ، و ADF-Fisherو
مت قد و ، إىل نتائج أكثر دقة الزمنية الفردية نظرا لكوهنا تتضمن زلتوى معلومات مقطعي وزمٍت معا وتقود

ولغرض التوضيح ، واالجتاه العاميف ظل وجود القاطع  الختبارات جذر الوحدةاالعتماد على النموذج الثالث 
نتائج  يوضح 16واجلدول رقم  ،فإن النموذج الذي ػلتوي على القاطع واالجتاه العام ىو النموذج األمثل

 لبياانت ابنل. جذر الوحدةاختبارات 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "ئج اختبارات جذر الوحدة لبياانت ابنلنتا: "12اجلدول 
 الفرق األول املستوى 

 LLC IPS املتغريات
-ADF

Fisher 
LLC IPS 

-ADF
Fisher 

FI 0.515- 0.820- 35.634 ***7.556- ***9.389- ***130.014 
FM 0.081- 0.259- 30.545 ***7.777- ***8.539- ***119.466 
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GDP ***5.243- ***.1195- ***76.117 - - - 
INF ***6.024- ***5.914- ***93.374 - - - 
FO 0.300- **1.811- *39.906 ***6.262- -

***10.715 

***143.77 

TO 0.954 1.394 17.553 ***7.042- ***6.302- ***92.027 
INS ***4.707- ***4.536- ***73.622 - - - 

FO*INS 0.339- **2.283- **46.306 ***45.31- ***9.862- ***137.94 
 على التوايل %11و  %5، %1***، **، * معنوية عند مستوى 

 Eviews 10 املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج
يف  ةمستقر  INSو  GDP، INFات أبن ادلتغَت لبياانت ابنل  جذر الوحدة اتأظهرت نتائج اختبار 

فقد بينت النتائج أبهنا  TOو  FI ،FMابلنسبة للمتغَتات ، و %1 مستواىا األصلي عند مستوى معنوية
، أما حتتوي على جذر الوحدة، شلا يعٍت أبن السالسل الزمنية ادلقطعية ذلذه ادلتغَتات غَت ساكنة يف ادلستوى

فتظهر النتائج وجود تفاوت يف مدى سكون السلسلتُت يف مستواعلا  FO*INSو  FOابلنسبة للمتغَتين 
 غلب وابلتايل، ما بُت االختبارات الثالثة، وابلتايل ؽلكن اعتبار السلسلتُت غَت مستقرتُت يف ادلستوىاألصلي 

 أصبحت األول الفرق أخذ عند أنو 16 رقم اجلدول ويوضح، سكوهنا مدى من للتحقق األول الفرق أخذ
 .%1عند مستوى معنوية  مستقرة ذلذه ادلتغَتاتادلقطعية  الزمنية السالسل

 :Panel ARDLتقدير مناذج ابنل الديناميكية  .4.3
والذي أظهر  Hsiao (1986) خططمن خالل إجراء اختبار التجانس دل نظرا للنتائج ادلتحصل عليها

عدم وجود جتانس كلي دلعلمات النموذج، ابإلضافة إىل التوصل لعدم استقرارية بياانت ابنل عند نفس 
، Panel ARDLالئمة للتقدير ىي ظلاذج ابنل الديناميكية ، تكون ادلنهجية ادلI(1)و I(0)ادلستوى 

مقدرات وسط اجملموعة ادلدرلة  ابستخدام طريقة التطور ادلايليعرض نتائج تقدير ظلاذج  12اجلدول رقم 
PMG ، تقديرات وسط اجملموعةMG  طريقة األثر الثابت الديناميكي وDFE. 

 "DFE و PMG ،MGستخدام اطريقة اب ايلنتائج تقدير مناذج التطور امل: "13اجلدول 

DFE (7) 
FD=FM 

MG (6) 
FD=F

M 

PMG (5)  
FD=FM 

DFE (4) 
FD=FI 

MG (3) 
FD=FI 

PMG (2) 
FD=FI 

 املتغريات املستقلة
(1) 

0.0050 0.0222 0.0004- 0.0106 0.0180 0.0018 GDP 
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.000030- 0.1143- ***0.0002- ***0.0106- -
*0.0105 

***0.0197- INF 

0.0074 .46470 **0.0088- 0.0070 0.6786 **0.0220- FO 
0.0010 0.0038- ***0.0005 0.0003- 0.0039 ***0.0013- TO 

*0.0353 0.2889 0.0018 0.0050 0.1040- 0.0108- INS 
0.0006- 0.0542- ***0.0032 0.0002- 0.1534- **0.0047 FO*INS 

***0.2107- -
***0.415 

***0.2497- ***0.0770- -
***40.28 

**0.0861- 
ECT 

0.0004 0.0017 0.0013 *0.0006- 0.0015- **0.0015- GDP)D( 
*0.0005 0.0003 0.0010- 0.00007- 0.0002- 0.00008 INF)D( 

0.0014 0.0243- 0.0049 0.0013 0.0066 *0.0099 FO)D( 
**0.0007 0.0004- 0.0006 0.00001 0.0002 *0.0006 TO)D( 

0.0047- 0.0015 980.00 0.0004 0.0224 0.0082 INS)D( 
0.0004- 0.0047 0.0010- 0.0006- 0.0044- 0.0031- FO*INS)D( 

0.00008- 0.0230 ***0.0374 ***0.0366 **0.2117
* 

**0.0745 
Constant 

 على التوايل %11و  %5، %1***، **، * معنوية عند مستوى 
 Stata 14.0مج من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات بران املصدر:

 تطورادلايل وال االنفتاح سياسة نتائج تقدير أثر نوعية ادلؤسسات على العالقة بُت 12رقم يوضح اجلدول 
، حيث يعرض العمود األول ادلتغَتات التفسَتية يف ادلدى القصَت )تطور القطاع ادلصريف واألسواق ادلالية( ادلايل

ظلاذج نتائج تقدير ، الثالث والرابع العمود الثاين منكل   ويعرض، (ECTوحد تصحيح اخلطأ )والطويل 
على التوايل، ويعرض كل من العمود اخلامس، السادس  DFE و PMG ،MGبطريقة التطور ادلصريف 

 على التوايل. DFEو  PMG ،MGظلاذج تطور األسواق ادلالية بطريقة نتائج تقدير والسابع 
 MGمن جهة، واحملسوبة بطريقة  PMGوطريقة  MGقة نتائج التقدير احملسوبة بطريللمقارنة بُت و 

على النحو  11اجلدول رقم ادلبُت يف  Hausmanاختبار ، مت استخدام من جهة أخرى DFEوطريقة 
 التايل7

 "لنماذج التطور املايل Hausmanنتائج اختبار : "14اجلدول 
 منوذج تطور األسواق املالية منوذج التطور املصريف االختبار

n test (PMG vs MG)Hausma 2.98 3.06 
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(Prob>Chi²=0.51) (Prob>Chi²=0.80) 
Hausman test (MG vs DFE) 2.37 

(Prob>Chi²=0.67) 
0.00 

(Prob>Chi²=1.00) 
 Stata 14.0ابالعتماد على خمرجات برانمج  من إعداد الباحث املصدر:

 من القطاع ادلصريف واألسواق ادلاليةكل االنفتاح ادلايل على تطور  سياسة عرفة مدى اختالف أتثَت ودل
ابلنسبة دلتغَت االنفتاح  6ابختالف مستوايت التطور ادلؤسسايت بُت عينة الدول النامية، مت اشتقاق ادلعادلة رقم 

 3حسب اآليت7 1من النموذج ادلبُت يف ادلعادلة رقم ادلايل 

 
يكون بشكل مباشر  ةادلالييف واألسواق كل من القطاع ادلصر تطور   علىادلايل النفتاح لاألثر اإلمجايل 

، وؽلكن دتثيل بواسطة ادلعلمة  ايتادلؤسس ستوى التطوروبشكل غَت مباشر مشروط مب بواسطة ادلعلمة 
 ذلك ابدلعادلة التالية7

 
لسياسة االنفتاح واليت يكون بعدىا  ايتادلؤسس للتطورحبساب مستوى العتبة  6تسمح لنا ادلعادلة رقم و 

 أثر موجب على التطور ادلايل، ويتحقق ىذا األثر اإلغلايب يف احلالة التالية7

 
 :التايل على النحو ايتادلؤسس تطورلذلك يتم حساب مستوى العتبة لل

 
يعرض مستوى العتبة للتطور ادلؤسسايت ادلطلوب بلوغو لالستفادة من مساعلة سياسة  12اجلدول رقم 

فيعرض متوسط  13ايل يف تعزيز تطور كل من القطاع ادلصريف واألسواق ادلالية، أما اجلدول رقم االنفتاح ادل
 مستوى التطور ادلؤسسايت للدول النامية اليت مشلتها الدراسة.

 
 "مستوى العتبة للتطور املؤسسايت لنموذج التطور املصريف وتطور األسواق املالية: "15اجلدول 

 مستوى العتبة املطلوب لتطور األسواق املالية تطور املصريفمستوى العتبة املطلوب لل

                                           
 .Chinn & Ito (2006) استخدمت الدراسة منهجية 3
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  (5العمود  3)اجلدول    (2العمود  3)اجلدول   

 Stata 14.0من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج  املصدر:
 

 "متوسط مستوى التطور املؤسسايت يف عينة الدول النامية: "16اجلدول 
 متوسط التطور املؤسسايت الدول متوسط التطور املؤسسايت الدول

 3.97 األردن 4.11 بوتسواان
 3.87 ماليزاي 4.71 الشيلي
 2.24 نيجرياي 1.58 كولومبيا

 2.67 الفلبني 3.72 كوستاريكا
 2.72 األوروغواي 3.47 مصر

 2.13 بنغالديش 2.95 إندونيسيا
 2.61 بوليفيا 2.25 مايكااج

  ICRGمن إعداد الباحث ابالعتماد على بياانت الدليل الدويل للمخااطر القطرية  صدر:امل
 

أبن مجيع الدول اليت مشلتها الدراسة مل تبلغ القيمة  13واجلدول رقم  12تظهر لنا نتائج اجلدول رقم 
زيز التطور وىو مستوى العتبة ادلطلوب بلوغو لالستفادة من مساعلة سياسة االنفتاح ادلايل يف تع 4.67

ادلصريف، ابستثناء الشيلي اليت قامت إبصالحات مالية جديدة يف متصف سنوات الثمانينات بشكل متدرج 
ومدروس مت فيها مراعاة أخطاء احلزمة األوىل من اإلجراءات التحريرية يف سنوات السبعينات، حيث عرف 

 واألعلية. القطاع ادلايل الشيلي بعدىا تطورا كبَتا من حيث الكفاءة، احلجم
وابلنسبة لألسواق ادلالية، فقد أظهرت النتائج أبن نصف الدول اليت مشلتها الدراسة مل تبلغ مستوى العتبة 

، وابلتايل من ادلتوقع أن يكون لسياسة االنفتاح ادلايل أثر سليب على التطور ادلايل يف ىذه 2.75ادلطلوب 
 الدول.
 . حتليل النتائج:5.3

تظهر  PMG، يتضح أن مقدرات وسط اجملموعة ادلدرلة Panel ARDL اذجظل تبعا لنتائج تقدير
لنموذج تطور كل  DFEواألثر الثابت الديناميكي  MGمتسقة وأكثر كفاءة من مقدرات وسط اجملموعة 

يف رفض فرض العدم القائل بتجانس  Hausman، حيث فشل اختبار من القطاع ادلصريف واألسواق ادلالية
، شلا يعٍت أن تقديرات ادلدى %2عند مستوى معنوية ابلنسبة للنموذجُت يل يف كل العينة معلمات ادلدى الطو 
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الطويل للدول متجانسة، بينما تقديرات ادلدى القصَت وتصحيح اخلطأ غَت متجانسة وتتفاوت من دولة 
 ألخرى، وؽلكن التعبَت عنها مبتوسط التقديرات.

تطور كل من القطاع الصريف واألسواق  وذجر ظلىي األفضل يف تقدي PMGوابلتايل تصبح طريقة 
 .PMGوسيتم الًتكيز يف بقية الورقة على مقدرات ، ادلالية

لكال  وابإلشارة السالبة ادلتوقعة 1%أظهرت النتائج أبن معامل حد تصحيح اخلطأ معنوي عند مستوى 
 .توازنآلية تعديل أو تصحيح خطأ ال انيتضمن ُتشلا يدل على أن النموذج النموذجُت،
كل من االنفتاح ادلايل والتجاري ذلما داللة إحصائية معنوية ويؤثران بشكل إغلايب   أنإىل النتائج  وتشَت

، حيث أن زايدة االنفتاح ادلايل والتجاري %11على التطور ادلصريف يف ادلدى القصَت عند مستوى معنوية 
على التوايل، وىي نسب  0.0006و  0.009تؤدي إىل ارتفاع مستوى التطور ادلصريف بنسبة  %1بنسبة 

 ويصبح بشكل سليب. ىذا التأثَت يف ادلدى البعيد نعكسليضعيفة جدا، 
 الوقت لصدمات مرور معالدول النامية  تعرض األنظمة ادلصرفية يف ىوتفسَت احملتمل لذلك ولعل ال

 يتعلق فيما والشكوك ارجية،اخل لمنافسةل ادلباشرة غَت اآلاثرابإلضافة إىل  مستورد، تضخم شكل يف خارجية
نتيجة لسياسة االنفتاح، وابلتايل فإن األثر اإلغلايب لالنفتاح يف ادلدى القصَت ينعكس يف  الصرف أبسعار

ادلدى الطويل، حيث أن القطاع ادلصريف يصبح غَت فعال نتيجة لعدم استيعابو للمعلومات ابلشكل الكامل، 
 ر ادلايل ومن مث نشوب األزمات البنكية.وىو تتسبب يف ارتفاع درجة عدم االستقرا

معنوي ويؤثر بشكل سليب على تطور القطاع ادلصريف يف ادلدى التضخم كما أظهرت النتائج أبن معدل 
تقليص احلوافز ابلنسبة لالستثمارات  تؤدي إىلو  ،تدفق رأس ادلال التضخمية الضغوطعيق الطويل، حيث ت

نفس الشيء فإن ادلعروض من االئتمان قد يتأثر بشكل سليب و  ،اخلاصة واطلفاض الطلب على االئتمان
عن التنويع بعيدا عن األصول إىل البحث ألعوان اب ويؤدي ذلك، بسبب التضخم بتقلص ادلدخرات ادلالية

 السائلة لتجنب خطر ضريبة التضخم.
ل سليب على تطور الذي يؤثر بشك االقتصاديإال أن األمر الذي يثَت االنتباه ىو ادلتغَت اخلاص ابلنمو 

القطاع ادلصريف يف ادلدى القصَت يف ىذه الدول على خالف النتائج النظرية السابقة، رغم أن ىذه العالقة 
ضعيفة جدا وىذا يفسر بضعف فعالية البنوك وعدم استجابتها للتحوالت االقتصادية اليت يشهدىا العامل 

 د السوق.بسبب غياب زليط تنافسي اسًتاتيجي لالنفتاح ضلو اقتصا
أما ابلنسبة لنموذج تطور األسواق ادلالية، فقد بينت النتائج عدم معنوية مجيع ادلتغَتات يف ادلدى 

، %1القصَت، أما يف ادلدى الطويل فيظهر مؤشر االنفتاح التجاري معنوي وموجب عند مستوى معنوية 
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ية يؤدي إىل زايدة فرص جذب حيث أن  زايدة االندماج يف االقتصاد العادلي من خالل الروابط التجار 
ادلالية والتطور سواق تعزز نشاط األ أنكل ىذه العوامل يرجح   ،التدفقات ادلالية وإنعاش األوضاع االقتصادية

 ادلايل.
، حيث تؤدي %1دلعدل التضخم فقد بينت النتائج أبنو معنوي وسالب عند مستوى معنوية  ابلنسبةو 

، وىي نسبة 0.0002اطلفاض مستوى تطور األسواق ادلالية بنسبة  إىل %1الزايدة يف معدل التضخم بنسبة 
ق اسو األر تطو بر القطاع ادلصريف مقارنة تطو على أكثر ضررا يظهر لتأثَت التضخمي وابلتايل فإن ا ضعيفة جدا،

ادلالية، شلا يعكس ارتفاع سلاطر األصول طويلة األجل وزايدة تفضيل السيولة أكثر يف بيئة تتميز ابرتفاع 
 .معدالت التضخم

كما أشارت نتائج الدراسة إىل أن مؤشر االنفتاح ادلايل معنوي ويؤثر بشكل سليب على تطور األسواق 
على تطور األسواق ادلالية  سلبية آاثرا تترك، حيث أن زايدة التدفقات ادلالية %2ادلالية عند مستوى معنوية 

ادلرتفعة وانتقال  ادلالية التكاليف ذات األزمات تعاقب إىل أدى ، شلااليقُت عدم وارتفاع األسواق تقلب بفعل
العدوى، وارتفاع ادلخاطر اليت هتدد االستقرار ادلايل للدول النامية يف ظل االرتباط ادلتنامي بُت ادلؤسسات 

 واألسواق ادلالية.
ل إغلايب معنوي ويؤثر بشكبُت االنفتاح ادلايل ونوعية ادلؤسسات يظهر مؤشر التفاعل ومن جانب آخر، 

على  %11و  %2 عند مستوى معنويةيف ادلدى الطويل  كل من القطاع ادلصريف واألسواق ادلالية تطورعلى 
ؼلفف من حدة قد فإن مستوى التطور ادلؤسسايت نفتاح ادلايل، أنو رغم التأثَت السليب لالذلك عٍت وي، التوايل

 .كثر تطوراات البيئة ادلؤسسية األالسليب يف البلدان ذ التأثَت ىذا
وابلنسبة لباقي ادلتغَتات فقد بينت النتائج أبهنا غَت معنوية وال تؤثر أبي شكل من األشكال على التطور 

 ادلايل يف الدول النامية اليت مشلتها الدراسة. 
 التطوريعد أمرا مهما، بسبب اطلفاض مستوى تطور ادلصريف ادلايل على النفتاح إن األثر السليب لال

 من أقل ىيو  3.06 لعينة الدراسة ادلؤسسية اجلودة متوسط قيمة تبلغ حيثالنامية،  الدولعينة يف  ايتادلؤسس
بلوغو لالستفادة من مساعلة سياسة االنفتاح ادلايل يف تعزيز التطور ادلطلوب  العتبة مستوى قيمة 4.68
 يف ىذه الدول.  ادلصريف

ايت يف نصف عدد الدول اليت مشلتها الدراسة يقل وابلنسبة لألسواق ادلالية، فإن مستوى التطور ادلؤسس
قيمة مستوى العتبة، وابلتايل فإن ىذه النتائج تؤكد على سلبية األثر اإلمجايل لسياسة االنفتاح  2.75عن 

 ادلايل على تطور كل من القطاع ادلصريف واألسواق ادلالية يف ىذه الدول.
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فقط عزيز التطور يف األسواق ادلالية يف ادلدى الطويل ساعلت سياسة االنفتاح ادلايل يف تومن جهة أخرى 
  .6.42يف البلدان اليت جتاوز فيها مستوى التطور ادلؤسسايت قيمة مستوى العتبة 

 3.13إىل  0.71-ادلايل من بقطاعها وكمثال على ذلك، قامت األوروغواي بزايدة مستوى االنفتاح 
 يف ادلتوسط، 2.72ادلؤسسايت لألوروغواي يقدر بقيمة ، ومبا أن مستوى التطور 6113و  1661بُت عامي 

مستوى العتبة ادلطلوب، فإن سياسة االنفتاح ادلايل من شأهنا أن ختفض من مستوى  1.35وىو أقل من 
-=(2.72*0.0047) + 0.0220-] ](0.71+3.13)سنواي  %2.22التطور ادلصريف مبعدل 

3,53. 
و  1990بُت  6.65إىل  5.87بقطاعها ادلايل من  أما ماليزاي فقامت بزايدة مستوى االنفتاح

 6.42وىو أكرب من  يف ادلتوسط، 3.87مستوى التطور ادلؤسسايت دلاليزاي يقدر بقيمة ، ومبا أن 6111
مستوى العتبة ادلطلوب لتطور األسواق ادلالية، فإن سياسة االنفتاح ادلايل من شأهنا أن ترفع من مستوى تطور 

 .(5.87-6.65)[(3.87*0.0032) + 0.0088-]=0.27سنواي  %1.64ل األسواق ادلالية مبعد
 

 اةمة:اخل
ادلايل يف وجود  التطورعلى  سياسة االنفتاح ادلايلمن خالل ىذه الورقة البحثية مت التحقق يف كيفية أتثَت 

، وعلى وجو 6113 -1661النامية خالل الفًتة  ةدول 11 منمكونة شرط نوعية ادلؤسسات يف عينة 
، ادلايل التطور زلدداتابعتباره من  ايتادلؤسس مبستوى التطورديد معرفة ما إذا كانت النتائج ستتأثر التح

 Panelاستخدمت الدراسة مؤشرات لقياس تطور كل من القطاع ادلصريف واألسواق ادلالية، ومنهجية 
ARDL ومؤشر  ح ادلايلاالنفتا تفاعال خطيا بُت مؤشر  تقدمديناميكية ذج اوضع ظلحيث مت  ،للتقدير

 .نوعية ادلؤسسات
كل من القطاع تطور  مستوى توصلت الدراسة إىل وجود عالقة مشروطة بُت سياسة االنفتاح ادلايل و 

ىذه الدول، حيث أن سياسة االنفتاح ادلايل كان ذلا أتثَت سليب  ادلدى الطويل يف يف ادلصريف واألسواق ادلالية
عالوة على ، و من حدة ىذا التأثَت السليب تاإلطار ادلؤسسايت خففالتطور ادلايل، وأن نوعية مستوى على 

ذلك ؽلكن تفسَت التأثَت السليب لالنفتاح ادلايل على مستوى التطور ادلايل يف ىذه الدول ابعتبار أن مستوى 
اجلودة ادلؤسسية أقل من مستوى العتبة ادلطلوب بلوغو للحصول على أثر إمجايل موجب لسياسة االنفتاح 

أو  تصلال عندما إ ادلايل، حبيث ال ؽلكن ذلذه الدول أبن حتقق أثر إمجايل موجب القطاع ايل على تطورادل
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وتتوافق مع ما توصلت إليو العديد من  ة فرضية الدراسة،، ىذه النتيجة تؤكد صحبةالعت ىمستوتتجاوز 
 .Beji (2007)و  Calderon & Kubota (2009)الدراسات التجريبية السابقة أعلها 

أعلية اجلوانب ادلؤسسية أكثر من غَتىا للتأثَت يف مستوى التطور ادلايل يف عينة  س ىذه النتائجتعك
الدول النامية ادلدروسة، لذا يتعُت على ىذه الدول بذل جهد أكرب لتقوية ادلناخ ادلؤسسي، السيما ابلنسبة 

 .ادلايلت االنفتاح للنظام القانوين لتعزيز التطور ادلايل قبل الشروع يف تنفيذ سياسا
 
 

 املراجع:قائمة 
والسياق اجلديد  سواق ادلاليةال يف العامل تغَت ادلؤسسات واأل(. قطاع ادل6116علي. ) ،بريهيأمحد أ 1

 .31(، ص 12)1، داريةلة الغري للعلوم االقتصادية واإلرل. لالئتمان ادلصريف
دراسات  اإلسالمية ابستخدام منهج حتليل البانل.(. زلددات التجارة البينية للدول 6111) .عابد ،العبديل 6
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   :ملخص
هتدف الدراسة اىل التعريف ابلنوافذ اإلسالمية ودورىا الفعال يف تنشيط العمل ادلصريف إىل 

 لحليل أى  ادلتللبات الررورية لفت  النوافذ اإلسالمية، وأى  جانب البنوك التقليدية، حيث سعت اىل
مراحل التحول. كما بينت الدراسة أمهية النوافذ اإلسالمية كأحد التجارب اذلامة اليت سامهت يف التحول 

 الكلي للبنوك التقليدية اىل بنوك إسالمية.
 شروط فت  النوافذ.صارف اإلسالمية، ، ادلالنوافذ اإلسالمية، البنوك التقليدية الكلمات ادلفتاحية:

 JEL  :C3, E43, G20, G21 اتتصنيف 

Abstract:  

The study aims to present islamic windows and their effective role in 

activating banking as well as conventional banks. It try to analyze the most 

important requirements necessary to open islamic windows and the most 

important stages of transformation. The study also focused on the 

importance of islamic windows as one of the important experiences that 

contributed to the total transformation of conventional banks into islamic 

banks.  

*Keywords:. islamic banks, islamic finance windows, commercial banks, 

opening windows Conditions 

JEL Classification Codes: C3, E43, G20, G21 
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 مقدمة .1
 األخَتة ادلالية العادلية األزمة بعد االقتصادية الساحة شهدهتا اليت األحداث ظل يف

 إلغاء على أساسا تقوم واليت للشريعة اإلسالمية وفقا تعمل بنوك وجود إىل احلاجة ازدادت
 مؤثرا العبا البنوك أصبحت ىذه ثحي التعامالت، مجيع يف ابلراب التعامل وعدم الفائدة
 العمل رلال يف من االصلازات حققتو دلا والعادلية، اإلسالمية الدول اقتصادايت يف وابرزا

 عامل أنظار زلط وأصبحت الغربية والعربية، الدول يف واسعا انتشارا  شهدت فقد البنكي،
  .العامل يف واالقتصاد ادلال
 العمل وصلاح أبمهية التجارية البنوك من إعًتافا ربتعت الظاىرة ىذه أن من الرغ  وعلى

الصَتفة  عامل إىل للدخول التجارية البنوك من العديد اجتهت فقد ادلصريف اإلسالمي،
 فروعا انشأ من فمنها اإلسالمي، البنكي العمل يف مدخلها يف اختلفت ولكن اإلسالمية،

 يبيع كان من ومنها إسالمية، عفرو  إىل تدرجييا فروعو حول من ومنها إسالمية متخصصة،
 الكامل التحول اختار من ومنها التقليدية، منتجاتو مع جنب إىل إسالمية جنبا منتجات
 لتقدمي بعرها أو كلها فروعو داخل إسالمية نوافذ من افتت  ومنها اإلسالمية، للمصرفية
 .الشريعة اإلسالمية أحكام مع متوافقة بنكية منتجات

 الدراسة تتمحور حول :وعليو فإن إشكالية 
 ادلتزايد ذلذه االنتشار ظل يف التجارية البنوك يف اإلسالمية ادلعامالت نوافذ فت  واقع ما

 ؟ الدول من العديد يف الظاىرة
 تعريف الشبابيك )النوافذ( اإلسالمية: .2

ديكن تعريف النوافذ اإلسالمية على أهنا " كيان مايل شللوك لبنك تقليدي، مستقل 
طو عن نشاط البنك األم، يقوم جبذب ادلدخرات و استثمارىا و تقدمي خدمات يف نشا
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مصرفية متنوعة طبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية، و لديو ىيئة شرعية تفيت و تراقب أعمالو" 
 ( 03، 2010)السرحي، 

 الفرق بني النوافذ و الفروع:. 1. 2

سالمية، و يكون يف مبٌت الفرع تكون كل تعامالتو و مجيع خدماتو اليت يقدمها إ
مستقل عن البنك التقليدي أما النافذة اإلسالمية فتكون داخل البنك التقليدي نفسو و يف 
نفس مبٌت البنك، و لكن يف مصلحة أو شباك مستقل عن بقية الشبابيك التقليدية 

 (152، 2014األخرى.)صاحل، ومعاريف، 
 مفهوم التحول إىل النظام ادلصريف اإلسالمي: .3

ديكن تعريف التحول على أنو " انتقال ادلصارف التقليدية من التعامل ابدلعامالت ادلخالفة 
ألحكام الشريعة اإلسالمية، و تركها و استبداذلا، لتصب  مجيع أنشلتها متوافقة معها بعد 

 (148، 2014 القيام بعدة إجراءات و تنظيمات شرعية و إدارية و قانونية" )اجلريدان،
لتحول يعٍت االنتقال من ادلصرفية التقليدية ادلبنية على سعر الفائدة إىل ادلصرفية بصفة عامة ا

اإلسالمية ادلبنية على مبدأ ادلشاركة يف الرب  و اخلسارة، و إبدال ادلعامالت ادلخالفة 
للشريعة إىل معامالت مصرفية تنلوي على لحقيق العدل بُت ادلتعاملُت يف ضوء مقاصد 

 . الشريعة اإلسالمية
 
 أساليب و طرق التحول: .4

 ىناك طريقتُت للتحول من النظام ادلصريف التقليدي إىل اإلسالمي:
 التحول الكلي:  . 1. 4

إن التحول الكلي أييت بقرار من اجلهة السياسية احلاكمة أو السللة النقدية 
كون القومية يف بلد أو دولة معينة، مثلما حدث يف إيران و ابكستان و السودان.و قد ي
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قرار التحول دفعة واحدة أي قيام ادلصرف التقليدي إبعداد برانمج لتحولو إىل العمل وفق 
نظام مصريف إسالمي، على أساس لحديد موعد إللغاء النظام ادلصريف ادلعمول بو دفعة 
واحدة و إحالل النظام ادلصريف اإلسالمي زللو. و قد يكون قرار التحول تدرجييا، حيث 

نك ادلركزي عن نيتها يف التحول الكامل لنظامها ادلصريف وفق خلة زمنية تعلن إدارة الب
معلنة يتخلص اجلهاز ادلصريف أو البنك ادلعُت خالل تلك الفًتة من ادلنتجات ادلصرفية و 
الصيغ التمويلية اليت ال تتوافق و أحكام الشريعة اإلسالمية لتحل زللها صيغ و منتجات 

 (93، 2009احلسُت، و عة اإلسالمية.)العبيد، مصرفية ملابقة ألحكام الشري
 التحول اجلزئــــي: . 2. 4

و يتمثل يف لحويل فرع أو أكثر من فروع ادلصارف التقليدية لتقدم ادلنتجات ادلصرفية 
اإلسالمية، و ال توجد أي إرادة للبنك يف التحول الكامل للتمويل ادلصريف اإلسالمي و إمنا 

 تكتفي ابلنوافذ اإلسالمية.
 (127، 2006تتمثل فيما يلي: )دمحم، أسباب فتح النوافذ اإلسالمية: . 3. 4

تلبية رغبات الزابئن التقليديُت الذين يرغبون يف تنويع رلاالت تعامالهت  ضلو  -
 ادلنتجات ادلالية اإلسالمية.

ادلنافسة على جلب زابئن جدد يفرلون العمل ادلصريف اإلسالمي و يرفرون  -
 وي.العمل ادلصريف الرب

زلاولة رفع معدالت عائد االستثمار ادلصرفية ادلتوافقة مع أحكام الشريعة  -
 اإلسالمية.   
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 مراحل التحول للمصرفية اإلسالمية من خالل فتح نوافذ إسالمية:. 5
جيب على البنك قبل الشروع يف التحول، إعداد خلة إسًتاتيجية حيدد فيها مجيع 

التحول و بعده، يت  إعدادىا من طرف خبَت يف ادلراحل اليت سوف دير هبا قبل عملية 
 النظام ادلايل اإلسالمي، و من بُت األمور اليت جيب أن تترمنها اخللة ما يلي:

تسوية حقوق ادلسامهُت ادلتكونة من الفرق بُت الفوائد الدائنة و ادلدينة اليت قبرها  -
 البنك قبل إصدار قرار التحول.

مقابل فوائد قبل إصدار قرار التحول، فعلى  تسوية الودائع اليت تلقاىا البنك -
ادلصرف أن خيَت ادلودعُت يف اتريخ التحويل بُت إبقاء الودائع لكن دون دفع فوائد عليها، 
أو سحبها. و يف حال ما إذا رفض ادلودعون ذلك يكون البنك رلربا حبك  القانون على 

 دفع فوائد على تلك الودائع حىت هناية مدة العقد.
لقروض اليت منحها البنك مقابل فوائد قبل اتريخ التحول، و مبا أن البنك تسوية ا -

ال ديلك حق إجبار العميل على اسًتداد الدين قبل أجلو، فإن للبنك ىنا خياران واردان: 
فإما أن يعرض تسوية على العميل يسقط هبا الدين و فوائده ادلتأخرة حىت اتريخ التسوية، و 

دين اقًتاح التسوية، فإن الدين يبقى حبك  القانون إىل غاية هناية فيما إذا رفض العميل ادل
مدتو، و تلك الفوائد اليت يتلقاىا البنك يقوم بدفعها كفوائد على الودائع اليت رفض 

 أصحاهبا سحبها.
 استبدال صيغ التمويل التقليدية بصيغ متويل إسالمية و تدريب العاملُت عليها. -
 العمل ضمن ادلنهج اجلديد.إعداد جدول زمٍت للشروع يف  -

بعد إعداد اخللة من طرف خبَت يف النظام ادلايل اإلسالمي، يت  عرضها على رللس اإلدارة 
متهيدا لعرضها على اجلمعية العمومية غَت العادية، و بعد ادلوافقة عليها يت  الشروع يف 

 شرعية.تلبيق اخللة من طرف رللس اإلدارة لحت إشراف ىيئة الفتوى و الرقابة ال
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تقتري عملية إعادة ىيكلة أعمال البنوك التقليدية التدرج يف التحول إىل االلتزام 
أبحكام الشريعة اإلسالمية على ثالثة مراحل سواء كان التحول كلي أو جزئي وفق خلة 

 (62، 2017عمل زمنية نوضحها كما يلي: )قمومية، بلعزوز، 
 
 

 ":ادلرحلة التمهيدية "اإلعداد و التحضري. 1. 5
لنجاح عملية التحول إىل الصَتفة اإلسالمية يتللب بداية هتيئة الظروف القانونية 
و النظامية و الوظيفية، و كذا قرارا صارما من أعلى سللة ذات مرجعية يف ادلؤسسة ادلالية 
الراغبة يف التحول فمثل ىذا القرار اإلسًتاتيجي من شأنو أن حيقق للبنك عدة مزااي، و 

رحلة على لحليل و تقيي  الوضع القائ  جبمع البياانت عن البنك من خالل تقوم ىذه ادل
ادلقابالت و الزايرات ادليدانية، إضافة إىل التقارير اليت يت  طلبها للخروج بتصور مبدئي عن 
عدد العمليات ادلصرفية و العمالء، و من مث مجع تلك ادلعلومات لالستفادة منها يف تقدمي 

ام الواجب تنفيذىا و وضعها يف خلة زمنية تسمى "خلة التحول" حج  األنشلة و ادله
تترمن مواعيد بداية و هناية التحول، و كذا ادلسؤولُت عن تنفيذ ادلهام و االعتمادات 
ادلالية إلصلاح اخللة، كما تقوم اخللة اإلسًتاتيجية أساسا على الدعوة ابحلكمة و ادلوعظة 

رمة الراب و تلابقها مع الفائدة من خالل إقامة يف أوساط عمالء البنوك التقليدية حل
الندوات اإلسالمية ادلفتوحة و دعوة ادلصرفيُت التقليدين حلرورىا هبدف إاثرة الدافع على 

 التغيَت.
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 ادلرحلة الوسطى "التطبيق و التنفيذ: .2. 5
وتترمن ىذه ادلرحلة تكثيف الدعوة لتنفيذ األنشلة و ادلهام الواردة يف اخللة 

الن توجو البنك للعمل اإلسالمي و تعديل النظام األساسي لو على ضوء خلة إبع
 التحول، و الذي يتللب ما يلي:

  تلوير ادلنتجات ادلصرفية القائمة لتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية و ابتكار
 منتجات مصرفية جديدة بديال عن ادلنتجات الربوية.

  و آليات العمل ادلصريف اإلسالمي .تكثيف دورات تدريب العاملُت على فنون 
  إجياد نظام زلاسيب و الكًتوين جديد يتعلق ابلودائع و طرق معاجلتها، و القروض

 و حساب األرابح أو اخلسائر و بنود ادليزانية ادلختلفة.
 .تعيُت ىيئة للرقابة الشرعية دلتابعة أعمال البنك وفق خلة التحول 
 ي  للقائمُت الوقت الالزم لتدريب العاملُت و التدرج يف تلبيق التحول و ىو ما يت

 هتيئته  للتحول الكلي فيما بعد.
 ادلرحلة النهائية "ادلتابعة و التقييم: . 3. 5

بعد تلبيق إسًتاتيجية التحول إىل الصَتفة اإلسالمية يتللب األمر ادلتابعة و 
ضوعة من قبل فريق التقيي  للتأكد ادلستمر من تنفيذ ادلهام و األنشلة وفقا للخلط ادلو 

التحول حبيث تشتمل على مراجعة التقارير الواردة من اجلهات ادلختلفة للبنك و تقييمها، و 
 مستوايت اإلصلاز اليت مت لحقيقها حسب خلة التحول احملددة يف بداية ادلرحلة.   
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 ديكن إجياز أمهها فيما يلي:حتدايت عمل النوافذ اإلسالمية:  .6
ادلناسبة للبيعة النشاط ادلصريف اإلسالمي: أي عدم وضوح  غياب النظ  الرقابية -

العالقة بُت ادلصارف اإلسالمية و البنوك ادلركزية حيث صلد أن ىذه األخَتة تتعامل مع 
 ادلصارف اإلسالمية بنفس نظام التعامل مع ادلصارف التقليدية.

فية ضعف و ندرة ادلوارد البشرية ادلؤىلة: حيث أن معظ  العمال لديه  خل -
 مصرفية تقليدية.

ضعف أو عدم وجود أسواق مال متلورة: فهذا ديثل عائقا أمام ادلصارف  -
 اإلسالمية الستثمار أمواذلا يف استثمارات طويلة األجل.

قلة األدوات و األساليب ادلصرفية: رغ  ابتكار ادلصارف اإلسالمية للعديد من  -
 دلزيد.الصيغ و األدوات إال أهنا ال تزال يف احلاجة إىل ا

البطء يف توحيد ادلعايَت احملاسبية: جيب تلوير و توحيد نظام زلاسيب مناسب  -
 للعمل ادلصريف اإلسالمي و ذلك لرمان السالمة من نظ  الرقابة الداخلية و اخلارجية.

، 1999)ادلرطان،  تتمثل فيما يلي:اآلاثر اإلجيابية إلنشاء النوافذ اإلسالمية: . 1. 6
35) 
خرات من عمالء جدد يفرلون التعامل مع ىذا النوع من زايدة جذب ادلد -

 اخلدمات ادلصرفية.
تدين حج  ادلرارابت الومهية ادلبنية على منتجات تقليدية الفيصل فيها أسعار  -

 الفائدة ادلركبة، دون ربلها ابلقي  ادلرافة من االستثمار.
ي، مؤشر تزايد العمل بصيغة ادلرارابت و ادلشاركات كأى  منتج مصريف إسالم -

 على ربط العمل و التمويل ادلصريف ابالقتصاد احلقيقي.
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على الرغ  من أن فكرة انشاء نوافذ إسالمية للمصارف التقليدية قد القت قدرا  
كبَتا من التأييد بُت القائمُت و ادلشجعُت على العمل ادلصريف اإلسالمي، إال أهنا قد القت 

 ادلهتمُت أيرا ابلصَتفة اإلسالمية.أيرا قدرا من ادلعارضة من شرحية أخرى من 
 : التقليديَّة البنوك يف إسالميَّة نوافذ فتح ُمتطلبات .7

تتعدد ضوابط أتسيس الفروع اإلسالمية سواء كان يف مرحلة التأسيس أو مرحلة االنلالق 
وشلارسة العمل ادلصريف اإلسالمي، وىذه الروابط تتمثل يف الروابط الشرعية ابلدرجة 

 ابلروابط وادلالية واحملاسبية اإلدارية.نتناوذلا تباعاً دلا يلي :األوىل، و 
 
 :وىي هبا االلتزام ينبغي اليت التشريعية اإلجراءات يف تتمثل :قانونيَّة ُمتطلبات .1. 7

 (182، 2017)جعفر، 
 فت  على ادلوافقة يترمن التقليدي للبنك العمومية اجلمعية عن الًتخيص قرار صدور -

 التأسيس؛ عقد يف األساسية التعديالت ُمناقشة مثَّ  ومن يَّةإسالم انفذة
 مجيع يف الشريعة أحكام وسلالفة ابلراب التعامل عدم على صراحة  العقد ينص أن --

 ادلعامالت؛
 األىداف، األنشلة، يف اإلسالمية والنافذة التجاري البنك عمل بُت الفصل --

 .وادلنتجات
 هبا؛ االلتزام ينبغي شروط وضع بعد ركزيادل نكالبُموافقة  على احلصول -

  إسالمية؛ انفذة فت  عملية جدوى راسة د إبجراء البنك قيام --
  مزدوج؛ بنكي عمل إقامة إلجراءات متسلسلة زمنية خلة وضع --
 واخللوات؛ اإلجراءات دلتابعة جلنة إعداد --
 التقليدي؛ البنك يف ةاإلسالمي النافذة مبعاملة العمالء لتعريف إعالمية محالت عقد --



 

 حاج عبد القادر مرمي، موساوي دمحم، زيرار مسية
 

1 ، العدد2اجمللد                                     NARAFE 32  جملة 

 

 رقابية ىيئة وتشكيل الشريعة، أحكام بتلبيق االلتزام يترمن ابن أتسيس عقد تعديل --
 شرعية؛

 لعملية القانونية اجلوانب بدراسة التجاري البنك يف القانونية الشؤون إدارة تكليف --
 العملية تواجو قانونية عقبات وأي ادلًتتبة، القانونية واآلاثر اإلسالمي، للعمل التحول

 القانونية واآلاثر التحول، لعملية القانونية اجلوانب بدراسة القانونية الشؤون إدارة تكليف -
 .احملتملة القانونية العقبات ادلًتتبة،

  :شرعيَّة ُمتطلبات. 2. 7
ىناك العديد من الروابط الشرعية، يعترب االلتزام هبا من أى  عوامل صلاحها وتتمثل فيما 

 يلي:
جود توجو صادق للقيادات العليا للبنك التقليدي شلثاًل يف رللس اإلدارة يف و  -1

 شلارسة العمل ادلصريف اإلسالمي وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية.
ويًتج  صدق التوجو للقيادات العليا من خالل االستعداد لتحميل أية تكاليف لاللتزام 

العمل، كان تقع سلالفات شرعية لعمليات ابلروابط الشرعية واليت قد تظهر أثناء شلارسة 
 استثمارية فتجنب األرابح الناجتة عنها دلخالفتها للشريعة.

كذا يًتج  صدق التوجو بعدم التساىل يف االلتزام الشرعي وجتنب استقصاد ارتكاب 
يًتج  صدق  . ايراقة الفروع اإلسالمية ومصداقيتهاسلالفات شرعية كبَتة ألهنا تشوه حقي

 إدراك وفه  قرية احلالل واحلرام ابلرغبة يف احلالل والسعي إليو ونبذ احلرام التوجو يف
 (290، 2018)بوقلاية، مازري، واجتنابو .

أن الذي يتوج ىذه الرغبة الصادقة ىي تولد قناعة أن ىذه الفروع اإلسالمية متثل خلوة 
 ضلو التحول الشامل للصَتفة اإلسالمية.
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مة وفعالة من العلماء ادلوثوق هب  وبعلمه  وخرباهت  يف تعيُت ىيئة رقابة شرعية دائ -2
رلال العمل ادلصريف اإلسالمي، ووجود تدقيق شرعي داخلي مستمر على نشاط الفروع 
اإلسالمية وتعمل على صياغة عقود االستثمار والتثبت من صحة تلبيق عقود وصيغ 

 االستثمار اليت تعمل مبقتراىا الفروع اإلسالمية.
ئة فتوى ورقابة شرعية يف الفروع اإلسالمية مللب شرعي ىام ومرتكز أساس إن وجود ىي

لعملها وأتكيد على استقالليتها. حيث يولد وجودىا ثقة عالية وطمأنينة لدى الناس من مث 
 اإلقبال عليها والتعامل معها.

مية لقد ألزم قانون ادلصارف اإلسالمية على وجوب تشكيل ىيئة رقابة شرعية للفروع اإلسال
 واشًتاطها ضمن تعليمات البنك ادلركزي إىل وجود ىيئة رقابة شرعية ومراقب شرعي.

 (73، 2013 )الدخيل،
ضرورة الفصل التام بُت أموال الفروع اإلسالمية وأموال البنك التقليدية وفروعها، وأن  -3

يرع القائمون على البنك يف نصب أعينه  أن ىذا الفصل ىو معيار حيوي دلصداقية 
 لعمل ادلصريف اإلسالمي الذي يت  من خالل الفروع اإلسالمية للبنك التقليدي.ا

اجتناب احملرمات خاصة الراب يف جانيب جذب الودائع واستثمارىا ، واجتناب الغرر  -4
واجلهالة يف العقود وكذا يف اجتناب بيع ما ال ديلك ، فيجب أن يكون التملك قبل 

. وىنا أييت أمهية وجود ىيئة رقابة شرعية وتدقيق شرعي  التمليك فالشراء أواًل  مث البيع
 لرمان عدم الوقوع يف تلك احملرمات.

 ضوابط مالية وحماسبية وإدارية: .3. 7
إن إقامة فروع أو نوافذ اسالمية يستلزم توفر ظوابط مالية وزلاسبية إىل جانب 

، 2018ق، وسادلي، )فالالظوابط الشرعية، وذلك حىت تصل إلة األىداف ادلرجوة منها: 
169) 
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  استقاللية مالية وحماسبية : -ا
وتتمثل ىذه االستقاللية يف أن تكون حساابت الفروع اإلسالمية مستقلة عن 
حساابت األم، وكذا فصل حقيقي بُت مصادر األموال لكل منه  وذلك من خالل 

ن البنك األم األنظمة واحلاسوبية ووجود نظام زلاسيب ودورة مستندية زلاسبية مستقلة ع
 التقليدي.

وىنا جيب التأكيد على عدم اختالط مصادر كل من الفروع اإلسالمية والبنك األم وفروعو 
التقليدية، ومن مث ال بد من وجود أيراً من إدارة مالية ضمن ىيكل الفروع اإلسالمية تتوىل 

هتا عن مصروفاهتا ، إعداد القوائ  ادلالية وإعداد ميزانية مستقلة ، أصوذلا وخصومها وإيرادا
 واإلشراف على الدورة ادلستندية يف الفروع.

 ختصيص رأس مال للفروع اإلسالمية: -ب
وذلك حىت تستليع الفروع اإلسالمية إجياد الكيان االعتباري ذلا وليقوم بتلبية 
احتياجات رجال األعمال من استثمارات يف ادلراحل األوىل لتأسيس الفروع اإلسالمية 

كوين األصول الثابتة ذلا. حىت تظهر ىذه الفروع مبظهر البنك اإلسالمي فراًل عن ت
 ادلتكامل.

 استقالل اإلداري: -ج
إن من  الفرع اإلسالمي استقالل إداري من خالل إنشاء إدارة عامة أو قلاع إداري 
يكون ضمن اذليكل األم. ولكن يتوىل إدارة الفروع اإلسالمية بشكل مستقل وهبيكل 

مستقل وبتعليمات إدارية ومصرفية واستثمارية سلتلفة عن البنك األم تتالءم  تنظيمي جزئي
 مع مبادئ وضوابط الصَتفة اإلسالمية.

 حتديد عالقة واضحة بني الفروع اإلسالمية واألم التقليدي حمكومة ابلضوابط -د
 وتتمثل ىذه العالقة يف:
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م بفائدة مباشرة أو منع وضع فائض السيولة يف الفروع اإلسالمية لدى البنك األ -
غَت مباشرة. والعكس جيوز للفروع اإلسالمية توظيف فائض سيولة البنك األم لديو 
أبساليب استثمارية إسالمية على أن يتوىل الفرع اإلسالمي بنفسو ىذا التوظيف دون تدخل 
من البنك األم أو فرض  شروط أو آليات ختالف أحكام الشريعة اإلسالمية  . ويكون من 

رل إحاطة ىيئة الرقابة الشرعية يف الفروع هبذا األمر حىت تتوىل الرقابة الشرعية والتدقيق األف
 على سالمة تلك اإلجراءات من العالقة بُت الفروع اإلسالمية والبنك األم.

 إعداد كوادر من ادلوظفني فعالة وموالية ومؤمنة مببادئ الصريفة اإلسالمية : -ه 
وتعيينه   ومن خالل وضع برامج تدريبية مكثفة حول  وذلك من خالل حسن اختيارى 

الصَتفة اإلسالمية وخاصة حول الروابط الشرعية وأدلة إجراءات العمل لصيغ التمويل 
 اإلسالمي.

 ضوابط أخــرى: -ي
 ضوابط شرعية ألنشلة الفروع اإلسالمية:  -

لكن ىذه ما ذكران من ضوابط شرعية ىي ضوابط عامة يف أتسيس الفروع اإلسالمية، و 
الروابط ىي ضوابط متعلقة مبمارسة األنشلة االستثمارية وادلصرفية يف الفروع اإلسالمية 

 واليت ديكن إمجاذلا مبا يلي 
حيصل فرع ادلعامالت اإلسالمية مقابل أتدية اخلدمات ادلصرفية على عمولة أو أجر   - 1

 اإلجارة.  أو إجارة وىذه جائزة شرعا ويؤدىا الفرع وفقا لعقد الوكالة أو
حيك  حساابت االستثمار )اإليداعات( عقد ادلراربة اإلسالمي حيث يعترب  – 2

" ويقتسما رب العمل" ويعترب الفرع اإلسالمي" رب ادلالأصحاب ىذه احلساابت مبثابة "
 ما يسوقو هللا من رب  بينهما نسبة شائعة وال يرمن الفرع اإلسالمي ال ادلال وال الرب . 

ف األموال مبعرفة الفرع اإلسالمي عقود ادلراحبة أو ادلشاركة أو ادلراربة أو حيك  توظي – 3
 السل  أو االستصناع أو اإلجارة وىذه كلها جائزة شرعاً وفقا لقواعدىا الشرعية.
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حيك  توزيع األرابح واخلسائر بُت أصحاب ادلال) ادلودعُت( وبُت الفرع اإلسالمي   – 4
 خلسارة واألخذ  ابلعلاء، واخلراج ابلرمان. مبدأ :الغن  ابلغرم والكسب اب

إذا اختللت أرابح الفرع اإلسالمي مبال حرام خبيث جيب جتنيبو وعدم توزيعو على  – 5
أصحاب احلساابت االستثمارية أو ادلسامهُت ويت  التخلص منو ىف وجوه اخلَت من ابب 

 حرام فالنار أوىل بو.   تلهَت األموال،ألن هللا طيب ال يقبل إال طيبا.وكل حل  نبت من 
ليس ىناك من حرج من تعامل فروع ادلعامالت اإلسالمية مع البنوك التقليدية ولكن  – 6

طبقا ألحكام  ومبادئ الشريعة اإلسالمية  واألوىل أن يكون تعامل الفروع اإلسالمية مع 
 مكان.  شقيقاهتا اإلسالمية وال سيما بعد ما إنتشرت البنوك والفروع اإلسالمية ىف كل

حيظر على فروع ادلعامالت اإلسالمية التعامل ابلراب أخذ أو علاًء أو توظيف األموال  – 7
 ىف رلال احلرام واخلبائث. 

ال جيوز لفروع ادلعامالت اإلسالمية خص  الكمبياالت والشيكات ادلؤجلة أو بيع  – 8 
 الديون وما يف حك  ذلك ألن ذلك من ادلعامالت احملرمة شرعاً. 

جيب على فروع االلتزام بفتاوى ىيئة الرقابة الشرعية ابعتبارىا ملزمة وليست اختيارية,  – 9
 أو استشارية. 

ال جيوز   للفروع اإلسالمية متويل ادلشروعات اليت ال تتفق مع أحكام ومبادئ  -10
 الشريعة اإلسالمية.

 
 النوافذ اإلسالمية شروط فتح -8
 :الراب شبهة عن وبعيد صدرادل معروف مستقل ختصيص رأمسال .1. 8

 الذي ادلصرف التقليدي برأمسال اإلسالمية النافذة رأمسال الختالط شبهة أية بغية إبعاد
 ىذه تعامالت يف احلالل وتكريسًا لعنصر ادلوضوع يف الشرعي لًلجانب وتعزيزا.فيو تفت 
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 ادلال ىذا يكون وأن للنافذة مستقل رًأمسال حيدد مسبقا أن ادلشرع تللب فقد النوافذ
 تعامالت أًلية نتاجا األمواألو لغسيل وسيلة لكونو احتماالت ًعن أية بعيدا معروف ادلصدر

 شبهة الراب، شبهات غَت شرعية، وخاصة أية عن االبتعاد ًعن ضرورة مشبوىة قانوانً، فرال
 نتجت عن ربوية أو أبموال اختللت أبموال متأيت غَت ادلال مصدر يكون أن بد فال

 (12، 2014)خريس،  ت ربوية.تعامال
 :أتسيس ادلصرف التقليدي قانون أو عقد تعديل. 2. 8

 فًيجب تعديل ًخاصا مصرفا اإلسالمية النافذة بفت  ادلصرف الذي يرغب  كان إذا
 الصَتفة خلدمات فيو فتحها ادلرجو النافذة ًلممارسة مالئما حبيث يصب  أتسيسو عقد

فيجب  عاما )حكوميا(ً  ادلصرف كان إذا ربوية،أما لأعما أبية قيامها اإلسالمية وعدم
 اإلداري وتعامالتو ىيكلو ضمن اإلسالمية النافذة وجود ليناسب إنشائو قانون تعديل

 .البحتة اإلسالمية  ادلنتجات بتقدمي واختصاصها اإلسالمية ادلصرفية
 اإلسالمية الصريفة أعمال ممارسة .3. 8

 اإلسالميَّة للمصارف هبا ادلسموح األنشلة كافة مبمارسة اإلسالمية النافذة تقوم
 ادلصرف أتسيس عقد يف يُثبت أن ادلصارف، بعد ىذه على يُظر ما كل عن واالبتعاد
 اليت ادلصرفية للخدمات فيو اإلسالميَّة النافذة شلارسة وجوب إنشائو قانون أو التقليدي

)انصر، الصور  من صورة أبية وائدالف أو ابلراب التعامل وعدم اإلسالميَّة جُتيزىا الشريعة
2006 ،24) 

 ادلؤهل اإلداري التنظيم وجود. 4. 8
 ىيكلية ضمن ابلنافذة خاص إداري تنظي  إبجياد التقليدي ادلصرف على ينبغي

 ذلا ابدلصرف مرتبلة إدارية وحدة أو أو ُشعبة قسماً  النافذة اعتبار يترمن األم ادلصرف
يف  خربة ليكسب ومدرب مؤىل إداري رأس على يقف مدير يرأسها داخلية تقسيمات

 يف وعملية نظرية تدريبية دورات يف إشراكه  طريق عن اإلسالميَّة ادلالية اخلدمات تقدمي
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 عن فكرة أية لديه  ليس موظفُت وعاملُت على االعتماد وعد اخلدمات تلك تقدمي
  .اإلسالميَّة ادلصارف تُقدمها اليت اإلسالميَّة ادلنتجات

 ادتة: اخل. 9
، 2008اجتهت األنظار يف اآلونة األخَتة ضلو البنوك اإلسالمية خاصة بعد أزمة 

و ذلك نتيجة لعدم أتثرىا هبا و وقوفها صامدة يف وجو األزمة العادلية، فقامت العديد من 
البنوك التقليدية ابلتحول من نظامها التقليدي إىل العمل وفق مبادئ الشريعة اإلسالمية، و 

ابلتحول كليا أو عن طريق فت  فروع و نوافذ إسالمية. و لتحقيق اذلدف من فت   ذلك إما
فروع و نوافذ إسالمية يتللب األمر الًتكيز على توفَت متللبات شرعية مبا يف ذلك تعيُت 
ىيئة رقابية شرعية لتحقيق مصداقية و سالمة ادلعامالت وفق مبادئ الشريعة اإلسالمية، و  

اءات القانونية اليت تنظ  و تسَت العمل ادلصريف اإلسالمي، ابإلضافة إىل كذا االلتزام ابإلجر 
 أتىيل و تدريب ادلوظفُت.
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 : ملخص
صريف دلااكةة يف ظل تعامل جّل دول العامل ابلصريفة اإللكًتونية، أدركت اجلزائر ضرورة اإلرتقاء بنظامها ادل

مستاى ىذه التطارات، شلّا أسفر عن ظهار وسائل الدفع اإللكًتونية اليت مسحت بسرعة تقدمي اخلدمات 
أبقل تكلفة و ربسني أداء الةناك مقارنة مع وسائل الدفع التقليدية، وسنحاول من خالل ىذه الارقة 

خدمة من قةل الةناك اجلزائرية، واقعها و الةحثية تسليط الضاء على أنااع وسائل الدفع اإللكًتونية ادلست
 آفاقها ادلستقةلية.

 .ع اإللكًتونية، الةناك اجلزائريةتطاير، وسائل الدفكلمات مفتاحية: 
 JEL  :O23 ،G21 اتتصنيف

Abstract:  

In light of most countries in the world deal with electronic 

banking, Algeria dealt with upgrading its banking system to catch up 

with the level of developments. 

The results are: Emergence of electronic payment methods, 

short time and low cost improve the performance of banks compared 

to traditional ones. This research paper highlights the types of 

electronic payment methods used by Algerian banks, their reality and 

future prospects. 

 Keywords: development; electronic payment methods; Algerian 

banks. 

JEL Classification Codes: O23, G21 
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 مقدمة: . 1
من أجل إرساء أسس منظامة مصرفية تتمّيز ابحلداثة و العصرنة تستطيع 

تاى العادلي، استاجب مااجهة التحدايت و التطارات اليت تشهدىا الةيئة ادلصرفية على ادلس
على ادلنظامة ادلصرفية اجلزائرية التاجو إىل ربديث اخلدمة ادلصرفية اليت ال بديل ذلا يف ظل 

 عادلة االقتصاد.
ومن أىم عناصر التحديث للخدمة ادلصرفية يف اجلزائر سبثلت يف ربديث وسائل 

 ح اإلشكالية التالية:الدفع دبختلف أنااعها و جعلها وسائل دفع إلكًتونية، و عليو مت طر 
 ما مدى تطّور وسائل الدفع اإللكرتونية يف البنوك اجلزائرية؟      
 فرضيات الدراسة:. 1.1

إّن اعتماد الصريفة اإللكًتونية يساىم يف ربسني اخلدمة ادلصرفية و تفعيل دور  -
 القطاع ادلصريف.

يني إاّل أّن رغم انتشار وسائل الدفع اإللكًتونية من قةل ادلتعاملني اجلزائر  -
 ال يزال ضعيفا. هااستخدام

 أمهية الدراسة:. 2.1
تتضح أمهية الةحث من خالل التطارات احلاصلة يف وسائل الدفع االلكًتونية 
ودورىا الفّعال يف تسهيل ادلعامالت بني العمالء من جهة وتطاير األداء الةنكي من جهة 

 أخرى خصاصا يف ظل انتشار العادلة.
 لبحث:اهلدف من ا. 3.1

تطاير وسائل الدفع االلكًتونية و اذلدف الرئيسي من الدراسة يف عصرنة يتمثل 
 ودورىا يف رفع أداء الةناك اجلزائرية وربسني اخلدمات ادلصرفية.
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 البحث: ةمنهجي. 4.1
ولإلجابة على إشكالية ماضاع حبثنا سنعتمد يف دراستنا على ادلنهج الاصفي  

 .والتحليلي ابعتةاره ادلالئم 
 
 االطار النظري لوسائل الدفع اإللكرتونية .2

إّن مصطلح الدفع االلكًتوين مصطلح واسع جيمع بني طياتو كل وسائل الدفع 
اليت تستخدم فيها التكنالاجيا  مثل الدفع ابلةطاقات اإللكًتونية، الشيك االلكًتوين أو 

 التحايل االلكًتوين لألماال.
 : ةمفهوم وسائل الدفع اإللكرتوني. 1.2

ةطاقة أو ذاكرة  كىي وسيلة إلكًتونية هبا قيمة نقدية سلزونة بطريقة إلكًتونية  
كمةياتر، مقةالة كاسيلة للدفع بااسطة متعهدين غري ادلؤسسة اليت أصدرهتا، يتم وضعها 
يف متناول ادلستخدمني كةديل عن العمالت النقدية والارقية وذلك هبدف إحداث ربايالت 

 .(52، ص 2113)طالل و فازي،   زلددة ةذات قيمإلكًتونية دلدفاعات 
  أنواع وسائل الدفع اإللكرتونية:. 2.2

 يف ما يلي: إجيازىاياجد العديد من وسائل الدفع االلكًتونية ديكن 
 البطاقات املصرفية:  .1.2.2

تصدر من طرف ادلؤسسات ادلالية كادلصارف ومصاحل الربيد، تسمح حلاملها بسحب 
 فهي بذلك تقدم خدميت السحب والدفع وتصنف حسب معيار الاظيفة: أو نقل األماال،

 بطاقة اخلصم  ،: ىي األكثر انتشارا من أنااعها: بطاقة الدفعالبطاقات االئتمانية
 الفاري ، بطاقات السحب.
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 ىي من الةطاقات االئتمانية األكثر انتشارا على االطالق إذ أن بطاقه الفيزا :
 وتتعامل مع ادلاليني من ادلؤسسات والحمالت التاارية وأجهزة عدد محلتها يقّدر ابدلاليني

 الصرف اآليل. 
 :ذلا انتشارىاأتيت يف ادلرتةة الثانية بعد الفيزا من حيث درجة  بطاقه ماسرت كارد ،

 عده أشكال مثل ماسًت كارد الذىةية، ماسًت كارد الفضية، وماسًت كارد لرجال االعمال

 .(6، ص 7102)جهيدة و عزة، 
 أطراف التعامل ابلبطاقة االئتمانية والعالقة بينهم: 1الشكل 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 (219، ص 2114)باراس و بريكة،  : املصدر

 : النقود اإللكرتونية. 2.2.2
ىي قيمة نقدية سلزنة بشكل  إلكًتوين على بطاقة مغناطيسية، تستخدم كأداة 

ية الشراء، ربظى ابلقةال كأداة للدفع حيث تتم عملية خصم األماال آليا بعد القيام بعمل
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)العشي و باراس،  للدفع من قةل األشخاص الطةيعيني وادلعنايني خبالف اجلهة ادلصدرة ذلا
 .(175، ص 2118
  الشيك اإللكرتوين:. 3.2.2

يشةو الشيك التقليدي، أمر ابلدفع من الساحب إىل ادلسحاب عليو لدفع مةلغ 
نو خيتلف عنو يف أنو يرسل إلكًتونيا عرب األنًتنت، إىل ادلستفيد )أو حاملو(، غري أ مسمى

فةعد أن يستلم ادلستفيد الشيك يرسلو إىل الةنك ليتم ربايل ادلةلغ لفائدتو، مث يعيده إىل 
 التحايل. ةادلستفيد مؤكدا لو عملي

وىنا تظهر أمهية التاقيع اإللكًتوين، الذي أصةح اليام معًتف بو قاناان يف بعض 
، بل ذباوز ذلك إىل سلتلف ادلعامالت االئتمانقط يف قضااي النقد و الةلدان، ليس ف

والعقاد اإللكًتونية وابلرغم من ذلك فإنو ال تاجد تشريعات وقاانني ربمي التاقيع 
 (67، ص 2111)احلاج و ابرك،نعيمة،  اإللكًتوين.

  التحويل املايل اإللكرتوين: .4.2.2
ونية رلماعة القااعد واالجراءات ادلعتمدة يقصد بنظام التحايالت ادلالية اإللكًت 

يف ربايل األماال عرب مصارف إلكًتونية أو مصارف أنًتنت مرخص ذلا للقيام هبذه 
 العملية، و يتم اصدار أمر التحايل عن طريق الكمةياتر أو اذلاتف الحممال.

أكثر  ربظى وبفضل تعزيز أنظمة األمن أصةحت التحايالت ادلالية اإللكًتونية
كثر ابدلصداقية واألمان لدى ادلتعاملني، ىذا فضال عما يتيحو ىذا النظام من اختصار فأ

للزمن ووفر يف اجلهد و التكلفة ويسر يف التعامل. فمن خصائص ىذا التحايل قابليتو 
(، إذ ديكن تازيع مةلغ مستند التحايل على أكثر من مستفيد، Divisibilitéللتازئة )

 .(139، ص 1995)معال،  كوىا ما ال يتافر يف الشي
  احملفظة اإللكرتونية:. 5.2.2
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حاملها اإللكًتوين حيث يقام حديثة تسهل الدفع ىي وسيلة آمنة مشفرة و 
ابستةدال قيمة معينة من النقاد الكالسيكية مقابل ما يساويها من النقاد اإللكًتونية وذلك 

ونية، حيث ديكن إعادة على مستاى بنكو واليت على أساسها يتم شحن الرقاقة اإللكًت 
 .(176، ص 2118)العشي و باراس،  شحن الرقاقة بعد نفاذ ىذه القيمة

  مزااي وسائل الدفع اإللكرتوين:. 3.2
 تتمثل فيما يلي:

 ابلنسبة حلاملها: ◄
 استعماذلا حّيد من التعامل ابلفااتري وااليصاالت ادلختلفة؛ 
 تها تقل عن النقاد الارقية؛سبنح حلاملها إئتماان لفًتة من الزمن وسلاطر سرق 
  شركة الالسماح حلاملها من االقًتاض ألجل سااء كان من الةنك أو من أم
 .(98، ص 2118)الشارة،  ادلصدرة

: حيقق التاجر الذي يقةل التعامل ابلةطاقات حدا كةريا من األمان ابلنسبة للتاجر ◄
قت نفسو ال ديلك حق للحصال على حقاقو من الشركات ادلصدرة ذلذه الةطاقات ويف الا 

الرجاع إىل التاجر الذي أتخر حامل الةطاقة يف السداد ابإلضافة إىل أن استخدام 
 .(111، ص 2118)الشارة،  الةطاقات يعمل على ارتفاع نسةة الةيع عند التاار

دينع التسرب النقدي خارج النظام الةنكي شلا يعين أن  ابلنسبة لالقتصاد: ◄
ادلتغريات النقدية و قدرة الةناك التاارية على تقدمي قروض  السلطات تستطيع التحكم يف

أكرب وىا ما يعين كفاءة السياسة النقدية التاسعية من خفض نفقات الةنك ادلركزي يف 
 .(98، ص 2118)الناار،  طةاعة النقاد الارقية

 عيوب وسائل الدفع اإللكرتونية:. 4.2
 تتالى فيما يلي:
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 اإلقراضالنامجة عن استخدام ىذه الاسائل زايدة  : من ادلخاطرابلنسبة حلاملها -
يتااوز القدرة ادلالية، و عدم سداد حامل الةطاقة قيمتها يف الاقت الحمدد  واإلنفاق دبا

 .(69، ص 2111نعيمة، )احلاج و ابرك  يًتتب عنو وضع امسو يف القائمة الساداء

          : فيما يلي ةلةطاقة دبصدر ا: تتمثل أىم العياب ادلرتةطابلنسبة ملصدرها -
ازدايد عدد حاملي بطاقات االئتمان وأخذىم فًتة طايلة من الزمن يف                   

تسديد الديان ادلًتتةة عليهم شلا يؤدي إىل ارتفاع نسةة الديان ادلعدومة لدى مصدر 
لتغطية احتياجات السحب النقدي  ةالةطاقة، عدم القدرة على تافري السيالة الكافي

 واالقًتاض على بطاقات االئتمان شلا يالد سلاطر على سيالة الةنك.
يف حالو ضياع الةطاقة، سرقتها، االحتيال أو التزوير فيها فإن مصدر الةطاقة 

 .(112، ص 2118)الشارة،  )الةنك( ىا الذي يتحمل النفقات
 واقع وسائل الدفع اإللكرتونية يف اجلزائر . 3

جلزائرية التفكري يف عصرنة وسائل الدفع ادلتعامل هبا أقةلت ادلنظامة ادلصرفية ا
حىت يسهل عليها تةين الصريفة اإللكًتونية، و عليو فقد اعتمدت كآلية لتطاير أنظمة الدفع 

 ( و نظام ادلقاصة اإللكًتونية.RTGS)انشاء نظام التساية اإلمجالية الفارية 
 

 عصرنة أنظمة الدفع يف اجلزائر .1.3
ابنطالق مشروع  2116 تنفيذ مشروع أنظمة الدفع سنة شرعت اجلزائر يف

 للااء إىل ادلعاجلة الارقية.انظام التساية الفارية اإلمجالية و نظام ادلقاصة اإللكًتونية تفاداي 
 :RTGSنظام التسوية الفورية االمجالية . 1.1.3
نظام التساية اإلمجالية الفارية ىا نظام تساية ادلةالغ اإلمجالية يف تعريف النظام:  . أ

وقت حقيقي و يتم فيو سري التحايالت بصفة مستمرة و على الفار بدون أتجيل و على 
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أساس إمجايل،  كما يعرف أيضا أنو نظام مركزي إلكًتوين يعمل على أساس فاري إمجايل 
دائنة ويافر نقطة تساية ألنظمة التصفية العاملة يف هنائي و مستمر لتنفيذ أوامر التحايل ال

بلد ما من خالل احلساابت ادلركزية للمصارف، يهدف ىذا ادلشروع يف إطار ربسني اخلدمة 
 ادلصرفية السيما من حيث أنظمة الدفع و ذلك رغةة يف الاصال إىل ادلستاى الدويل.

 وظائف النظام:. ب
 مراقةة أوامر االنتظار.  -
 امر وفق طةيعتها .تساية األو  -
 زبصيص مةالغ ادلقاصة. -
 ادلعاجلة تتم يف هناية اليام . -
إدارة ومراقةة احلساابت للعمليات ادلعاجلة بااسطة النظام، أما فئة ادلشاركني  -

 فتقام ابلاظائف التالية: 
 . تلقي و مراقةة صفة األوامر ومالءمتها 
  إصدار و تلقي األمر بنظامRTGS. 
 ر للمشاركني ادلعنيني مةاشرة أو ادلشاركة غري ادلةاشرة.متابعة خطاط االنتظا 

 
 يف الوقت احلقيقي اإلمجاليةتسوية املبالغ  :2الشكل 
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 (12، ص 2111)عزة و زويهري، املصدر: 

  : املقاصة اإللكرتونية 2.1.3
ويتم من خالذلا ربايل النقاد  1960أتسست خدمات ادلقاصة اإللكًتونية عام 

ء إىل حساابت األشخاص أو ىيئات أخرى يف فروع وألي بنك يف من حساابت العمال
 دولة أخرى كدفع ادلرتةات الشهرية من حساب صاحب العمل إىل حساب ادلاظفني،

ومصطلح ادلقاصة اإللكًتونية ذو مفهام واسع ومرن، حيث  (3، ص 2111)الزين، 
بني الةناك بدال من  تعرف ادلقاصة اإللكًتونية على أهنا "نظام لتساية مدفاعات الصكاك

 ادلدفاعات الارقية يف غرف ادلقاصة وتسال ادلدفاعات اإللكًتونية على شريط شلغنط"
 (8، ص 2111)نةيل و منال، 

 : أهم االختالفات بني املقاصة اإللكرتونية واملقاصة التقليدية.1اجلدول 
 املقاصة اإللكرتونية املقاصة التقليدية أوجه املقارنة

 نظام آيل  يدوينظام   اجلهاز
 اتصال غري مةاشر بني أطراف اخلدمة  اتصال مةاشر بني أطراف اخلدمة  االتصال
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 صعابة يف تنفيذ الرقابة  الرقابة
 تسهيل عملية الرقابة من طرف الةنك ادلركزي 
 تنطاي على عنصر اليقني 

 األدوات
  يتم التعامل تعايضها باسائل

 الدفع
 يتم التعامل مع صار باسائل الدفع 

 لوقتا
  ربتاج إىل مدة زمنية طايلة نسةيا

 إلسبامها
 اختصار الاقت واجلهد معا 

 التكاليف
  ارتفاع حام التكاليف ألن كل

 عملية تعاجل على حدى
 زبفيض التكاليف وتنمية الادائع 

 األمن واألخطار
 تنطاي على سلاطر نقل النقاد 
  خاضعة لألخطاء نظرا للحام

 ادلتزايد للشيكات

 لسرعة يف تتةع الشيكات ربقيق األمن وا
وطةاعة الكشافات)كل شيء مسال 

 إلكًتونيا(
 تقليل اخلطاء 

 تقليل عمليات النصب واالحتيال  زايدة احتماالت التزوير والغش  الغش واالحتيال

 اثنيا: عصرنة أدوات الدفع يف اجلزائر: -
 اجلهاز ادلصريف اجلزائري مت انشاء الشركة النقدية للعالقات ثيف إطار ربدي
حيث تتكفل ىذه األخرية بتطاير ادلعامالت الةنكية  SATIMالتلقائية ما بني الةناك 

 من خالل ربديث وسائل الدفع.
 عدد أجهزة الدفع اإللكرتوين يف اجلزائر :2اجلدول 

 2115 2114 2113 2112 2111 2111 السناات
 3135 2737 2986 2965 3147 2897 عدد أجهزة الدفع االلكًتوين

Source : SATIM 
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من خالل اجلدول نالحظ أن ىناك تطّار ملحاظ عرفو عدد أجهزة الدفع 
كما عرف عدد الصرافات اآللية يف اجلزائر تطارا كةريا خالل  اإللكًتوين يف اجلزائر.

  السناات األخرية و ىا ما ياضحو اجلدول اآليت:
 2215-2212ة : تطور عدد الصرافات اآللية يف اجلزائر خالل الفرت 3اجلدول       

 2115 2114 2113 2112 2111 2111 السناات
 571 539 475 543 647 636 عدد الصرافات اآللية

Source : SATIM 

 2215حجم البطاقات املتداولة يف اجلزائر سنة  :4اجلدول 
 941.371 عدد الةطاقات العادية ادلتداولة
 165.429 عدد الةطاقات الذىةية ادلتداولة

 367.431 السحب ادلتداولةعدد بطاقات 
 1.474.231 رلماع الةطاقات ادلتداولة

Source : SATIM 
نالحظ من خالل اجلدول أن ىناك ناعا ما عدد معترب من الةطاقات ادلتداولة لسنة     

و لكن رغم اجلهاد ادلةذولة من قةل السلطات ادلعنية لتحديث وسائل الدفع  2115
ن ادلستاى ادلرغاب و ديكن إرجاع ذلك إىل العديد من االلكًتونية يةقى استعماذلا دو 

 العاامل:

 عدم قدرة عدد كةري من العمالء التعامل مع لغة التكنالاجيات. -

 تفادي استخدام الةطاقة الةنكية خافا من اخلطأ التقين. -

 عدم تافر السيالة على مستاى ادلازعات اآللية. -
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التعامل ابلسيالة بدال من الةطاقات زلدودية ثقافة التاار اجلزائريني، فهم يفضلان  -
)عةابسة،  الةنكية من انحية ومن انحية أخرى عدم التصريح أبرابحهم للتهرب من الضرائب

 .(354، ص 2116
 

 آفاق وسائل الدفع االلكرتونية يف اجلزائر. 2.3
أصةحت ادلصارف اجلزائرية رلربة على التكّيف مع التغريات و التطارات اليت 

ال ادلصريف، و دلااجهة ىذه التغريات ادلستاّدة يقتضي األمر االعتماد على حصلت يف اجمل
 بعض النقاط.

 النقاط الواجب الرتكيز عليها لعصرنة القطاع املصريف .1.2.3
  مااكةة أحدث التطارات التكنالاجية يف العمل الةنكي: استفادة من تكنالاجيا

يد من التقنيات إىل الساق الاطنية السيما ادلعلامات و االتصال نقلت الةناك اجلزائرية العد
، حيث شرعت يف إدخال آالت السحب اآليل و التعامل ابلةطاقات الةنكية، 1997منذ 

 إال أن الفارق بينها و بني الةناك األجنةية يظل شاسعا غري قابل للمقارنة.
 صريف.االرتقاء ابلعنصر الةشري: ابعتةاره الركيزة األساسية لإلرتقاء ابألداء ادل 
 .تنايع اخلدمات ادلصرفية 
 .مااكةة ادلعايري الدولية 
  تطاير التسايق ادلصريف: فمستاى التسايق ادلصريف يف اجلزائر يكاد يكان منعدما

و ىذا راجع لغياب وجاد ادلنافسة ادلصرفية، ضف إىل ذلك احتكار القطاع العام ذلذه 
رلال التسايق و تطةيق ما يتالءم  ادلصارف فال بد على ىذه األخرية القيام ابلدراسات يف

 مع متطلةات العصر.
 .تفعيل دور الدولة و الةنك ادلركزي يف تطاير اجلهاز الةنكي اجلزائري 
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 البنية التحتية الالزمة للصريفة االلكرتونية  .2.2.3
  تطاير شةكة االتصاالت الةنكية و استخدامها دبا يتالءم مع تسيري وسائل الدفع

 ية .و العمليات الةنك
 .وضع نظام معلامايت للةناك يسمح بتاسيع العمليات عن الةعد 
 .وضع مقاصة الكًتونية ابلتنسيق مع الةنك ادلركزي 
 

 خامتة:. 4
ابلرغم من اجلهاد ادلةذولة يف النهاض ابدلصارف اجلزائرية، إاّل أّن النظام ادلصريف 

كًتونية و ياجد فرق شاسع بني يف اجلزائر ال يزال يعرف أتخرا كةريا يف ميدان الصريفة اإلل
ما ىا سلطط لو و ما ىا ماجاد فعال يف أرض الااقع، حيث ال زالت الةناك اجلزائرية تعيش 
مشاكل عديدة أثناء تقدمي اخلدمات، مثال: نقص الكفاءة و عدم السرعة يف األداء، و ىذا 

ذ ادلهام و كذا يف ظل غياب شةكات زللية تربط بني سلتلف اذليئات ادلالية لتسريع تنفي
 غياب التعامل أبدوات الدفع احلديثة يف الساق اجلزائرية.
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الدفع احلديثة والتقليدية التحليل االحصائي حديث الااقع وآفاق تطار الصحافة 

 .3رللة الةحاث يف العلام ادلالية والحماسةية، االلكًتونية يف اجلزائر. 
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رللة العلام (. معيقات تطةيق الصريفة اإللكًتونية. 7101دنان نةيل، و مرىان منال. )
 (.72)االقتصادية اجلامعية

(. أشكال النقد احلديث االسًتاتياي للحد من مشكلو 7103غةة طالل، و شاق فازي. )ز 
ادللتقى الاطين الثالث بعناان الصريفة نقص السيالة و رلاهبة سلاطر اإلصدار النقدي. 

 جامعة أم الةااقي. اإللكًتونية والتقليدية و متطلةات التماقع اجليد.
لكًتوين يف النظام الةنكي اجلزائري الااقع و ادلعيقات و (. وسائل الدفع اال7106مسية عةابسة. )

 .6رللة العلام اإلنسانية، اآلفاق ادلستقةلية. 
 مصر: دار الثقافة للنشر و التازيع. وسائل الدفع االلكًتوين.(. 7112عةد اذلادي الناار. )

يق نظام الدفع (. واقع ادلصارف اجلزائرية يف تطة7100دمحم أمني بن عزة، و جليلة زويهري. )
ادللتقى العلمي الرابع بعناان عصرنة نظام الدفع يف الةناك اجلزائرية و االلكًتوين . 

  عرض ذبارب دولية، . -إشكالية اعتماد التاارة االلكًتونية يف اجلزائر
 .(الطةعة األوىل .éd) إسًتاتياية التسايق يف ادلصارف و ادلؤسسات ادلالية .(1995) .ن ,معال

 .طابع الصفاةم :عمان
(. وسائل الدفع والسداد اإللكًتوين: عاامل االنتشار وشروط النااح. 7100منصاري الزين. )

ادللتقى العلمي الدويل الرابع حال عصرنة نظام الدفع يف الةناك اجلزائرية وإشكالية 
 ادلركز اجلامعي مخيس مليانة. اعتماد التاارة اإللكًتونية يف اجلزائر.

(. وسائل الدفع اإللكًتوين و دورىا يف ربسني األداء 7102فايزة باراس. ) ىارون العشي، و
 (.3)9رللة االقتصاد و التنمية الةشرية، الةنكي يف ظل ربدايت التنمية ادلستدامة. 
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وقياسية ألثر العرض النقدي وسعر الصرف على معدالت  التضخم يف  حتليلية دراسة
7109 -0791اجلزائر خالل الفرتة   

Analytical and Econometric Study of the impact of money 

supply and the exchange rate on inflation rates in Algeria 

during the period 1970-2017     
  

  0 . ىواري عليط.د

 haouariali@yahoo.com، )اجلزائر( ادلركز اجلامعي مغنية 1
 

 

 : ملخص
 دالت التضخم يف اجلزائرالعرض النقدي وسعر الصرف على مع ثرأهتدف ىذه الدراسة إىل قياس 

 التكامل ادلتزامن عالقة وجود إىل وخلصت الدراسة وابستعمال ظلوذج قياسي. ،7113-1531خالل الفًتة 
 سنواي بنسبة َتالقص دىادل اختالالت تصحيح يتم حيثبُت ادلتغَتات الدراسة،  ما تربط دىادل طويلة

كما فحصت الدراسة عالقة جراصلر السببية و  ،حىت يصل إىل وضعية التوازنية األجل الطويل 11.07%
معدل التضخم  بُت االجتاه ثنائية سببية عالقة وجود علىاليت أظهرت  ،ضمن ظلوذج متجو االضلدار الذايت

 .وسعر الصرف
 التضخم، العرض النقدي، سعر الصرف، التكامل ادلتزامن، اجلزائر.كلمات مفتاحية: 

 .JEL  :E31،C13 ،O55 اتتصنيف
Abstract:  

This study aims to measure the impact of the money supply and the 

exchange rate on inflation rates in Algeria during the period 1970-2017. 

Using a Econometric model; The study concluded that there is a long-

term between the relate variables of the study; And the imbalances are 

corrected in the short term at an annual rate of 10.32% until it reaches the 

long-term equilibrium position. The  
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paper also examined the Granger Causality showing a two-way causal 

relationship between the inflation rate and the exchange rate. 

Keys words: Inflation; Money Supply; Exchange Rate; Cointegration; 

Algeria. 

JEL Classification Codes: E31; C13; O55. 
 

 

 مقدمة:  .1
معدل التضخم مؤشر مهم من مؤشرات أداء االقتصاد ومقياس دلعدالت النمو  يعترب     

اسات النقدية برز التحدايت اليت يواجهها صانعو السيأ، إذ أصبح ألي دولة االقتصادي
التغَتات احلاصلة يف  عنينجم ، و دلعرفة أسبابة ومن مث ختفيف من حدتو العامل  دولدلختلف 

يعترب عرض النقود من ولذا  .بعض ادلؤشرات االقتصادية أعلها عرض النقود وسعر الصرف
راقبة ادلتغَتات النقدية اليت يتم التحكم فيها من خالل البنك ادلركزي والذي لو السلطة يف م

، أما سعر الصرف ذات ادلعروض النقدي وذلك من خالل استعمال أدوات السياسة النقدية
التأثَت ادلباشر على العالقة بُت األسعار احمللية واألسعار اخلارجية، فهو ػلدد قوة العملة وأعليتها 

لدولية وحتظى الدولية من خالل كوهنا تتمتع ابالستقرار النسيب، وحتتل مكانة كبَتة يف التجارة ا
 ابلقبول الدويل عند تسوية ادلعامالت اخلارجية بيها.

اليت ارتبط اقتصادىا بظاىرة التضخم ادلتمثلة يف صورة   كغَتىا من دول العامل اجلزائرو     
االرتفاع األسعار، شلا فتح جدال كبَتا حول  أسباب التضخم  يف اجلزائر، وبشكل خاص حول 

عر الصرف  يف تفسَت سلوك ىذا ادلتغَت  بسبب عدم استقراره أعلية كل من عرض النقود وس
 .من سنة ألخرى

 :التايل التساؤل يف دراستنا إشكالية تتمثل سبق ما على بناءااإلشكالية: . 0. 1
ما مدى أتثري عرض النقود وسعر الصرف على معدالت التضخم يف اجلزائر خالل الفرتة 

 ؟7109 -0791
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بعض التساؤالت الفرعية اليت ميكن طرحها حول ادلوضوع و اليت تعد تتفرع ىذه اإلشكالية إىل 
  مكملة لإلشكالية الرئيسية، وتتمثل فيما يلي6 

 ما ادلقصود ابلتضخم، عرض النقود وسعر الصرف؟ -
بُت عرض النقود وسعر الصرف  األجل طويلةقصَتة و  توازنية ىل توجد عالقة -

 ومعدالت التضخم؟
 عرض النقود وسعر الصرف اجتاه معدالت التضخم؟ىل توجد عالقة سببية بُت  -

لدراسة إشكالية ادلوضوع مت وضع رتلة من الفرضيات على النحو  . فرضيات البحث:7.0
 التايل6

التضخم ىو األسعار ادلتزايدة، وىذا يعٍت أن التضخم يتمثل االرتفاع ادلستمر أو  -
 ادلتواصل يف ادلستوى العام لألسعار.

 .يع الكميات اجلديدة إضافة إىل الكميات ادلتداولة سابقاعرض النقود فيشمل رت -

سعر الصرف ىو السعر النسيب لعملة نقدية مقارنة بعملة أخرى، فهو عدد الوحدات  -
 من عملة نقدية أجنبية اليت ميكن احلصول عليها مقابل وحدة من العملة الوطنية.

العوامل  عملة من أىمإن زايدة يف كمية النقود ادلعروضة وختفيض يف سعر الصرف ال -
 ادلسببة يف ارتفاع معدالت التضخم يف فًتة قصَتة وطويلة األجل.

 .أمهية الدراسة:1.0
ابلغة نظرا لألعلية وادلكانة الكبَتة اليت حظيت هبا ظاىرة التضخم يف  تكمن الدراسة أعلية 

ة على ابقي مسرح الفكر االقتصادي من جهة، و من جهة اثنية دلا لو من آاثر ابلغة ومتعدي
 متغَتات االقتصاد الكلي وعلى اجملاالت االجتماعية.
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 . أىداف الدراسة: 1.0

 الضغوط تغذية يف تساىم اليت هتدف ىذه الدراسة إىل حتديد أىم العوامل وادلتغَتات
 -1531ضلو االرتفاع يف اجلزائر خالل الفًتة  احمللية األسعار مستوايت ودفع التضخمية

التخفيض م أساليب القياس االقتصادي، خاصة أن العرض النقدي و ، وذلك ابستخدا7113
 يف اإلقتصاد اجلزائري. األسباب ادلباشرة لنشأة ادلوجات التضخمية يف سعر الصرف العملة من

 :أدبيات الدراسات السابقة. 7
ىناك العديد من الدراسات السابقة اليت تطرقت دلوضوع ألثر العرض النقدي و سعر 

عدالت التضخم، وتناولتو من زوااي سلتلفة، وقد تنوعت الدراسات بُت العربية الصرف على م
واألجنبية، وسوف تستعرض ىذه الدراسة رتلة من الدراسات اليت مت االستفادة منها، وىذا ما 

 وىذا ما ميكن توضيحو ألىم الدراسات السابقة6
على أتثَت عرض النقود وسعر الصرف  :(7101)داغر و الصويعي،  دراسة -

التكامل ابستعمال ، 7114 -1551التضخم يف اإلقتصادي اللييب خالل الفًتة 
ادلشًتك واختبار السببية، وتشَت نتائج الدراسة أن التغَتات يف ظلو عرض النقود و 
سعر الصرف الدينار اللييب مقوما ابلدوالر األمريكي ) ختفيض العملة(، تساعد يف 

 معدل التضخم يف األجلُت القصَت والطويل.تفسَت التغَتات اليت حتدث يف ظلو 
أثر إطلفاض أسعار الصرف وظلو العرض النقدي  :(Wimanda, 2011) دراسة -

، 7114ديسمرب  إىل غاية 1541على التضخم يف اندونيسيا خالل الفًتة  جانفي 
،  وتشَت النتائج الرئيسية للدراسة أنو ال يوجد أتثَت عتبة TARابستخدام ظلوذج

ر الصرف على التضخم، بينما وجود أتثَت على التضخم ادلرتفع عند زايدة اطلفاض سع
، و معتدل عند ظلو عرض النقدي بنسبة %3.1ظلو عرض النقود بنسبة تصل إىل 
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، ويكون التضخم منخفض عندما ينمو عرض %5.4إىل  % 3.1تًتاوح مابُت 
 .%5.4النقدي بـــ 

د واألسعار يف اقتصاد دول ادلغرب العالقة بُت النقو  :(7101)بن عيسى،   دراسة -
، ابستخدام التكامل 7110 – 1531العريب )اجلزائر، تونس وادلغرب( خالل الفًتة 

ادلشًتك، وأظهرت نتائج الدراسة إىل وجود عالقة سببية بُت الكتلة النقدية ومؤشر 
 أسعار اإلستهالك يف اجلزائر وتونس، شلا يدل على أن  التضخم يف ىذه الدول ظاىرة
نقدية، أما ابلنسبة للمغرب فأسعار الواردات تفسر اجلانب األكرب من تغَتات مؤشر 
أسعار اإلستهالك، وىو ما يؤكد أن التضخم ادلستورد ىو ادلصدر الرئيسي الرتفاع 

 األسعار احمللية يف ادلغرب.
أثر العمق ادلايل و معدل سعر الصرف على التضخم يف  :(7102)درييب،   دراسة -

النتائج أشارت إىل ، و VECMابستعمال ظلوذج (، 7112 -1531لمدة )العراق ل
وجود تكامل مشًتك بُت العمق ادلايل وبُت معدل التضخم،  وكذلك بُت معدل سعر 
الصرف و معدل التضخم، وأن ىناك عالقة سببية تتجة من العمق ادلايل ومعدل سعر 

 ىل معدل التضخم يف األجلُت القصَت والطويل.إالصرف 
قياس وحتليل اجتاه السببية واألثر بُت عرض النقود  (:7102سة )فوزي شوق، درا -

يف ظل وجود متغَتات اقتصادية  7112-1551ومعدل التضخم يف اجلزائر للفًتة 
توصلت الدراسة أن ادلتغَتات اخلارجية ) و  إختبار السببية لغراصلر،ابستعمال ضابطة، 

تفسر معدل التضخم يف اجلزائر بنسبة   عرض النقود، سعر الصرف، اإلنفاق احلكومي(
 كبَتة جد، أي دتثلو أحسن دتثيل.

 اقتصاد حسب طبيعة وىذاعلى ضوء ما سبق يتضح تباين نتائج الدراسات التطبيقية،     
 .البلد، وأيضا حسب ادلتغَتات ادلستخدمة يف النموذج وادلنهجية والعينة
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عدل منو الكتلة النقدية وسعر . التحليل الوصفي لتطور معدالت التضخم، تطور م1
 الصرف

 التضخم:  .0.1
التضخم لغة يستعمل للداللة على الزايدة واالتساع وعلى الشيء الغليظ والكبَت        

، صفحة 7109ديسمرب  01)موسى،  والعريض والواسع فهو يستعمل يف كل ىذه ادلعاين.
1 ) 

" االرتفاع ادلستمر والكبَت يف أما اصطالحا فهو مصطلح اقتصادي فيعرب على أنو       
ادلستوى العام لألسعار السلع واخلدمات وادلالحظ خالل فًتة زمنية معينة قد تكون شهرية أو 

إن تقييم القدرة الشرائية يرتكز من و  ،(71-71، الصفحات 7109)شلويف،  سنوية ".
دتركز  كما أنو  ،ومن جهة أخرى على تطور األجور )التضخم( األسعارجهة على تطور 

اإلستهالك حول ادلواد الغذائية يفسره ارتفاع ادلستوى العام لألسعار، ىذا األخَت يؤثر بدرجة  
كبَتة على ذوي الدخل ادلنخفض. ونوضح يف الشكل البياين اآليت تطور دلعدالت التضخم 

، وكما ميكن تقسيم ىذه الفًتة يف حتليل 7113 -1531السنوية يف اجلزائر خالل الفًتة 
 ر معدالت التضخم السنوية على مرحلتُت6لتطو 

 (%الوحدة )       7113 -1531التضخم السنوي خالل الفًتة  تطور معدالت :0الشكل 

 
 من إعداد الباحثُت إعتمادا على معطيات البنك العادلياملصدر: 
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معادالت التضخم زايدات  عرفت (:0727-0791مرحلة اإلقتصاد املوجو )الفرتة  -
تفاقمت أكثر خالل هناية السبعينات وبداية الثمانيات، حيث مت تسجيل معدل  معتربة

، ورغم الًتاجع الذي عرفو 1541سنة  % 12.3و 1534سنة  % 11التضخم بلغ 
بسبب نظام حتديد األسعار، إال انو عاد  1542 -1547معدل التضخم خالل الفًتة 

 17.0و % 11.1حيث بلغ  1542و 1541لالرتفاع من جديد ليبلغ ذروتو يف سنيت 
على التوايل،  وذلك بسبب االختالالت اليت أحدثها جهاز التنظيم ادلركزي لألسعار،  %

نتيجة وىذا ابإلضافة على اإلصدار النقدي وحترير ادلزيد من األسعار دلواجهة عجز ادليزانية 
حيث ، مث تراجعت معدالت التضخم نسبيا بعد ذلك 1542هنيار اسعار البًتول سنة ال

شلا يدل على أن نوع التضخم  ،1544و 1543خالل سنيت  % 1.5و % 3.1بلغت  
خماليف، ) السائد ىو التضخم ادلكبوت نتيجة نظام األسعار ادلنتهج خالل ىذه الفًتة.

  (052، صفحة 7102
فقد عرف االقتصاد اجلزائري يف   (:7109-0771السوق الفرتة ) مرحلة اإلقتصاد -

كما ىي موضحة يف الشكل وبداية التسعينات ضغوط تضخمية شديدة  هناية الثمانينات 
سنة  %13.5يالحظ ارتفاع كبَت يف معدل التضخم الذي بلغ حيث  (،11رقم ) أعاله

)أقصى معدل  1557سنة  %01.3، مث إىل 1551سنة  %71.5تفع إىل َت ، ل1551
 ـــب ا قدرعرف معدل التضخم اطلفاض 1550تضخم خالل ىذه الفًتة(، أما يف سنة 

إىل  1551و  1552سنيت  من جديد لكنو كان مؤقتا ليعود إىل االرتفاع ،% 71.1
ويرجع ىذا االرتفاع يف استمرار التوترات التضخمية ، على التوايل %75.4 و 75%

الفًتة اطلفاض يف قيمة العملة الوطنية ضلو اقتصاد السوق، وكما عرفت ىذه  واالنتقالدتاشيا 
رار مبستوايت األسعار اليت مست ادلواد الغذائية ادلدعمة من طرف الدولة اليت أحلقت األض

وكذلك ضعف النشاط االقتصادي الذي  ،شلا زاد يف تغذية وتَتة التضخم من سنة ألخرى
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اطلفاض معدل وليشهد بعد ذلك  ،تسبب يف اطلفاض العرض الكلي عن الطلب الكلي
 . 1553سنة % 1.2 مث إىل 1552سنة  %14.3التضخم إىل 

أضفى  1555احملروقات إبتداءا من الثالثي األخَت لسنة  أسعارعودة ارتفاع ولكن  و      
مت استغالذلا يف بعث النشاط االقتصادي  ،نوعا من وضعية ادلالية مرػلة على ىذه الفًتة

 ،وختلص من عبء ادلديونية والتحكم التدرغلي يف ظاىرة التضخم بواسطة السياسية النقدية
إذ وصلت معدالت التضخم أدىن مستوايهتا  التدخل ادلباشر الحتواء الظاىرة، أساسها

. ومع انتهاج الدولة 7111-7112كمتوسط سنوي خالل الفًتة   % 0.2 حيث بلغت 
لسياسة توسعية ذات طابع كينزي عرف معدل التضخم ارتفاع زلسوس يرجعو احملللون إىل 

رية، وكتلة األجور اليت عرفت نوع من التطور زايدة إنفاق الدولة على ادلشاريع االستثما
ترتب عنو صدمة جديدة للطلب واليت أدت إىل ارتفاع األسعار، بسبب عدم مرونة العرض 

% سنة 8.9 إذ وصل معدل التضخم إىل على ادلدى القصَت للعديد من ادلواد االستهالكية
ستوايت سجل م 7113-7110أما الفًتة ما بُت  .2011% يف  4.5مقابل  2012

 إدخال البنك ادلركزي حيث  قام  ، % 2حيث مل يتجاوز معدل  معدل التضخم تراجع
أشهر مبعدل  2وىي اسًتجاع السيولة لــ  7110أداة جديدة للسياسة النقدية منذ جانفي 

هبدف تعزيز أدوات السياسة النقدية المتصاص السيولة ومن مث ختفيض مستوى  1.1%
ا للدفع ضلو االستقرار النقدي خاصة يف ظل الظروف ادلتميزة التضخم، وىو ما ميثل مكسب

 .البًتول أسعارابطلفاض يف إيرادات ادليزانية ادلتزامن مع اطلفاض 
 . الكتلة النقدية:7.1

يقصد هبا تلك الكمية من النقود ادلتوفرة يف فًتة زمنية معينة، واليت يتم حتديدىا عادة من       
يو فإن عرض النقود يتمثل يف كافة األشكال النقود اليت ػلوزىا طرف السلطات النقدية، وعل

األفراد وادلؤسسات، وختتلف أشكاذلا مبدى التطور اإلقتصادي واالجتماعي والنظم ادلصرفية يف 
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ففي اجلزائر يتكون عرض النقد من عرض الضيق  ،(052صفحة  ،7102)حولية،  البلد،
(M1وىي رلموعة األدوات ادلالية الشديد ) ة السيولة، اليت ميكن استخدامها يف أي حلظة

لتسوية أية مبادلة، وتشمل الودائع حتت الطلب للمتعاملُت غَت البنكُت يف البنوك االبتدائية يف 
( واليت تشمل ابإلضافة إىل M2احلساابت الربدية اجلارية، مث صلد عرض النقد مبعناه الواسع )

ثلة يف الودائع ألجل والودائع االدخارية يف البنوك شبو النقود وادلتم (M1) عرض النقد الضيق
األدوات ادلالية غَت ادلؤكدة،  M2( فهي تشمل إضافة إىل M3التجارية، أما سيولة االقتصاد )

صفحة ، 7107)موساوي و زيرار،  أي رلموعة األوراق ادلالية مثل األسهم والسندات.
 -1531خالل الفًتة  النقدي ضادلعرو ونوضح يف الشكل البياين ادلوايل تطور  ،(11

71136 

 ابألسعار)  7113-1531خالل الفًتة   الواسع مبعناه النقدي تطور ادلعروض :7الشكل 
 (احمللية للعملة اجلارية

 
 من إعداد الباحثُت إعتمادا على معطيات البنك العادلياملصدر: 

ة الدراسة، إذ انتقلت من إن الكتلة النقدية يف اجلزائر، شهدت تطورا كبَتا خالل فًت     
، وىذا 1551مليار دينار سنة  1110.0لتصل إىل  1531مليار دينار سنة  020.0

احلجم يفسر ابإلصالحات االقتصادية اليت قامت هبا الدولة واخلاصة إبعادة ىيكلة ادلؤسسات  
، وادلالحظ أن الكتلة النقدية ظلت 1555مليار دج سنة 1051العمومية، مث وصلت إىل 
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تنمو بكثرة إال أن ظلوىا عرف تقريبا استقرار من عقد إىل أخر، والسبب يف ذلك يعود حملاولة 
ظلوا  7111وعرفت سنة      ،1555 – 1551 التحكم يف التضخم، خاصة يف الفًتة

مليار  7230إىل  7111مليار دج عام  7177.1متزايدا للكتلة النقدية، اليت انتقلت من 
 عاملُت أساسُت6 الزايدة يف األرصدة اخلارجية، واالنطالق يف ، ويرجع إىل7111دج سنة 

، حيث خصص 7111تنفيذ برانمج االنتعاش االقتصادي الذي اقره رئيس اجلمهورية يف أفريل 
مليار دج( دلدة متوسطة  دتتد إىل ثالث  171مليار دوالر )حوايل  13لو مبلغ حبوايل 

 (72 صفحة ،7102)جليط،  سنوات.
عرفت ىذه الفًتة تذبذب يف معدل تغَت  7111إىل غاية  7113دءا من سنة ابت       

عرض النقود، حيث بلغ معدل ظلو الكتلة النقدية أدىن مستوى لو على مدار تطور عرض النقود 
مقارنة مع سنة % 0.1مليار دج ومبعدل ظلو قدر بــ  3130مببلغ  7115يف اجلزائر سنة 

ب األول وكما أشار إليو تقرير ببنك اجلزائر ىو التأثر وذلك لسببُت رئيسيُت، السب 7114
ابألزمة االقتصادية العادلية واطلفاض معدل زايدة األصول اخلارجية، أما السبب الثاين فيعود إىل 
اطلفاض أو تقلص الودائع حتت الطلب، وهبذا استمر العرض النقدي يف االرتفاع مبعدالت 

أي  7112مليار دج سنة  11701يث وصل إىل ضعيفة مقارنة مع السنوات السابقة، ح
 (77صفحة ، 7102)جليط،  .7117مقارنة مع سنة  % 4مبعدل ظلو قدر بـــ 

 1.75عرفت ظلو العرض النقدي شبو معدوم حيث بلغ  7112 – 7111أما الفًتة       
و عرفت كتلة النقدية ظل 7112ويف سنة  ،بسبب االطلفاض احلاد يف ودائع قطاع احملروقات %

(، بينما ارتفعت ودائع 0.7-ضعيف، بسبب اطلفاض يف ودائع القطاعات خارج احملروقات )
   (077، صفحة 7109اجلزائر، بنك ) .%7.2قطاع احملروقات بنسبة 

والسبب االرتفاع  % 4.0ظلت األرصدة النقدية وشبو النقدية ب  7113أما سنة       
إىل الودائع  % 21صارف يعود بنسبة تقارب القوي يف الودائع حتت الطلب على مستوى ادل
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، من تسديد جزء من مستحقاهتا 7113الشركة الوطنية للمحروقات اليت استفادت يف أواخر 
اجلزائر، التقرير السنوي للتطور اإلقتصادي بنك ) مليار دج(. 217على اخلزينة العمومية )

  (077، صفحة 7102، 7109والنقدي سنة 
 سعر الصرف: .1.1

و أيعرف سعر الصرف على أنو ذتن عملة دولة ما مقومة يف شكل عملة دولة أخرى      
نسبة مبادلة عملتُت، كما ينظر إليو من زاوية أخرى أن سعر الصرف ىو عدد الوحدات 

)زدون و بن  ابلعملة األجنبية اليت تدفع ذتنا للحصول على وحدة واحدة من العملة احمللية.
ونوضح يف الشكل البياين التايل تطور سعر  (19ة ، صفح7102ديسمرب  01جدو، 

 6 7113 -1531الصرف الدينار اجلزائري مقابل الدوالر األمريكي  خالل الفًتة 

 -1531تطور سعر الصرف الدينار اجلزائري مقابل الدوالر األمريكي  خالل الفًتة  :1الشكل 
7113 

 
 ك العادليمن إعداد الباحثُت إعتمادا على معطيات البن املصدر:

ثبات سعر  ،1542-1531( أنو خالل الفًتة 10نالحظ من خالل الشكل رقم )     
الصرف الدينار مقابل الدوالر األمريكي، حيث كانت سياسة سعر الصرف تتماشى مع النهج 
االقتصادي ادلتبع وىو مركزية القرارات، إن مل نقل أن ىذه السياسات كانت مهمشة ألن 

اسًتجعت سياسة الصرف مكانتها  1544حدة حساب، ومع حلول سنة الدينار كان رلرد و 
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كانت القفزة نوعية   1551من خالل ختصيص عمالت أجنبية للبنوك األجنبية، وبعد سنة 
 01)زدون و بن جدو،  ذلذه السياسة ابالجتاه إىل ادلرونة نوضحها من خالل ادلراحل التالية6

 (00-01، الصفحات 7102ديسمرب 
سادىا نظام الربط إىل سلة من العمالت، ورفع سعر  صرف  :0771-0771الفرتة  -

دينار اجلزائري مقابل الدوالر األمريكي )ختفيض قيمة الدينار اجلزائري( وذلك يف إطار حترير 
سعر صرف الدينار اجلزائري  ابالتفاق مع الصندوق النقد الدويل، حيث أن سعر الصرف 

إىل  1550دينار للدوالر الواحد سنة، ليقفز سنة  5الدينار مقابل الدوالر كان يساوي 
 من قيمتو. %121دينار للدوالر الواحد، أي أن الدينار فقد نسبتو  70.2

سادىا نظام جلسات التثبيت، ونالحظ أن بنك اجلزائر واصل  :0775-0771الفرتة  -
قيمة  1552ختفيض قيمة العملة حيث بلغ سعر الصرف الدينار مقابل الدوالر يف سنة 

 .1551دينار للدوالر الواحد سنة  23.2دينار للدوالر الواحد، مث ارتفع إىل  01.1
سادىا نظام التعوًن ادلدار، خالل ىذه الفًتة واصل بنك اجلزائر  :7109-0772الفرتة  -

مسجال  7117اعتماد سياسة ختفيض قيمة الدينار اجلزائري، حيث بلغ أدىن قيمة لو سنة 
بقيمة  7112للدوالر الواحد، أما أعلى قيمة بلغها سعر الصرف سنة دينار  37.01قيمة 

دينار للدوالر الواحد، كما شهدت ىذه الفًتة دخول عملة جديدة يف ادلعامالت  35.25
الدولية عن االحتاد األوريب الذي أصبح ينافس الدوالر األمريكي، شلا أدى إىل تراجع قيمتو 

شهد حتسن يف قيمتو ليًتاوح ما  7114و  7113 مقابل عموالت دولية أخرى، ويف سنيت
دينار للدوالر الواحد، نتيجة االرتفاع الكبَت يف اسعار النفط والذي   22.14و 25.75بُت 

كان لو انعكاسات من حيث إيرادات ادليزانية واحتياطاهتا من العملة الصعبة، غَت أنو عاود 
مقارنة بسنة  % 4ض بـــــ لينخف 7110إىل  7115االطلفاض بصورة مستمرة من سنة 

وصل دينار اجلزائري سقوطو احلر مقابل الدوالر  7113-7112أما الفًتة ، 7114
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أي حوايل  % 72.17األمريكي دلستوى غَت مسبوق منذ االستقالل بنسبة اطلفاض 
دج مقابل واحد دوالر أمريكي، ويعود ىذا الًتاجع الكبَت كنتيجة لتدىور  111.53

 وىي اطلفاض اسعار البًتول يف األسواق العادلية. أساسيات االقتصاد
 الدراسة القياسية ألثر العرض النقدي وسعر الصرف على معدالت التضخم يف اجلزائر. 1
 . حتديد متغريات الدراسة:0.1 

إن عملية اختيار ادلتغَتات اليت تؤثر يف الظاىرة زلل الدراسة تعتمد على النظرية اإلقتصادية     
وىل، وعلى الدراسات السابقة ابلدرجة الثانية ما ذكرانه سابقا. واستخدمت ىذه ابلدرجة األ

، حيث يستند  WDIالدراسة القياسية يف بياانهتا على اإلحصاءات ادلنشورة يف البنك الدويل 
-1531التحليل من اجلانب التطبيقي على سلسلة بياانت سنوية لالقتصاد اجلزائري للفًتة 

  أيخذ الشكل التايل6وف س أما ظلوذجنا.  7113
TINF = b0 + b1 (TCH)+ b2 (M2) + i 

 حيث:
 املتغري التابع:

TINf، (سنواي)%  ادلستهلكون يدفعها اليت األسعار 6 معدل التضخم 
 املتغريات املفسرة:

TCH: (الفًتة متوسط األمريكي، الدوالر مقابل زللية عملة) رمسي صرف سعر. 
M2: (سنواي)%  الواسع ناهمبع النقدي ادلعروض ظلو. 
i.6 األخطاء العشوائية 

 :دراسةنتائج ال .7.1

  :للمتغريات احملددة الزمنية السالسل إستقرارية دراسة. 0.7.1
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 الزمنية السالسل دراسة إستقرارية يتم، الزائف واالضلدار مضللة نتائج تفادي لغرض     
 (ADF)  فولر  ادلطور ديكي باراخت نتائج يوضح جدول يلي وفيما تكاملها، درجة لتحديد

 6يلي كما  Eviews 9 برانمج من ادلستخرجةو 
 الستقرارية ادلتغَتات ADF اختبار نتائج:  0 اجلدول

درجة 
 التكامل

 املستوىعند  الفرق األولعند 
بدون االجتاه  املتغريات التأخرات

 والثابت  العام
  االجتاه العام
 والثابت

بدون االجتاه 
 والثابت  العام

  االجتاه العام
 والثابت

I(1) - 2.17 - 2.12 - 0.12 - 7.72 0 TINf 
I(1) - 1.27 -1.57 0.57 - 7.12 0 TCH 
I(1) - 9.27 - 9.97 - 0.12 - 7.11 0 M7 

  Eviews 9سلرجات  على ابالعتماد الباحثُت إعداد من ر: املصد
 ابلنظر I(0)مستواىا  يف مستقرة غَت ادلتغَتات كل أن أعاله اجلدول خالل من نالحظ

 معنوية مستوى عند احلرجة قيمتها من أقل (Tc) احملسوبة اإلحصائية  القيمة ادلطلقة إىل
تبُت أنو رفض  ،أنو عند استخدام الفروق األوىل دلتغَتات الدراسة، و (%1و 1%،   11%)

أن رتيع متغَتات الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة، بعدم وجود جذر أحادي، أي 
 الدراسة مستقرة، وابلتايل متكاملة من الدرجة األوىل.

 إختبار التكامل املتزامن: .7.7.1
 الدرجة نفس من تكاملهما فإنمبا أن كل السالسل الزمنية متكاملة من الدرجة األوىل،     
سنقوم بُت ىذه السالسل، ولتأكد من ذلك  األجل طويلة توازنية عالقة وجود احتمال يعٍت

، لكن قبل القيام بذلك البد من حتديد درجة Johansen and Juselius بتطبيق اختبار
 (.Schwarz( و )Akiakeاليت توافق أصغر قيمة دلعيار  ) VARالتأخَت الذايت 
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 حتديد درجة التأخر الختبار جوىانسن للقيمة الذاتية :7 اجلدول
 

       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0 -122.0765 NA   0.059113  5.685295  5.806944  5.730408 

1 -2.982450   216.5346*   0.000397*   0.681020*   1.167618*   0.861474* 

2  1.404376  7.377844  0.000493  0.890710  1.742255  1.206504 

3  6.038881  7.162416  0.000611  1.089142  2.305635  1.540276 

4  13.53614  10.56432  0.000674  1.157448  2.738889  1.743923 
       
        

 Eviews 9سلرجات  على ابالعتماد الباحثُت إعداد من  ر:املصد     
أصغر قيمة وفقا  ىيأن درجة التأخَت  (17رقم ) الهعتبُت النتائج ادلوضحة يف اجلدول أ  

 (.11( وىي درجة الـتأخَت )Schwarzو) (Akiake)دلعياري 

 للقيم الذاتية   Johansenإختبار عالقة التكامل ادلتزامن لـــ  :1اجلدول 

 

 

     

     

Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     

     

None *  0.326152  32.53559  29.79707  0.0236 

At most 1  0.267623  14.37705  15.49471  0.0732 

At most 2  0.001084  0.049872  3.841466  0.8233 
     
     

 Eviews 9سلرجات  على ابالعتماد الباحثُت إعداد من :املصدر     
ن أظهرت النتائج اختبار جلوىانسن رفض الفرضية العدمية، حيث أن إحصائية جلوىانس

، وىذا يعٍت قبول فرضية توجد عالقة % 1 أكرب من القيمة احلرجة عند مستوى ادلعنوية
 التكامل ادلشًتك واحدة، ويعٍت وجود عالقة توازنية طويلة األجل  بُت متغَتات الدراسة.
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فذلك يدل على وجود توليفة خطية ساكنة بُت معدل التضخم و كل من ادلتغَتات 
(TCH ،7Mأي أن معدل ال ،) تضخم )متغَت التابع( يتكامل متزامنا مع ابقي متغَتات

الدراسة )متغَتات ادلستقلة(، الشيء الذي يقر على وجود عالقة توازنية يف ادلدى الطويل بُت 
متغَتات النموذج ادلدروس، وىي تظهر سلوكا متشاهبا شلا يعٍت ذلك أهنا ال تبتعد عن بعضها 

 البعض كثَتا يف ادلدى الطويل.

  :VECMتقدير منوذج تصحيح اخلطأ  .1.7.1
 والعالقة األجل طويلة للعالقة التقدير نتيجة كانت،   VECMظلوذج تصحيح اخلطأ  وبتطبيق    

 :أدانه مبينا ىو كما األجل قصَتة
 VECM  النموذجنتائج تقدير                            
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 وذات إشارة سالب % 5معنوي عند  ( ECT)اخلطأ تصحيح حدتظهر معلمة  -
، وىو ما يثبت أن سلوك معدل التضخم قد يستغرق عند حدوث (0.1032-)

حىت يصل إىل وضعية التوازنية على األجل الطويل. وإذا  سنةأي صدمة أكثر من 
نة من خالل ادلعطيات( تكلمنا عن سرعة التعديل، فنقول أنو يتم يف كل فًتة )س

 التضخم. ظلومعدل من اختالل توازن  %01.17تعديل ما يزيد على 

D(TINF) =  - 0.1032*( TINF(-1) + 0.002*TCH(-1) + 

1.579*M2(-1) - 0.456 ) + 0.130*D(TINF(-1)) - 

0.0015*D(TCH(-1)) + 0.024*D(M2(-1)) + 0.004 

DW= 2.39    R2=13.07 %   N=46 
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النقدي ومعدل التضخم يف الفًتة  ادلعروض اإلشارة السالبة دلعلمات لكل من ظلو -
تدل على العالقة العكسية بُت معدل التضخم و وىذه السابقة على ادلدى الطويل، 

 نظرية االقتصادية.ادلتغَتات وىذا غَت متوافق مع ال
النقدي ومعدل التضخم يف الفًتة  ادلعروض اإلشارة ادلوجبة دلعلمات كل من ظلو -

تدل على العالقة الطردية بُت معدل التضخم و وىذه السابقة يف ادلدى القصَت 
ادلتغَتات وىذا يتوافق مع ادلنطق االقتصادي، خاصة معلمة ظلو العرض النقدي والذي 

اليت تؤكد أن زايدة يف عرض النقود تؤدي إىل زايدة  نقديُتيتوافق مع مدرسة ال
 معدالت التضخم.

 اإلشارة السالبة دلعلمة سعر الصرف يف ادلدى القصَت والطويل األجل تدل على -
العالقة العكسية بُت معدل التضخم وسعر الصرف واليت تتالئم مع النظرية 

ار ادلواد االستهالكية الناجتة عن االقتصادية، حيث أن الزايدة يف التكاليف ويف األسع
ختفيض قيمة الدينار اجلزائري مقابل عمالء الشركاء التجاريُت يؤدي إىل ارتفاع العام 

 لألسعار احمللية.

 . اختبار السببية ألجنل غراجنر:1.7.1
ر، يستخدم اختبار السببية لتحديد اجتاه العالقة بُت متغَتين وذلك ابالعتماد على سببية غراصل     

 ، وسيتم توضيح النتائج من خالل اجلدول التايلP=6 1وقد مت حتديد درجة التأخَت 
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 نتائج اختبار السببية ألصلل غراصلر 16اجلدول 

 Eviews 9سلرجات  على ابالعتماد الباحثُت إعداد من  :املصدر 
مت يتم حتديد وجود عالقة السببية من عدمها بُت متغَتين بناءا على معنوية االحتمالية وقد     

وجود عالقة سببية ذو اجتاىُت من سعر الصرف ابجتاه معدل التضخم، ومن معدل التوصل إىل 
، نستنتج يف النهاية، أن اختبار السببية % 11التضخم اجتاه سعر الصرف عند مستوى معنوية 

ختفيض يف العملة أي أن  انتهى أبن سعر صرف يف األجل القصَت يؤثر يف معدل التضخم، 
 .الضغوط التضخمية يميكن أن يقو 

من خالل التحليل االقتصادي والقياسي توصلت الدراسة إىل رلموعة من . نتائج الدراسة: 5
 النتائج6

أظهرت الدراسة وجود أتثَت واضح لعرض النقود على مستوايت التضخم يف اجلزائر  -
خالل فًتة الدراسة، خاصة يف مرحلة التسعينات ابلتزامن مع ادلستوايت ادلتدنية 

سعار البًتول كان ذلا اثر البالغ يف عدم ادلقدرة على إحداث التوازن ادلطلوب، أل
حيث عمدت اجلزائر إىل معاجلة الضغوطات االجتماعية وتغطية العجز ادلتواصل يف 

 

Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 02/19/19   Time: 22:18 

Sample: 1970 2017  

Lags: 1   
    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     TCH does not Granger Cause TINF  47  2.94090 0.0934 

 TINF does not Granger Cause TCH  7.12259 0.0106 
    
     M2 does not Granger Cause TINF  47  0.17313 0.6794 

 TINF does not Granger Cause M2  0.19937 0.6574 
    
     M2 does not Granger Cause TCH   47  1.27618 0.2647 

 TCH does not Granger Cause M2  1.35684 0.2504 
    
     



 

 ة وقياسية ألثر العرض النقدي وسعر الصرف على معدالت التضخم يف اجلزائر يدراسة حتليل
 

 73 جملة NARAFE 0 ، العدد7اجمللد                                   

 

ادلوازنة العامة إىل زايدة اإلصدار النقدي شلا انعكس على يف تسجيل معدالت مرتفعة 
 يف معدالت التضخم.

بسبب عودة ارتفاع  7111 سنة ظلو عرض النقود خاصة مع بداية وجود فائض يف -
أسعار احملروقات أضفى نوعا من وضعية ادلالية مرػلة على ىذه الفًتة، مت استغالذلا يف 

 بعث النشاط االقتصادي والذي يعود أساسا إىل السياسة ادلالية التوسعية.
ا اجلزائر يف سعر نشَت كذلك يف ىذا الصدد إىل أن التخفيضات اليت قامت هب -

يعترب الصرف الرمسي بداية التسعينات أدت إىل ارتفاع كبَت يف معدالت التضخم، إذ 
التخفيض يف سعر صرف العملة أحد العوامل القوية حلدوث تسارع يف معدالت 

 .التضخم احمللي
تسجيل معدالت التضخم مرتفعة يف اآلونة األخَتة تتحكم فيها متغَتات خارجية  -

 .زللية، وىو ما يشكل خطرا أو هتديد لالقتصاد الوطٍت أكثر منها
 بُت األجل طويلة توازنية عالقة توجد أنو ادلشًتك للتكامل جوىانسن اختبار نتائج أثبتت -

ن زايدة الكتلة النقدية خاصة يف بداية التسعينات تغَتات الدراسة وميكن تفسَت ذلك أم
ية حلدوث تسارع يف معدالت التضخم التخفيض يف سعر صرف العملة أحد العوامل القو و 

 احمللي
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 القرض البنكي كوسيلة لتمويل ادلشاريع االستثمارية يف اجلزائر
 -دبغنية CPAدراسة حالة بنك -

Bank loan as a means of financing investment projects in 

Algeria 

Case Study- CPA Bank of Maghnia- 

 3بوشيخي فاطمة ، 2بوشيخي عائشة، 1أوخبيت نصرية
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 bouchikhiaicha@yahoo.fr، (اجلزائر) ، جامعة تلمسانكلية العلوم االقتصادية 2

 fati_ge@live.com، (اجلزائر) ، جامعة تلمسانكلية العلوم االقتصادية 3
 

 

يعد سبويل ادلشاريع االستثمارية من أىم اخلدمات اليت تقوم هبا البنوك التجارية دلا لو من دور  ملخص:
 وتنميةفعال يف تنمية االقتصاد الوطين ابعتبار ادلشاريع االستثمارية تعمل على زبفيض معدالت البطالة 

ادلواىب و ادلهارات و تشغيل رؤوس األموال، اال أن سبويل ادلشاريع االستثمارية يرتبط ابلعديد من ادلخاطر 
اليت قد تؤدي اذل تدىور البنوك، ذلذا تعمل ىذه األخًنة على اجراء دراسات ابستعمال العديد من الطرق 

 الدراسة زبتلف من بنك آلخر. ، أو تقليلها و ىذهمن أجل التنبؤ هبذه ادلخاطر و زلاولة تفادىا
و هتدف ىذه الدراسة اذل توضيح االجراءات العملية اليت تتخذىا البنوك يف منح القروض االستثمارية     

و درجة ادلخاطر اليت يتحملها البنك، من خالل دراسة تطبيقية حول دراسة أىم و أغلب القروض اليت 
 توضيح كيفية دراسة طلب قرض من طرف البنك، و دبغنية مع زابئنو، كما مت CPAيتعامل هبا بنك 

توصلت الدراسة اذل أن للبنك دور مهم يف سبويل و تلبية احتياجات ادلؤسسات االقتصادية و األفراد، 
حيث تقوم بدراسة ربليلية دقيقة تسمح بتقييم و تشخيص الوضعية ادلالية للمؤسسات ادلقرتضة و التنبؤ 

 تقليل ادلخاطر و صلاح ادلشاريع,هبا مستقبال، و ىذا ما يضمن 
 .CPAالكلمات ادلفتاحية: القروض البنكية، التمويل، ادلشاريع االستثمارية، ادلخاطر، بنك 

 JEL: N17 ،G21تصنيفات 
Abstract : 
       The financing of investment projects is one of the most important 

services carried out by commercial banks because it has an effective 

role in the development of the national economy as investment 

projects are working to reduce unemployment rates, develop talents 

and skills and operate capital. However, financing of investment 

projects is linked to many risks that may lead to the deterioration of 

banks, so the latter is conducting studies using many methods to 

predict these risks and try to avoid, or reduce and this study varies 

mailto:nassiraoubekhti@yahoo.fr
mailto:bouchikhiaicha@yahoo.fr
mailto:fati_ge@live.com


 

  بوشيخي عائشة، بوشيخي فاطمةأوخبيت نصرية، 
 

1 ، العدد2اجمللد                                   NARAFE 78  جملة 

 

from bank to bank. 

        The study aims at clarifying the practical measures taken by 

banks in granting investment loans and the degree of risks borne by 

the bank through an applied study on the study of the most important 

and most of the loans that CPA Bank-Maghnia-with his clients. The 

study found that the bank has an important role in financing and 

meeting the needs of economic institutions and individuals. It 

conducts a careful analytical study that allows for the assessment and 

diagnosis of the financial situation of the borrower institutions and 

forecasting them in the future. 

Keywords : Bank Loans, Finance, Investment Projects, Risk, CPA 

Bank. 
JEL Classification Codes : N17, G21. 

 

 .nassiraoubekhti@yahoo.fr: أوخبيت نصريةادلؤلف ادلراسل: 
 

  :مقدمة  .1
لقد أصبحت البنوك ضرورة من الضرورات العصر احلديث ال تستطيع أن تستغين عن خدماهتا أمة من 

فمن دوهنا ال ديكن للمؤسسة مهما كانت  وغًنىا واالجتماعيةاألمم أو قطاع من القطاعات االقتصادية 
طبيعة عملها أن توصل نشاطها اإلنتاجي أو التجاري، ومن ادلعروف أن نشأة البنوك ارتبطت دبا تشهد 

العضوي جيسد  والتالحم، وىذا التكامل واجتماعيااالقتصادايت من ربول عرب مراحل تطورىا اقتصاداي 
ظائفها ادلختلفة وتباين أدوارىا من مرحلة تنموية ألخرى. ولعل ليس فقط نشأة البنوك وإمنا اكتساهبا لو 

أبرز العمليات البنكية، ذبد القروض اليت تعد أحد مصادر التمويل سواء لألفراد أو ادلؤسسات أو الدولة، 
 ويتم اللجوء إليها عند عدم كفاية ادلوارد الضرورية للقيام دبختلف األنشطة

 وكدااليت تدخل يف تطور ادلؤسسات  األساسيةالعوامل  أحديعترب  ذيال االستثماركما ذلا دور يف    
بلد معٌن كما يسمح خبلق مناصب شغل كما يعترب االستثمار  أييف  أواالقتصاد العام ألي مؤسسة ما 

القروض البنكية يف اجلزائر تساهم  هلىي: ادلطروحة ىنا  واإلشكالية، الفعالة يف تقدم االقتصاد اآللية
 دبغنية. CPAادلشاريع االستثمارية؟ مع دراسة حالة بنك  يف دتويل
 ي. التمويل االستثمار  بعملية وعالقتها والقروضمن ىذا البحث ىو التعرف على البنوك  واذلدف

 اإلطار النظري حول دور القروض البنكية يف دتويل ادلشاريع االستثمارية 2.
 :البنكية عموميات حول القروض  1.2. 

 :أمهيتها مفهوم القروض و مصدرها و 1.1.2. 
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القرض ىو عملية مالية يضع من خالذلا ادلقرض "الدائن" مبلغ مارل ربت : مفهوم القروض . أ
تصرف ادلقرتض "ادلدين" دبوجب عقد يتضمن كل من ادلدة، معدل الفائدة، الضماانت، 

يتم دبقتضاىا تزويد  واليتطريقة التسديد، كما تعرف على أهنا تلك اخلدمات ادلقدمة للعمالء 
يف اجملتمع ابألموال الالزمة على أن يتعهد ادلدين بسداد تلك األموال  وادلؤسساتاألفراد 

والفوائد، ومن ىنا ديكن استنتاج أن القرض مبين على كل من: الثقة، عنصر الزمن، سعر 
 (29، صفحة 9002)حلبوس،  التسديد، عنصر ادلخاطرة.

 :مصادرها . ب
: مند ظهور البنوك اخلاصة اليت سبول النشاطات اجلارية ادلعرفية حبيث تشكل وسائل اإليداعات البنكية

 نقدية.
: ىي وسيلة قرض عند أصدرت على شكل خصومات حبيث ال تتداول إال يف فرتة الورقة ادلصرفية

 اخلصم مث تسدد يف أجل االستحقاق.
تكون مدونة يف وثيقة لكشف العمليات وذلا قسمٌن  والزبونقة بٌن البنك إن العال :البنكياحلساب 

للحساابت ويسمى احلساب، بعد كل عملية نقارن بٌن اجلانب الدائن  واآلخرأحدمها للمدفوعات 
 ورلموع اجلانب ادلدين.

دد هتدف ىذه األسواق إذل إجراء مفوضات حول القروض ويتم بتقدمي الزبون طلب جي السوق النقدية:
، صفحة 9000)عبد ادلطلب،  .مقدار القرض ليلقى بعدىا إشعار ابلقبول أو عدم القبول لطلبو

302) 
 البنكية:القروض  أمهية ج.        

 القرض يسهل تراكم ادلال. -
 تساعد القروض على الزايدة يف استخدام ادلوارد. -
 القومي وزايدة أرابح ادلنتجٌن. القروض تزيد من الدخل -
القروض ربد من االستثمار اخلاص عن طريق دفع سعر الفائدة. ويشكل بذالك عنصر من اإلنكماش  -

 االقتصادي.
 الشرائية ورفع الطلب الفعلي. دعم القدرةالقضاء على القوى التضخمية، وزلاربة البطالة يف اذباه  -
 (781، صفحة 3221)احملجوب،  .لرؤوس األمواليسمح القرض ابالستعمال األفضل  -
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 : أنواع القروض1.2. 2.  
ديكن تصنيف القروض إذل قروض مضمونة وغًن مضمونة. وقد تكون الضماانت مادية أو شخصية، كما 

وىي ادلنقولة، أما غًن ادلنقولة   أن الضماانت ادلادية ربتوي العديد من األشكال كالسلع واألوراق التجارية
 كالعقارات واليت تفضلها البنوك يف غالب األحيان لسهولة تقييمها وثبات قيمتها.

 وديكن تقسيم القروض:
 

 حسب آجاذلا                                 حسب القطاعات اليت سبنح ذلا
 قروض قصًنة األجل -قطاع اخلدمات، النقل، السياحة والفنادق               -
 قروض متوسطة األجل -                                  والزراعةقطاع الصناعة -
 قروض طويلة األجل-قطاع التجارة العامة                                      -
 قطاع اإلنشاءات -

 ىو: وادلنتشرولكن التصنيف الشائع 
 ن خالل دفع مبالغ نقدية مباشرة للمقرضم ودينح :ادلباشر االئتمان ادلصريف  -
يلتزم البنك اذباه طرف اثلث ابلدفع يف حالة عدم  وإمناال يقدم البنك مبالغ  :ادلباشر االئتمان غًن  -

 (321-321، الصفحات 9039)شبيب،  التزام العميل ادلستفيد

 
 : منح القروض3.1.2. 
بعدة خطوات قبل منحة بداية من دراسة ملف الطلب انتهاء إببالغ العميل ابلقرار وىذه ىي  دير القرض

 اخلطوات اليت سبر هبا عملية منح القروض من طرف البنك:
  :ادلبادرة من البنك يف جذب العمالء، والبحث  وتكونالبحث يف القروض وجذب العمالء

 عن القرض لتسويق القروض. 
  تقدم على مناذج الطلبات ادلعدة لذلك وجيب أن تكون صاحلة  ض:اإلقراتقدمي طالبات

 إلدخاذلا احلساب اآلرل لتكون بنك معلومات.
  تبدأ عملية الفرز مباشرة بعد تقدمي الطلبات للدراسة ادلبدئية ادلقبولة  ادلبدئي: والتصورلفرز

 ياسة الدولة ادلتبعة.منها، بعد ذلك تبدأ عملية التحليل االئتماين وإجراء االستعالم يف ضوء س
 :ووضع تقدمي للمنافع والتكاليف  واالستعالم نتائج التحليلاخلطوة يتم ربديد  وىذه التقييم

 ادلعرتف هبا من طرف البنك. مالتقييوفقا دلعاير 
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 :تعتمد ىذه اخلطوة على البدائل ادلختلف ادلمكن التفاوض عليها دلقابلة احتياجات  التفاوض
واحتياجات البنك وظروفو كذلك، ويتناول التفاوض عادة حجم القرض ومدتو  العمل وظروفو

 العمليةوترتيبات خدمة 

 .) )القرض 
   عملية التفاوض تبدأ إجراءات التعاقد بدون فرض شروط أخرى والتعاقد: بعدازباذ القرار 
  يتم سحب القرض من طرف العميل ويتم  ىنا وادلتابعة:سحب القرض تنفيذ االلتزام التمويلي

 ذلك دبتابعة القرض لضمان التزام العميل ابلشروط ادلوضعية.

  يتم اسرتداد أموال البنك عند اتريخ استحقاق.) ربصيلوالقرض أو  سدادة)األموال اسرتداد : 
  قها ىذه مهمة ابلنسبة للبنك دلعرفة ما إذا كانت األىداف ادلسطرة مت ربقي الالحق:التقييم

 وربديد نقاط الضعف لتفاديها.
  ادلعلومات: ادلتمثلة يف إدخال كل ادلعلومات السابقة الذكر يف بنك ادلعلومات الستخدامها يف

 (307، صفحة 9039)شبيب،  .السياسيات ادلستقبلية

 :البنكية سياسة اإلقراض 4.1.2.  
 القروض:العناصر احملددة دلنح  . أ

يعتمد االئتمان على العديد من العوامل اليت تؤثر على سياسة منح االئتمان وىناك عوامل ديكن السيطرة 
ربدد فيها السياسة  ةإسرتاتيجيال ديكن ذلك. حبيث تلعب اإلدارة العليا دورا يف وضع خطة  وأخرىعليها 

 وحجمزبصص البنك  ورلالالبنك إذل آخر وفق األىداف  القروض مناإلقراضية للبنك، وزبتلف إدارة 
األصول واخلصوم، الرحبية، مهمة البنك  ومكوانتاحمليطة بو ابإلضافة إذل حجم البنك  والبيئةرأمسالو 

 اليت ربدد طبيعة السياسة اإلقراضية إذل: والعناصرتقييم العوامل  وديكنوغًنىا من العناصر، 
 : خلاصة ابلبنكا : العواملاألوىلاجملموعة 

 .ادلركز اإلئتماين للبنك-
 القروض ادلطلوبة. وأنواعاالقتصادي وسياسة البنك  واذليكلالسياسة اإلئتمانية للبنك -
 يف استخدام التكنولوجيا والتوسعادلصرفة  والتسهيالتمستوى ازباد القرار يف منح القروض -
 االقتصادية من منح القروض. واجلدوىاإلدارية األخرى  وادلصاريفتكاليف منح القروض -
 معايًن منح التسهيالت االئتمانية، شروط وإجراءات وخطوات احلصول على التسهيالت االئتمانية.-

 العوامل اخلارجية الثانية:اجملموعة 
 الصادرة من البنك ادلركزي. والشروط واألنظمةالقانونية  والتوسيعاتالتعليمات -
 اقتصادية. وأزماترواج وكساد العوامل االقتصادية ىن  -
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 العوامل السياسية وأمهها االستقرار السياسي-
 ابلعمالء:العوامل اخلاصة  الثالثة:اجملموعة 

 حداثة عمل الشركة أو العميل-
 طبعة العمالء وعدم توفر البياانت عن نشاط العميل-
 درجة ادلخاطرة اليت يتعرض ذلا البنك بسبب العميل-
 وسبثيلو جلهتو. وشرعيةض وكفاءة أعمالو ومالئمة ادلالية ربديد أىلية ادلقرت -
، 9039)شبيب،  مدى االلتزام دبعاير القطاع الذي ينتمي إليو والسمعة االئتمانية للمقرتض.-

 (321-327الصفحات 
 
 :اإلقراض خماطر  5.1.2. 

تسعى إدارة البنك إذل تعظيم ثروة ادلالك، وتتطلب ىذه العملية إن يقوم البنك بعملية تقييم للتدفقات 
النقدية وادلخاطر اليت يتحملها البنك بسبب توجيو موارده ادلالية يف رلاالت التشغيل ادلختلفة، ويالحظ 

تقوم إدارة البنك ابالستثمار يف  ضلو زايدة الرحبية، مسة من مسات العمل ادلصريف تقتضي أن االذباهأن 
 موجودات تولد أكرب قدر شلكن من الرحبية من خفض الكلفة.

ولكي حيصل البنك على ربح عارل جيب عليو أما أن يتحمل ادلزيد من ادلخاطر أو خيفض من تكاليف 
فرصة احلصول  ما بٌنيتطلب أن تقوم إدارة البنك بتقييم وإجياد توازن مستمر  تعظيم الثروة التشغيل بينما

على عوائد مرتفعة و ادلخاطر الناذبة عن ذلك، ورغم ادلخاطر الرئيسية اليت يتعرض ذلا البنك، تتجسد يف 
ادلخاطرة االئتمانية واليت تنشأ بفعل عوامل متعددة أبرزىا عدم رغبة ادلقرض يف تسديد ما بذمتو من 

أن ىناك سلاطر  القرض، كماعادة اإلئتماانت أو عدم قدرتو ربقيق دخل مناسب لغرض إ قروض و
 أخرى:

 سلاطر السيولة.-
 سلاطر أسعار الفائدة.-
 سلاطر التشغيل.-2
 (321، صفحة 9039)شبيب،  .االئتمانيةسلاطر القدرة -7

 :البنكية ادلقدمة عند منح القروض  الضماانت 6.1.2.
عبارة عن وسائل أدوات دلواجهة سلتلف األخطار ادلرتبطة   الضماانت :الضمانمفهوم  . أ

 كإعسار ادلقرض أو إفالسو.
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كما ديكن اعتبارىا أتمٌن ضد األخطار احملتملة فيما يتعلق بعمليات اإلقراض للبنك وسبكنو من اسرتجاع  
 (309، صفحة 9032)جودة،  كل جزء من أجل قرضو.

 أنواعها: ب.        
تركز على التعهد الذي يقوم بو األشخاص والذي دبوجبو يتعهدون بتسديد  :الشخصية تالضماان-

 نوعٌن  ومنيزادلدين يف حالة عدم الوفاء ابلتزامو ويتطلب ذلك تدخل شخص اثلث للقيام بدور الضامن 
 :البنك إذا دل يفي يلتزم دبوجبها شخص معٌن بتنفيذ التزامات ادلدين ذباه  الكفالة

الضمان،  جوانبها( موضوعابلتزاماتو ونظرا ألمهيتها ينبغي أن تكون واضحة يف كل 
 ) االلتزاممدة الضمان، الشخص ادلدين، حدود 

  من طرف شخص معٌن يتعهد  التزام مكتوبيعرف على أنو  :االحتياطيالضمان
دبوجبو على تسديد ادلبلغ ورقة ذبارية أو جزء منو يف حالة قدرة أحد ادلوقعٌن عليها 

 (310، صفحة 9007)لطرش،  على التسديد.
جهيزات، والت ادلمتلكات( السلعيرتكز ىذا النوع من الضماانت على األصول أي  الضماانت احلقيقية:-

للبنك كرىن لضمان حالة عدم تسديد دينو أن حيرر ىذا  يقدمها ادلقرضربديدىا  يصعب) ...العقارات
 الضماانت:العقد على ورقة رمسية يبٌن صبيع شروط ىذه العملية ومن بٌن ىذه 

ما يسمى "بعقار  وذلك: وىو رلرد عقد يقدم دبوجبو الدائن عقارا ليضمن الوفاء بدينو الرهن احليازي-
العقاري" حيث أنو عبارة عن أتمٌن يسمح للدائن دبلك العقار واحلصول على الفوائد إذل  الرىن احليازي

 غاية انقضاء الدين وينقسم إذل:
 .رىن احملل التجاري 
  واألدواترىن ادلعدات. 
 .رىن وسائل النقل 

 رىن ورقة مالية.-
حقا عينيا على العقار للوفاء بدينو وديكن لو دبقتضاه  الدائندبوجبو وىو عقد يكتسب  :للعقاريالرهن -

التاليٌن يف ادلرتبة، وىذا  الدائنٌنأن يستويف دينو من شبن العقار من أي شخص كان متقدما يف ذلك 
 (311، صفحة 9007)لطرش،  من القانون اجلزائي. 889حسب ادلادة 

 يالتمويل االستثمار  ةعملي2.2. 
 :يلي تعددت و اختلفت مفاىيم االستثمار فمنها ما  : االستثمارتعريف 1.2.2. 

احلصول على عوائد مستقبلية يقود ىذا التعريف  أملعلى  وأكيداالستثمار ىو التخلي عن مبلغ حاضر  
 جانبٌن: إبراز إذل
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 ”عامل الزمن“وادلستقبل التحكم بٌن احلاضر -    
 ”ادلخاطرة“رىان مرتبط حبالة عدم التأكد -    

)ىيكل،    احلاضرة لتوليد ادلستقبل. األموالاالستثمار ىو استخدام  ىيكل:حسب عبد العزيز فهمي  
 (288، صفحة 1985

 pierre consoحسب بيًن كانسو 
قرار االستثمار يتميز ابلية مالية تتدخل على فرتات متتالية بعد فحصها نستطيع ربليل سلتلف ادلعادل    

 اليت تعرف عملية االستثمار
 االستثمار أمهية2.2.2. 

 أمهية ومنيزاجملتمع بصفة عامة  وعلى إنتاجابلغة تعود على ادلؤسسة كخلية  أمهيةحيث لالستثمارات 
 يلي:االستثمار حسب القطاعات كما 

 :تكنولوجيا االستثمار اقتصاداي و  أمهية -

 .مال اجملتمع ورأسادلال احلقيقي  رأسالزايدة يف  -

 تكوين رأس مال اثبت. -
 توسيع اإلنتاجية يف ادلؤسسة. -
 تضخيم رأس ادلال السلعي. -
 ربقيق استهالك مستقبلي أكثر. ضمان -

 :ماليا أمهية االستثمار حماسبيا و -

 منقولة. وغًن ةملموسة، منقول وغًندائمة ملموسة  وقيماحلصول أمالك -

 القيمة السوقية للمؤسسة. ورفعاحلصول على عوائد أحسن يف ادلستقبل -    
 وكما ذكران سابقا فانو مهما كان التصنيف الذي ينتمي إليو اي مشروع استثماري إبمكانو ان يتميز

 :ابخلصائص التالية
 إيرادات ادلشروع االستثماري. -

 نفقات االستثمار. -

 احلياة.مدة  -

 (17، صفحة 9001)حلبوش،  القيمة الباقية. -
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 أنواع االستثمار3.2.2. 
 :فان ىناك أربع أنواع كربى وىي (Soulnik)حسب سولنيك 

 واحلصولىذه االستثمارات هتدف إذل تبديل ذبهيزات قددية  :استثمار التبديل أو التحديث 
بديل فيما خيص موارد التمويل كما يهدف إذل زبفيض التكلفة  وعلىعلى ادلزيد من اإلنتاجية 

 للتقليل من العمالة اإلضافية. وربديثوي تطوير جهاز اإلنتاج أو اخلدمات ابتكييف اآللية 

 شراء أنواع أخرى من  :درة اإلنتاجية لدى مؤسسة مثالهتدف إذل زايدة الق :استثمار التوسيع
 شراء آلة جديدة تضم اآلالت األخرى ادلوجودة. ،خط جديد للمبيعات فتح، اآلالت

  :وصلد فيواالستثمارات اإلسرتاتيجية: 

 تطوير أنواع جديدة من خطوط اإلنتاج.-
 اقتناء منتجات تكنولوجية غًن متحكم فيها.-
 .والتطورمصاريف حول حبوث التنمية -

 صلد يف ىذا النوع من االستثمار :االستثمارات األخرى: 

 استثمارات ذات طابع تنظيمي )اإلجباري(.-                 
 .استثمارات الرفع من األمن ابلعمل 
 .(10 ، صفحة9001)حلبوش،  استثمارات إنسانية ذات طابع اجتماعي 

 

 التمويل. عملية 4.2.2.
 تعريف التمويل  . أ

فبدونو تبقى خطط ادلؤسسة على  واألعمالاحملركة جلميع الوظائف  والطاقةيعترب التمويل عصب ادلؤسسة 
 منها:أعطيت عدة تعاريف نذكر  لقدو  .تنفيذالورق دون 
  اليت تعامل يف تدبًن األموال وكيفية استخدامها  واحلقائقيعرف على انو رلموعة من األسس

 ت األعمال أو األجهزة احلكومية.آسواء كانت ىذه األموال زبص األفراد أو منش

  توسيعها أي كل  وكداسًن نشاطها  وضمانيعترب سبويل كل ادلصادر الضرورية إلنشاء مؤسسة
ا قادرة على ربقيق تدفقات ادلوارد اليت ذبعل الشركة تنتج أكثر يف ظروف أحسن شلا جيعله

 نقدية.

  مشروع ما. وتطويرالتمويل ىو أسلوب للحصول على مبالغ نقدية األزمة لرفع 

 التمويل أنواع  . ب
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 :ترصد من خالذلا أنواع التمويل واليتديكن النظر إذل التمويل من عدة زوااي 
 يستغرقها:من زاوية ادلدة اليت  (0

  بو األموال اليت ال تزيد فرتة استعماذلا عن السنة  ويقصد :األجلسبويل قصًن
من  وغًنىاادلومسي  والتوسعادلواد  وشراءابدلبالغ النقدية اليت زبصص لدفع األجور 
يتم تسديدىا من احلصيلة ادلنتظر  واليتادلدخالت األزمة إلسبام العملية اإلنتاجية 

 للفعاليات اجلارية نفسها.

  مدتو من سنتٌن إذل مخس سنوات موضوعة يف  وترتاوح :األجلسبويل متوسط
من  وادلنتظرةاخلاصة ابلرحبية  واآلالت وادلعداتسبويل ادلشرتايت  وخيصصالغالب 

 يتعٌن على وفاء القرض. واليتىذا التمويل 

 مدتو  وتزيد: ينشا من طلب األموال لتكوين رأس مال اثبت سبويل طويل األجل
 عن مخس سنوات مثل: عمليات التوسع.

 :إذل وينقسممن زاوية مصدر احلصول عليه:  (0

  أكثر استعماال حبيث  وىيالتمويل الذايت ىو وسيلة ربويلية جد ىامة  :ذايتسبويل
 يسمح بتمويل نشاطها االستغالرل بنفسها دون اللجوء إذل أي عمل آخر.

 يكون ىذا التمويل بلجوء ادلشروع إذل ادلدخرات ادلتاحة يف السوق سبويل خارجي :
 ادلالية أو عن طريق زايدة رأس ماذلا بطرح أسهم جديدة يف السوق.

 اجله:من زاوية الغرض الذي يستخدم من  (3

  يصنف إذل تلك األموال اليت ترصد دلواجهة االحتياطات  :االستغاللسبويل
 تتعلق بتنشيط الدورة اإلنتاجية يف ادلؤسسة. واليتقصًنة األجل  وادلعامالت

  عنها يف ادلوال ادلخصصة دلواجهة النفقات اليت يرتتب  تمثلوي :االستثماراتسبويل
الطاقة احلالية للمشروع القتناء اآلالت  وتوسيعطاقة إنتاجية جديدة  خلق

يليها من العمليات اليت تؤدي إذل زايدة التكوين الرأمسارل  وما والتجهيزات
 (939-933الصفحات ، 9039)يوسف،  للمشروع.

 إصبال وظائف التمويل يف الوظائف اخلمس التالية: وديكنالتمويل: وظائف ج. 
: وىو نوع من أنواع التخطيط يساعد يف اإلعداد ادلستقبلي التخطيط ادلارل -

ادلستقبلية الرأمسالية توجو تفكًن ادلدير  وادلصاريفحيث أن تقديرات ادلبيعات 
 ادلارل ضلو ادلتطلبات ادلالية يف ادلستقبل.
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 واخلارجةمن خالل تباين التدفقات النقدية الداخلة  :األموالاحلصول على  -
 خالل الفرتة ادلالية اليت سبثل اخلطة.

 ادلوضوعة. ادلنشآت ابخلططمقارنة أداء  وىي ادلالية:الرقابة  -

بعد قيام ادلدير ادلارل إبعداد اخلطط ادلالية و احلصول على  :موال استثمار األ -
ادلوال من مصادرىا  عليو أن يتأكد  من أن ىذه األموال تستخدم حبكمة و 
تستخدم استخداما  اقتصاداي  إبدخال ادلشروع  كما عليو أن يتأكد من أن 

لك من االستخدام أدى إذل احلصول األكيد  على العوائد للمشروع  و ذ
أو  الثابتةاستثمار ادلوال يف األصول ادلختلفة حيث كل أصل من األصول 

ادلتداولة ديثل استثمارا لألموال ومن ادلهم جدا أن يتمكن ادلشروع دبرور الوقت 
من احلصول على أموالو اليت استثمرىا يف ىذه األصول  فهو حيتاج األموال 

 لتسديد التزاماتو .

لإلدارة  ودائمةالوظائف السابقة ىي وظائف دورية إن  :خاصةمقابلة مشاكل  -
 وغًنقد تظهر مشاكل مالية ذات طبيعة خاصة  ولكنادلارل  وادلديرادلالية 

 ال ربدث خالل ادلشروع.    وقدمتكررة 

على  وتعملتتبعها  وسبويليةلكل مؤسسة يف العادل سياسة اقتصادية  :أمهية التمويل د.               
يف  وادلتمثلةربقيقها من اجل ربقيق الرفاىية وىذه السياسة التمويلية تتطلب وضع اخلطوط العريضة ذلا 

ربتاج  فإهناادلؤسسة مهما تنوعت نشاطاهتا  وقدراتحسب احتياجات  وذلك ادلشاريع التنمويةزبطيط 
و دور فعال يف ربقيق سياسة ىنا ديكننا القول أن التمويل ل ومنحياهتا  وتواصلإذل سبويل لكي تنموا 

 :ادلؤسسة و ذلك عن طريق
 األموال.توفًن رؤوس  -

 البطالة.توفًن مناصب شغل جديدة تؤدي إذل القضاء على  -

 الدولة. وابلتارلربقيق األىداف ادلسطرة من طرف ادلؤسسة  -

ربقيق الرفاىية ألفراد اجملتمع عن طريق ربسٌن الوضعية ادلعيشية ذلم )توفًن  -
 (.العمل ،سكن

ينصب اىتمام متخذ القرارات االستثمارية على كيفية  : االستثماريالتمويل و اختاذ القرار 3.2. 
 ذلا ىذهتوظيفا جيدا يسمح بتحقيق عائد جيد دلستوى ادلخاطرة اليت تتعرض  األموال ادلتاحةتوظيف 
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تطرقنا إذل معايًن تقييم رحبية األموال عند توظيفها و عليو قسمنا ىذا ادلطلب إذل فرعٌن يف الفرع األول 
 االستثمار أما الفرع الثاين فقد تطرقنا إذل متطلبات الوصول إذل القرار االستثماري.

 :االستثمارات معايري تقييم رحبية 1.3.2.  
من خالل ذكر أىم ادلميزات  واالختالف حديديكن التطرق إذل ىذه ادلعايًن إذل كل ىذه ادلعايًن على 

 يلي:حيث ىناك نوعٌن من ادلعايًن ادلستخدمة ديكن إصباذلا فيما  والعيوب
 االعتبار كلبعٌن  خدىاأ وعدمىذه ادلعايًن بسهولة احلساب  البسيطة: تتميزمعايري التقسيم  . أ

ىذه  وتندرج والتضخمالزمن  وأتثًنات واخلارجيةمن معامالت اخلصم للتدفقات الداخلية 
    يلي:ادلعايًن فيما 

ىو عبارة عن النسبة ادلئوية بٌن متوسط  :احملاسيب( رمعايًن ادلعدل ادلتوسط للعائد )ادلعيا -
 العائد السنوي )متوسط الربح السنوي( إذل متوسط التكاليف االستثمارية األولية.

وىي تلك الفرتة اليت يستطيع ادلشروع اسرتداد األموال ادلستثمرة فيو  االسرتداد:معايًن فرتة   -
عادة  وحيدد واخلارجيةالفرتة اليت عندىا يتحقق التساوي بٌن التدفقات النقدية الداخلية أو 

حد أقصى لفرتة االسرتداد تسمى بفرتة القطع )الفرتة ادلتعلقة ابالسرتداد( القصوى حيث 
 نعطي األفضلية للمشروع الذي يتميز بفرتة اسرتداد اقل.

بة التدفقات النقدية الداخلية )العوائد( إذل ىو إجياد نس التكاليف:نسبة العوائد إذل  -
طول العمر االقتصادي للمشروع  (والتشغيليةالتدفقات النقدية اخلارجية )التكلفة االستثمارية 

أن تكون حصيلة النسيبة فيما بٌن التدفقات النقدية  ويفرتضخصم ىذه التدفقات  وبدون
 داي.رلقيمة موجبة كي يكون ادلشروع  واخلارجيةالداخلية 

ىي النقطة اليت تساوي عندىا حجم قيم اإليرادات مع حجم إصبارل  التعادل:نقطة  -
 التكاليف التشغيلية ادلنفقة لتحقيق ذلك احلجم من الوحدات ادلنتجة.

وىي مدى استجابة ادلشروع ادلقرتح للتغًنات اليت ربدث يف ادلتغًنات أو  احلساسية:ربليل  -
و مدى حساسية ادلشروع للتغًن الذي يطرأ على العوامل ادلختلفة العوامل ادلستخدمة لتقييمو أ

)العيساوي،  سعر بيع الوحدة. االستثمارات،حجم  مثل: تغًن ،اليت تؤثر على ادلشروعات
 (322، صفحة 9003

 ويوجد ثالث طرق:معايري التقييم احلركي:   .ب         
طريقة صايف القيمة احلالية: ويقصد ابلقيمة احلالية كم يساوي مبلغا ما حاليا -

 التعبًن عنو ابلصفة التالية: وديكنيتدفق يف ادلستقبل يف سنة أو سنوات الحقة 
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احلالية  القيمة̶  القيمة احلالية للتدفقات النقدية الداخلية   =صايف القيمة احلالية 
 للتدفقات اخلارجية

معيار معدل العائد الداخلي: ىو معدل اخلصم الذي خيفض صايف القيمة -           
 ابلعالقة التالية: ويعطىاحلالية إذل الصفر 

 القيمة احلالية للتدفقات النقدية الداخلية  =التكلفة االستثمارية األولية     
إذل القيمة احلالية  الداخليةالنقدية ىو نسبة القيمة احلالية للتدفقات  الرحبية:دليل -        

 التالية:ابلعالقة  وتعطىللتدفقات النقدية اخلارجية 
احلالية  القيمة÷ الداخلية القيمة احلالية للتدفقات النقدية  =معيار دليل الرحبية       

  (21، صفحة 3222)حنفي،  اخلارجية.للتدفقات النقدية 
 متطلبات الوصول إىل قرار استثماري  -ج      

 ستبٌن بعضها فيما يلي: واليتأن الوصول إذل القرار االستثماري يتطلب بياانت ضرورية 
 :النفقة األولية-

تتفق مع بداية ادلشروع إذل  واليتيقصد هبا رلمل التكاليف االستثمارية الالزمة إلنشاء مشروع استثماري 
 منها:النفقة األولية لالستثمارات عدد كبًن من النفقات  وتتضمنأن يصبح حيقق تدفقات نقدية 

 الرتكيب.... كالنقل،النفقات ادلتعلقة ابلشراء   -

 للمشروع.النفقات ادلتعلقة ابلدراسات التمهيدية  -

 االستثماري.النفقات ادلعنوية ادلرتتبة عن إنشاء ادلشروع  -

 فقط.رأس ادلال الالزم لتشغيل ادلشروع مع بداية انطالقو  -

 منها:ومن أىم األساليب ادلتبعة لتحديد النفقة األولية نذكر 
  أن تطرح القيمة  ادلشروع جيبيف هناية حياة  االستثماري:يف حالة وجود قيمة متبقية للمشروع

البيعية من النفقة األولية لالستثمار يف هناية حياة ادلشروع االستثماري ألننا سوف نسرتجع 
  التدفقات.إذل صايف  الفرتة وتضافيف آخر مبلغ القيمة ادلتبقية 

  يف حالة وجود بديل آخر: قد يرتتب عن إنشاء مشروع استثماري جديد زلل مشروع قدمي
 ذلك أبسلوبٌن: ويكونحدوث التخلي عن األصول اخلاصة ابدلشروع القدمي 

  ريبة جيب أن زبضع ىذه األرابح للض وعليواحلصول على ربح من جراء بيع األصول القددية
 تضاف لإلنفاق ادلبدئي لالستثمار. وابلتارلتكلفتو  وتعترب
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  جيب ان ربذف ىذه ادليزة الضريبية  وابلتارليعمل على ميزة ضريبية  وىذااحلصول على خسارة
 (201-207، الصفحات 3222)انظم و آخرون،  من اإلنفاق ادلبدئي.

 االستثمار: ومعدلالتدفقات النقدية ادلتولدة عن ادلشروع -

 وإبدخالالناذبٌن عم ادلشروع االستثماري  والنفقاتالتدفقات النقدية ىي عبارة عن الفرق بٌن اإليرادات 
 منها:حساهبا بعدة طرق  ويتم( Aنرمز ذلا ) واليتالتأثر الضرييب تصبح التدفقات النقدية الصافية 

A=(R-D)(a-T)+dot = y(1-t)+dot = B+dot 

R االيرادات  رلمل 
D النفقات دبا فيها سلصصات االىتالك و ادلؤوانت  رلمل 
T اإلصبالية قبل الضريبة  النتيجة 
B اإلصبالية بعد الضريبة  النتيجة 
t   معدل الضريبة على دخل ادلؤسسة 

  يرتبط معدل االستحداث كون قرار االستثمار دون استحداث  االستثمار:معدل استحداث
أمر بسيط حيث نكتفي جبميع التدفقات النقدية ادلتولدة عن  به والقيامأمر غًن مستحب 

 االستثمار.

 وابلتارلإن ىذا االستخدام انقص من الناحية االقتصادية كونو يهمل عنصر ىام ىو الزمن 
تكلفة  ادلارل:يو معدل خصم الفائدة أو ادلصطلح تظهر ضرورة إضافة معدل استحداث نسم

 رأس ادلال عند ازباذ القرار االستثماري.
 ب:إن اعتبار معدل االستحداث أىم مراحل الوصول إذل قرار استثماري يرتبط 

  ال أيخذ بعٌن االعتبار اخلسارة ادلتمثلة يف تدىور القدرة الشرائية للنقود مع مرور
 الزمن بسبب التضخم.

  العوامل الكيفية إذ يهتم ابلعوامل الكمية فقط.يهمل 

  واخلارجيةعند استخدام اجلدول ادلارل لالستحداث نفرتض أن التدفقات الداخلية 
 (201، صفحة 3222)انظم و آخرون،  ربدث يف هناية الفرتة.

 

   :ادليدانية الدراسة 3. 
دبدينة مغنية  CPAالقروض اليت يتعامل هبا  غلبأو يف ىذه الدراسة ادليدانية نتطرق إذل دراسة أىم    
إضافة إذل الواثئق  دبغنية CPAسنتطرق إذل توضيح كيفية دراسة طلب قرض من طرف  ازابئنو. كممع 
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اليت يستعملها احمللل البنكي يف مرحلة الدراسة بعد ذلك نتعرض إذل الواثئق اليت تدخل يف تكوين ملف 
 االستثمار.  وقروضقروض االستغالل  حالة:القرض يف 

من ىذه  وىدفناوأيضا من ىذه الدراسة نتنقل إذل دراسة طلب قرض عقاري من طرف موظف    
م بو ادلصريف يف كل دراسة ملف مهما كانت الضماانت ادلقدمة من الدراسة ىو التحليل التارل الذي يقو 

 طرف ادلوظف. 

 حملة عن القرض الشعيب اجلزائري 1.3.  
 نشأة القرض الشعيب اجلزائري  1.1.3. 

وىو اثين  37/01/3211ادلوافق ل 221/11مت أتسيس القرض الشعيب اجلزائري دبقتضى ادلرسوم     
 ،أتسس على أنقاض القرض الشعيب للجزائر االستقالل، وقدبنك ذباري مت أتسيسو يف اجلزائر بعد 

وك أجنبية والصندوق ادلركزي اجلزائري للقرض الشعيب مث اندرلت فيو ثالث بن ،عناية وقسنطينة ،وىران
  :أخرى ىي
 .3218جانفي  03البنك اجلزائري ادلصري بتاريخ  -

 .3218جوان  20بتاريخ  smcالشركة ادلرسيلية للبنوك  -

 .3213سنة  cfcb والبنوكالشركة الفرنسية لإلقراض  -

 .bmam misrالبنك ادلختلط ميسر  -

القرض الشعيب اجلزائري لينبثق  وبعد اإلصالحات اليت مست القطاع ادلصريف يف اجلزائر سبت إعادة ىيكلة 
حسااب من حساابت  8200موظفا و 110وكالة و 70وربول إليو  3281عنو بنك التنمية احمللية سنة 

 عمالئو كما عرف التحوالت التالية 

أصبح القرض الشعيب اجلزائري مؤسسة اقتصادية عامة "مؤسسة ذات أسهم " حيكمها القانون  -
 إذلمليون دج مقسمة  800ب  رأمسالو اإلصبارلقدر  ، حيث22/02/1989التجاري مند 

 مليون دج.  01سهم بقيمة امسية  800

 .وإدارتوإذل الدولة لكنها ال تقوم بتسيًنه تعود ملكية القرض الشعيب اجلزائري  -

 ادلسامهٌن.أعضاء مفوضٌن من قبل  10يتكون رللس اإلدارة من  -

للبنك أما األنشطة ادلتعلقة  والتجاريةيتخذ رللس اإلدارة كل القرارات ادلتعلقة ابلسياسة ادلالية  -
 .pdgوعلى رأسها ادلدير العام  pgابلتسيًن تشرف عليها اإلدارة العامة 

مليون دج عند أتسيسو ولكنو فيما بعد عرف عدة تطورات   15الرأمسال اإلصبارل فقد حدد ب  أما  
 :كمايلي 
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  مليون دج. 15 : 1966سنة 
  مليون دج. 200 1983سنة 
  دج.مليون  506 1992سنة 
  مليار دج. 9031 1994سنة 
  مليار دج. 1306 1996سنة 
  (60، صفحة 2000)قزويين،  مليار دج. 2106 2000سنة 
 أهداف القرض الشعيب اجلزائري 2.1.3. 

 :القرض الشعيب اجلزائري فيما يلي ديكن أن نلخص أىداف  

  ربسٌن وجعل التسيًن أكثر فعالية من أجل ضمان التحوالت الالزمة عن طريق تقوية ادلراقبة؛ 

 التسويق؛ االتطوير التجاري وذلك إبدخال تقنيات جديدة يف ميدان التسيًن و كذ 

 كم للموارد البشرية؛التوسع ونشر الشبكة واقرتابو من الزابئن وكذا العمل على التسيًن احمل 

 ربسٌن وتطوير أنظمة ادلعلومات وكذا الوسائل التقنية؛ 

 التحكم يف القروض وكذا التسيًن احملكم للمديونية اخلارجية؛ 

 .عملية وضع وتقوية التقديرات ومراقبة التسيًن على مستوى سلتلف ادلراكز ادلسؤولة 

 الشعيب اجلزائري وظائف بنك القرض 3.1.3. 

القرض الشعيب اجلزائري ىو بنك ذباري يسعى صارما على ربقيق أرابح سنوية عن طريق توفًن    
 يف:دبعىن اخر يتلخص دوره  (وادلعنويٌناخلاصٌن )تسهيالت وتكييفها مع حاجات ادلواطنٌن 

  جلب النقود(resource)  مثل:أي فتح حساابت بنكية 

  واالحتياطدفرت التوفًن 

  دفرت الشيكات 

  اخلادلصرفيةالودائع .... 

 ب  وادلقدرةعليها نسبة فائدة متغًنة معمول هبا وفقا للشروط العاملة للبنك اجلزائري  وأخد
7%-1% 
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  استعمال النقود يف القروضles emplois:  أتخذ  وأيضاىي تقنية خاصة دبصاحل القروض
-%1,1نسبة فائدة متغًنة معمول هبا وفقا للشروط العامة للبنك اجلزائري وادلقدرة حاليا ب 

8,11% 

 منها:ولدينا بعض الوظائف األخرى نذكر 
  إقراض احلرفيٌنartisans السياحة و الصيد و التعاونيات )غًن  وقطاعات والفنادق

   الصغًنة و ادلتوسطة للمنشآتو عموما  ˓الزراعية( يف ميدان اإلنتاج و التوزيع و ادلتاجرة 
P.M.E  ذبهيز عيادة  ˓ادلخابر مثال و كذلك إقراض أصحاب ادلهن احلرة  ˓أاي كان نوعها

 طبيب أسنان مثال و إقراض قطاع ادلياه و الري.

  من حيث اإلصدار  العامة(دور الوسيط للعمليات ادلالية لإلدارات احلكومية )السندات
 العمومية. والشركات والبلدية والواليةمشرتايت الدولة  وسبويل وملفاتالقروض  وتقدمي والفوائد

  كأي  يقبل الودائعالشعيب اجلزائري  األجل( القرض وطويلة)قروض متوسطة  والتشييدالبناء
 équipementودائع إما قروضو فباإلضافة للقرض القصًن فهو دينح قروض التجهيز  بنك

توقيع ضمان يضمن التجهيز ادلتعهد  اخلصم( أومع فرصة إعادة  األجل )قروض مباشرة مطولة
 والفنادقبو من قبل أجنيب ألمور الصيد 

  بفتح  وذلكادلستخدمٌن  وأجوربتسديد رواتب  وذلكأموال ادلؤسسات  وحفظإدخال
 حساب جاري.

  على ادلستوى اخلارجي خاصة التجارة اخلارجية يربز دو البنك يف تعديل عمليات زابئنها مع
حساابت البنوك دون عبئ الزبون مع مراقبة   وتسويةاخلارج يف شكل فتح اعتمادات مستندية 

 (CPA ،9032)بنك  .والتصديركل شروط االستًناد 
 ملف طلب قرض 2.3. 
 Le chargéقبل الشروع يف تكوين ادللف من طرف الزبون يسعى ادلكلف ابلدراسات )       

d'études الرغبة اليت  واستنتاجكل حاجيات الزبون ومن ىنا يتم توجيو   واستيعاب( إذل معرفة دقيقة
 القرض:الرغبة اليت ينطبق عليها نوع  وأيضايريدىا الزبون 

أو شراء معدات  مالية، وتسهيالتتغطية حاجياتو ادلالية من سبويالت  أو ما،إن يريد خلق مؤسسة  مثال:
 وآالت ذلا عالقة ابلنشاط أو تنويع نشاطاتو االقتصادية إذل غًن ذلك.  وأدوات

أي مؤسسة تطلب قرض يشرتط عليها تكوين ملف حيتوي ما :  مكوانت ملف طلب القرض1.2.3. 
 :يلي 

 طلب خطي يتضمن طبيعة القرض  -
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 حساابت النتائج ادلرافق ذلا  وجدولاحملاسبية  والوضعيةميزانية ادلؤسسة  -

 وضعية ادلخازن  -

 ملف جبائي -

ادللف التقين االقتصادي ادلقدم من طرف إما الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  -
ANSEJ  يف حالة ما يعتمد عليها أو من طرف مكتب دراسات خاص يف حالة عدم

 طالب القرض. االعتماد عليها لصاحل
 دراسة ادللف 2.2.3. 

 خاصة: ومعلوماتيتوفر على شهادات   
  ادلثال:على سبيل  يشمل خاصة شخصية(الزبون نفسو كمدين )حالة 

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية  -

 نسخة من شهادة ادليالد  -

 ادة االقامة هنسخة من ش -
 :االحتياجات 

 الفاتورة الصورية للمعدات يف حالة االستثمار  -

 حالة االستغالل ابدلشرتايت يفجداول خاصة  -

 شهادة تقومي البناءات او قيمة شراء السكنات يف حالة استهالك مثال -
  حساابت النتائج يف حالة استثمار او استغالل  وجداولادليزانيات 

  :يتم تكوين ملف ىذا القرض عن طريق  :استغالل الواثئق الالزمة لطلب قرض 3.2.3. 
 طلب القرض  -

 القانون التأسيسي للمؤسسة  -

 نسخة من السجل التجاري  -

 عقد ادللكية أو عقد اإلجيار  -

 جوان 30ميزانيات + ميزانية خاصة إذا قدم طلب القرض بعد اتريخ  03 -

 ميزانيات تقديرية للمشروع اجلديد 03 -
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 اجلبائية وشبوالتربئة اجلبائية  -

 سلطط ادلالية  -

 سلطط التمويل  -

 نسخة من عقد التصدير  -

 الفاتورات -
  ربليل الذمم )الديون( توزيع النتائج مداوالت رللس اإلدارة.  العام:يف حالة القطاع 
  يلي:يف حالة ادلهن احلرة تضاف إذل الواثئق السابقة ما 

 نسخة من ميزانية آخر السنة سلتومة  -

 احدة حساب االستغالل التقديري لسنة و  -

 نسخة مصادق عليها من شهادة الدراسات العليا مثال الصيدليٌن  -

 نسخة السماح ابدلمارسة من طرف الوالية -
يتم تكوين ملف ىذا القرض عن طريق الواثئق  : استثمارالواثئق الالزمة لطلب قرض 4.2.3. 

  :التالية اإلدارية 
 احلالة العقارية للمؤسسة  -

 نسخة من القانون التأسيسي  -

 نسخة من السجل التجاري  -

 اجلبائية  وشبوشهادة التربئة اجلبائية  -

 كاملة خاصة ابدلشروع  واقتصاديةدراسة تقنية  -

 فاتورة  -

 عقد إداري أو ادللكية الشرعية لألراضي اخلاصة ابدلشروع  البناء:يف حالة أشغال  -

 رخصة بناء ادلشروع اجلديد  -

 ميزانيات ابلنشاط  03 -

 سنوات القادمة تعكس أتثًن ادلشروعميزانيات تقديرية لل 03 -
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 ىي:التقنية  والواثئق

 دلدة اصلاز ادلشروع  وسلططاذلندسة ادلعمارية  -

 تقديرات لعملية البناء -
  يلي:يف حالة ادلهن احلرة تضاف إذل الواثئق السابقة ما 

 الفالحة  ووزارةرخصة السماح دبمارسة النشاط من طرف الوالية  -

، CPA)بنك  .يت تنوي ىذه ادلؤسسة أن تشرتيو من اخلارجفاتورة نقد سرية للعتاد ال -
2019)  

 ودتويل مشروع CPAحتليل طلب قرض على مستوي إل 3.3. 
 دراسة الضماانت و الشروط و ادلخاطر1.3.3. 
 :الشروط 
 نسبة الفائدة متغًنة  -
 ادلسامهة الذاتية  -
 إمضاء االتفاقية للقرض  -
 فتح حساب بنكي  -
 Frais de gestionدفع عمولة التسيًن  -

 La mise en placeيتم حوصلتها قبل ربقيق القرض 
 :الضماانت 

و اليت ليس ذلا عالقة  ˓رىون على األراضي العقارية  مثال:بعضها يتم جلبها أو ربقيقها قبل تقدمي القرض 
أتمينات على  مثال:د الشروع يف ربقيق القرض و البعض اآلخر يتم ربقيقو بع ˓ مباشرة مع سبويل ادلشروع

ادلعدات و األدوات أو اآلالت اليت ذلا عالقة مباشرة مع ادلشروع و اليت تكون ىدف سبويل ادلشروع 
 الكتاب ....( )اجمللدضماانت حقيقية مثل  مثال:و يوجد عدة أنواع من الضماانت  عامة()بصفة 
  :ادلخاطرRisque 

 :وىي La privilégie)احلق االنتفاع ابألسبقية )ىناك ثالث حاالت ذلا 

 personnelالعمال  -

 مصاحل الضرائب -

 Les assurancesالتأمينات  -
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 ما.وجيب أخدىا بعٌن االعتبار عند دراسة سلاطر مشروع 
  منها:إال أن ادلخاطر ىي كثًنة عامة نذكر 

  Risque d'environnementخطر ادلوقع  -

 Risque commercialذباري خطر  -

 خط الصرف -
 G.A.Cأي تسيًن القرض  le suiviو بعد كل ىذا أتيت عملية ادلتابعة 

ستطيع القول أن الضماانت ادلطلوبة ما ىي سوى حواجز دلنع تلك التالعبات و الغش الذي نإذن 
 ديارسو بعض ادلتعاملٌن على غًن من البنوك أو ادلؤسسات االقتصادية األخرى.

يف حٌن  ˓كما أن إقصاء طالب القرض اليوم ىو ربفيز لو بغرض ربسٌن وضعو من اجل قبول طلبو بوعد 
، CPA)مصلحة منح القروض يف بنك  قبول قرض آخر اشرتاك للبنك يف تسيًن ادلؤسسة مستقبال.

2019)  
 دتويل مشروع : دراسة حالة أو قرض عقاري 2.3.3 . 

ىو عبارة عن سبويل أو شراء مسكن جديد يستفيد منو كل شخص طبيعي متضمن  :العقاري القرض -
و نسبة التمويل الذايت على األقل  %50و طريقة التمويل من البنك ال تتعدى  ˓للشروط مقيم ابجلزائر 

 عليها.و طريقة التسديد تكون شهرية أو حسب الشروط ادلتفق  20%
كما أن للسن دور ىام يف ربديد مدة القرض فكلما كان ادلقرتض صغًنا يف السن كلما زادت مدة    

 القرض )مدة تسديد القرض(.
 :هي لشروط ادلبدئية ا-

 اثبت  39000.00 ≤راتب شهري  -

وثيقة تثبت ملكية العقار أو رىن سابق على العقار ادلراد اقتنائو إلمكانية تسجيل الرىن من  -
 على العقار عند اقتناء. درجة أوذل

 الضرورة.كفالة الزوج عند  -
إلعداد مصلحة القروض بدراسة ىذا ادللف دراسة نظرية  وابلتحديد CPAتقوم وكالة  األوىل:ادلرحلة 

 واليتعلى أساس ادلعلومات ادلقدمة ابلواثئق السابقة يف ادللف  Fiche d'évaluationتسمى  وثيقة
 يف:تتمثل 

 (العقارشبن ادلسكن ) -
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 العقار(من قيمة  %20قيمة التمويل الذايت )على األقل  -
 1600.000.00قيمة العقار  مثال:

 دج   320.000.00أي  %20 البنكية(القيمة الذاتية )حب الشروط 
 1.280.000.00 ب:والباقي ادلقدر 

 للزبون()تقييم نسبة ادلديونية  أمهها:يتم تقديره حسب عدة عوامل 

 سنة( 65عامل السن )على األكثر  -

 عامل الدخل الشهري  -

 الوظيفة )العمل(  -

 مصدر التمويل الذايت  -

 معدل التمويل الذايت  -
أو إضافة مبلغ تكميلي لتكملة عملية  ˓ عندىا يتبٌن للزبون أمام احلق يف احلصول على ادلبلغ الباقي

 الشراء.
للحصول على الرىن العقاري  ˓تتم عند ادلوثق ادلكلف ابلعملية الشرائية  :الشراء  الثانية: عمليةادلرحلة 

من الدرجة األوذل كضمان للقرض ىناك اتمٌن على الوفاة و كذا على العقار من ادلخاطر ادلتوقعة تفرض 
 من طرف البنك على الزبون كضمان اثين و ابلتارل تكتمل عملية الشراء ربت الضماانت السابقة الذكر.

أشهر للوفاء بدينو بعد ذلك يتم خصم نسبة معينة و  03سبنح للزبون فرتة أتجيل قدرىا  الثالثة:رحلة ادل
 ادللحقات.مقدرة كل شهر إذل غاية التسديد الكلي للقرض دبا يف ذلك نسبة الفوائد و 

قتصادية و بعد دراستنا ىذه استخلصنا ابن للبنك دور ىام يف سبويل و تلبية احتياجات ادلؤسسات اال    
األفراد كما أن ازباذه إلجراءات ىامة بقصد منح القرض بل ىو واجب أن تتحلى بو البنوك الن ضبط 
ادلقاييس اليت من خالذلا يتم إعطاء القرض وما ىي إال عوامل تشجع و تثبيت لعامل الثقة ادلتبادلة بٌن 

 ادلتعاملٌن ادلاليٌن من جهة واالقتصاديٌن من جهة أخرى.

 خادتة: .4
لقد تبٌن لنا من خالل الدراسة الدور الفعال للجهاز ادلصريف يف تدعيم عملية سبويل احتياجات     

ادلؤسسة عن طريق القروض ومن أىم مؤسسات اجلهاز ادلصريف البنوك التجارية اليت تقوم بدور الوسيط 
 ادلارل من خالل وظائفها ادلختلفة خاصة تلك ادلتعلقة بعملية اإلقراض.
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ىذا األساس حاولنا من خالل ىذه الدراسة  البنك فعلىإن اإلقراض أصعب القرارات اليت يتخذىا 
إضافة إذل  وأنواعهامنح القروض  وكيفيةتوضيح بعض أنواع ووظائف البنوك التجارية وكذا طرق 

 الضماانت ادلقدمة للبنك.
 النتائج ادلتوصل إليها:

 ضوع توصلنا إذل النتائج التالية اليت يكن حصرىا فيما يلي:وبعد إدلامنا دبختلف جوانب ادلو         

 تلعب البنوك التجارية دورا فعاال يف تقدمي القروض ومنو ادلسامهة يف إنعاش النشاط االقتصادي -

منها  والتقليلإن عملية منح القروض ال زبلوا من ادلخاطر اليت يعمل البنك على تفاديها  -
 القروض.ذه يقوم البنك بوضع ضماانت ذل ولذلك

يعتمد البنك عند منحو القروض على رلموعة من احملددات حيث انو يقوم دبنح القروض بناءا  -
 على ىذه احملددات

يوفر البنك أنواع سلتلفة من القروض تتناسب مع متطلبات الزابئن حيث يتضح لنا إن القروض  -
ك ادلرتبطة دبجال البنكية تقسم على أساس القرض فنجد تلك ادلرتبطة ابالستثمار أو تل

 االستغالل. 

دورا كبًنا يف إنعاش االقتصاد  ويلعبيساىم البنك بشكل كبًن يف عملية سبويل االستثمارات  -
 من خالل منحو لقروض االستثمار 

 والتوصيات:االقرتاحات 
ضرورة اعتماد البنوك على مناذج حديثة يف تقديرىا للمخاطر بدال من الطرق الكالسيكية من  -

 الوقت من جهة أخرى. وربحالل أحسن للمعلومات من جهة اجل استغ

على سبويل استثمارات تعود ابلفائدة على  والعملعلى البنوك السعي إلجياد بيئة عمل  -
 الوطين.االقتصاد 

 لتمويل االستثمارات خاصة ادلوجهة لقطاعات ىامة يف االقتصاد  ةضرورة توفًن القروض الالزم -

ادلصرفية احلرص على ادلراقبة الدائمة دلوظفي ادلؤسسة خاصة إذا علمنا على مسئورل ادلؤسسات  -
 أن آجال دراسة الطلبات طويلة نوعا ما.

 اخلدمات ادلقدمة دبا خيدم ادلستثمرين. ادلصريف وربسٌنالعمل على تطوير اجلهاز  -

 ضرورة ترقية مستوى العنصر البشري ليتأقلم مع التطورات التكنولوجية. -



 

  بوشيخي عائشة، بوشيخي فاطمةأوخبيت نصرية، 
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 : ملخص
 الدراسة موضوع التنبؤ ابلفشل اؼبايل ابعتباره أحد اؼبواضيع اؼبهّمة يف الوقت اغبايل، تناولت

ذلك و  يهدف البحث اهباد مدخل ميكن االعتماد عليو يف التنبؤ ابحتمالية تعرض البنوك للفشل اؼبايلو 
من خالل النسب اؼبالية  Sherrodىو مبوذج و  للتنبؤ   ابستخدام واحد من أىم النماذج و يقبتطبب

 ىو بنك القرض الشعيب اعبزائري.و  تطبيقها على إحدى البنوك اعبزائريةو  اؼبستخرجة
 ،  البنوك اعبزائريةSherrod، مبوذج اؼبايل ابلفشل التنبؤ مباذج اؼبايل، الفشل :كلمات مفتاحية

 JEL  :G17, G30, G33 اتتصنيف
Abstract:  

The research deals with the prediction of financial failure as one 

of the important subject now, this research  aiming at finding as 

approach that can be adopted in predicting the possibility of financial 

in the banks using one the most leading model of financial prediction 

Sherrod through financial ratios on banks of Algeria (CPA bank). 

Keywords: Financial failure, Forecasting models, Sherrod's model, 

Algerian banks 

JEL Classification Codes: G17, G30, G33 
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 . مقدمة:1
يعترب الفشل اؼبايل ظاىرة تواجو كافة اؼبنشآت وذلك ألهنا تعمل يف ظروف ؿبيطة 

و آاثر دبخاطر كثرية ومتنوعة هتدد وجودىا وتزيد من إحتماالت تعرضها للفشل،فبا ينتج عن
 سلبية على مستوى اؼبنشأة واؼبستثمرين واالقتصاد القومي واجملتمع ككل. والفشل اؼبالی

يعين عدم قدرة اؼبوارد اؼبالية اؼبتاحة للمنشأة على اإلبقاء دبتطلبات إستمرارية نشاط اؼبنشأة، 
نشأة سواء  وتنبع أنبية التنبؤ ابلفشل اؼبايل من إىتمام العديد من اعبهات ذات العالقة مع اؼب

على إزباذ القرارات التصحيحية يف الوقت  كانت داخلية أو خارجية قبل حدوثو ؼبساعدهتم
اؼبناسب، وأن مستقبل اؼبنشآت وٕاستمرارىا يعتمد على الوضع اؼبايل ؽبا والتنبؤ بو لتاليف 

م اؼبالية الكثري من اؼبشاكل اؼبالية يف اؼبستقبل،والتنبؤ ابلفشل اؼبايل مهمة ؼبستخدمي القوائ
وتكمن أنبيتها يف أن عدم حصول ىؤالء اؼبستخدمنی على ربذيرات مبكرة حول إحتمال 
التعثر أو الفشل أو اإلفالس يؤدي إىل إزباذىم قرارات غري سليمة ومن مث ربملهم لتكلفة 

من الشركات العاؼبية الضخمة  فالس عددة القرارات اػباطئة، وأن فشل وإ مرتفعة نتيج
ة أدي إىل حدوث أزمة مالية علي مستوى العامل، ولذلك يتعنی التعرف على بصورة فجائي

من ىذا اؼبنطلق . وسيلة اإلنذار اؼببكر إبحتمال تعرض اؼبنشآت واؼبصارف للفشل مستقبالً 
ما ىي أىم النماذج اليت استخدمت يف التنبؤ ابلفشل اؼبايل فإن اشكالية البحث تكمن يف: 

  يف البنوك ؟
 فايمي للفشل املايل و مناذج التنبؤ ب  االطار امل. 2
 ما هية الفشل املايل:. 1. 2

عوامل و  من ضمن الظواىر اػبطرة اليت تتعرض ؽبا اؼبؤسسات ىي ظاىرة الفشل السباب
عدم و  بيئة اؼبنافسةو  بعضها داخلية وخارجية كذلك الظروف االقتصادية احمليطة ببيئة اؼبنشأة

التوقعات و  ارتفاع كلفة اؼبصادرو  جراء التوسعات الضروريةتوفر مصادر التمويل الاّلزمة ال
 (.308، 2011)الزبيدي ،اؼبتشائمة لعموم اؼبستثمرين يف سوق االوراق اؼبالية 

  تعريف الفشل املايل: -
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  بداية لداللة التعبري)الفشل( ىذا استخدم من أول يعد الذي Beaver الباحث  عّرف
 تغطية عن عوائدىا عجز اؼبؤسسة بفشل نعين حيث , إفالسها إشهار إىل اؼبؤسسة وصول

اؼبال  رأس عائد من  ربقيق عن  اإلدارة قدرة عدمو  اؼبال رأس  سبويلو  التكاليف كل
استفحالو )رمو، عبد الرزاق،  قبل الالزمة لتلك اؼبتوقعة اؼبخاطرو  يتناسب اؼبستثمر
2010 ،12) 
 يف مؤقتة صعوابت تواجو اليت للمؤسسة  اؼبايل الوضع لوصف كدليل  اؼبايل التعثر يستخدم

 ( ,380Bulot,Norhisam,2013.) ابلتزاماهتا اؼبالية يف الوقت احملدد الوفاء
 أنواع الفشل املايل : . 2. 2

 (309، ص2011الزبيدي، ) للفشل انواع عديدة نذكر منها
 الفشل االقتصادي: . 1. 2. 2

أة يف تغطية كل التكاليف و ربدد مضمون ىذا الفشل عندما تعجز عوائد اؼبنش
 من ضمنها كلفة سبويل رأس اؼبال اؼبستثمر و احملاطر اؼبتوقعة لتلك االستثمارات.

 فشل االعمال:  .2. 2. 2
 & Dun حدد ىذا النوع من الفشل من قبل مؤسسة التحليل اؼبايل اؼبعروفة

Bradstreet   منشأة أعمال حيث تشري اىل أّن ىذا النوع من الفشل امبا يرتبط مع اي
 تنتهي عالقتها مع الدائنون خبسارة.

 فشل التصفية: . 3. 2. 2
و   Real Insolvency وىو نوع من أنواع الفشل يعرف ابالعسار اغبقيقي 

مضمونو ان اؼبنشأة تكون يف حالة اعسار يؤدي هبا للتصفية و وبدث ىذا النوع من الفشل 
اؼبستحقة حىت لو أعطيت الوقت الكايف لذلك عندما التستطيع اؼبنشأة الوفاء ابلتزاماهتا 

 بسبب زايدة مطلوابهتا على القيمة السوقية جملموع موجوداهتا .
 القانوين:  الفشل .4. 2. 2

 كفاية عدم حالة يف اذباىنی، االذباه االول يتمثل يتخذ قد الفشل من النوع ىذا
 قد ما ىو اؼبستحقة ئدوالفوا الديون سداد على الشركة عدم  قدرة بو السيولة، ويقصد
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 يتجو فهو الثاين الشكل اػبصوم، ما عن  قيمة تزيد األصول قيمة كانت حىت لو وبدث
 ( 114، 2010بن مالك، .) اؼبايل العسر إىل

 
 أسباب الفشل املايل : .3. 2
 (321، 2011الزبيدي،) و خارجية داخليةتنقسم أسباب الفشل اىل اسباب و 

 األسباب الداخلية: 1.3.2
 أسباب مالية:  -أ

 إدارة مالية ضعيفة -
 ارتفاع اؼبديونية -
 التوسع يف توزيع االرابح -
 التأخري يف ربصيل الديون. -
 أسباب غري مالية: -ب
 ضعف االدارة و توسع غري حكيم  -
 تقدمي اؼبظهرية على الرحبية -
 عدم كفاءة ادارة اؼبشًتايت، االنتاج و البيع -
 لوجيا متخلفة عدم السيطرة على اؼبخزون و استعمال تكنو  -

 األسباب اخلارجية: 2.3.2
 اؼبنافسة الشديدة فيما بنی اؼبنشات -
 ظروف اقتصادية عامة و قرارات حكومية -
 تغري يف الطلب و التوقعات اؼبتشائمة للمشًتين -
مدى توفر االئتمان و كلفتهن حيث تزداد احتماالت الفشل يف ظل ظروف تقييد  -

 االئتمان و ارتفاع كلفتو.
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 ؤ ابلفشل املايل: مناذج التنب .3
 فيما يلي بعض النماذج اليت استخدمت يف التنبؤ ابلفشل اؼبايل:

  W.Beaver 1966منوذج بيفر . 1 .3
يعترب أول ؾبهود لوضع مبوذج لتعثر الشركات بطريقة التنقيط، حيث تعترب يف 
ذبربتو على ربليل أحادي البعد للنسب اؼبالية اؼبدروسة و ذلك ابستخدام االساليب 

مؤسسة من نفس القطاع،  158صائية البحثة، و قد اجريت الدراسة على عينة من االح
 30مؤسسة عاجزة، و بعد سحب العينة اختار بيفر  79مؤسسة سليمة و  79منها 

نسبة مالية على أساس اهنا االكثر تعبريا عن الوضعية اؼبالية للمؤسسة، و توصّلت دراستو 
اللة على اؼبالءة اؼبالية و اليت سبكن من التنبؤ حبالة يف االخري اىل ربديد النسب االكثر د

 االفالس خبمس سنوات قبل وقوعها و تتمثل ىذه النسب: 
1Xتدفق نقدي/ؾبموع الديون : 

X2ؾبموع الديون/ؾبموع األصول : 
X3رأس اؼبال العامل/ؾبموع األصول : 

ا و قد حققت و لكن ىذه الدراسة مل تضع تلك النسب يف مبوذج خطي يسمح ابستعماؽب
لسنة واحدة قبل وقوع  %87ىذه الدراسة نسبة تصنيف صحيح للمؤسسات قدرت ب 

 .(184، ص2019)انصر، ػبمس سنوات قبل االفالس. %78االفالس، و نسنة 

 Altman Z-Score (2000-1974- 1968 ) منوذج  .2 .3
 يف اؼبالية العلوم أستاذ قبل من 1968 العام يف النقاط عدد Z حّدد مفهوم

 اػبطي التمييزي التحليل أسلوب ابستخدام  (Edward Altman)نيويورك  جامعة
 األمريكية، و قام الشركات بفشل التنبؤ على القادرة اؼبالية النسب إلهباد اؼبتغريات  متعدد

 اؼبايل يف السوق مدرجة صناعية شركة 66 من مؤلفة صغرية عينة ابستخدام الباحث
 مت( األصول  وحجم الصناعة نوع حيث من ؽبا اثلةفب انجحة  واخرى فاشلة شركة33

 ربليل استخدام ، مت أمريكي دوالر مليون عن أصوؽبا ؾبموعة يقل اليت الشركات استثناء
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الفاشلة  غري و الفاشلة للشركات  97 % 94%و بلغت   العام األول يف بدقة التصنيف
 حيث, اإلفالس سبقت ليتا الثانية السنة تراجعت يف الدقة درجة التوايل، ولكن على

اخذ  التوايل ، وقد على الفاشلة غري و الفاشلة للشركات % 94 و 72 % البفضت اىل
 خالل الشركات ؽبذ اؼبالية التقارير واقع من ؿبتملة مالية نسبة 22 االعتبار بعنی النموذج
رفع وال والرحبية , السيولة : وىي فئات طبس اىل مت تصنيفها (مث1965-1964 الفًتة )

  والنشاط., االجل قصرية االلتزامات سداد على والقدرة ,اؼبايل
 التالية: الصيغة حسب النموذج ليظهر  -

 Z= 1.2X1 + 1.4X2 + 3.3X3 + 0.6X4 + 0.999X5 

 :ان حيث
 :X1  موسةلاؼب االصول ؾبموعة /العامل اؼبال سأر 

  X2 :موسةلاؼب االصول  ؾبموع/ احملتجزة االرابح 
X3:  موسةلاؼب االصول ؾبموعة والضرائب/ الفوائد قبل االرابح 
X4 :وابتلاؼبط ؾبموعة /اؼبسانبنی غبقوق السوقية القيمة 
X5  :موسةلاؼب االصول ؾبموعة / اؼببيعات صايف 

 اؼبتدنية القيمة تدل بينما للشركة اؼبايل اؼبركز سالمة اىل تشري هناإف Z قيمة ارتفعت مالوك
إىل  الدراسة  ؿبل الشركات تصنيف ميكن النموذج ىذا وجبودب اؼبايل الفشل احتمال ىلع

 :وفقا لقدرهتا على االستمرارية فئات ثالث

 .أكرب وأ 2.99 فيها Z قيمة كانت واذا القادرة على االستمرارية  الشركات فئة -
 قيمتو كانت إذا ,افالسها وبتمل واليت ،اؼبايل الفشل خبطر اؼبهددة الشركات فئة -

Z لقأ وأ 1.81فيها. 
  1.81 من أكرب Z قيمة تكون عندماربتاج لدراسة تفصيلية  اليت الشركات فئة -

 (18 9، 2015، عباس) .الرمادية اؼبنطقة يهالع قلويط 2.99 من واقل
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مع  (Altman and Mc Cough)وظبي بنموذج  1974و قد طور النموذج السابق سنة 
 بقاء نفس اؼبتغريات ونفس التفسري لداللتها حيث: 

Z= 0.012X1+0.014X2+0.033X3+0.006X4+0.010X5 

الذي ميثل نسبة القيمة السوقية و  مث قام ألتمان بتطوير النموذج حيث استبدل اؼبتغري الرابع
السهم راس اؼبال اىل اصبايل اػبصوم دبتغري جديد يقيس نسبة حقوق اؼبلكية اىل اصبايل 

النموذج اعبديد ىو و  ؼبستخدمةنتج عنو احتساب اوزان جديدة للنسب اؼبالية او  اػبصوم
 :  2000مبوذج التمان 

Z=0.717X1+0.847X2+3.107X3+0.42X4+0.998X5 

  Taffler&Tisshow (1977)   منوذج. 3. 3
 قادر رايضي مبوذج تطوير  هبدف اؼبتحدة، كةلاؼبم يف النموذج ذاى تصميم مت

 يللالتح وبلأس ىلع ىذه الدراسة واعتمدت الربيطانية، اؼبنشآت بفشل التنبؤ ىلع
 46 ولها عم يف مستمرة صناعية منشأة 46اؼبتغريات للتفريق بنی  متعدد اػبطي التمييزي

 اغبجم حيث من تانمتشاهب اجملموعتان(  تصفيتيا سبت أو اهإفالس تلأعم أخرى منشأة
 يف اعتمد النموذج، صياغة يف فةلـبت مالية نسب ةشباني الباحثان واستخدم ،)والصناعة

 :أن حيث، اهمن أربعةعلى  يةاهالن

Z= 0.53 X1 + 0.13 X2 + 0.18 X3 + 0.16 X4 

 حيث أّن: 
X1 :االرابح قبل الضرائب / اؼبطلوابت اؼبتداولة 
X2: االصول اؼبتداولة / ؾبموع اؼبطلوابت 
X3اؼبطلوابت اؼبتداولة / ؾبموع االصول : 
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X4 :اؼبصروفات التشغيلية /  تداولة(اؼبطلوابت اؼب –)االصول السائلة :فًتة التمويل الذايت
 اليومية اؼبتوقعة 

 أو الناجحة اؼبنشآت فئة؛ االستمرار على لقدرهتا  تبعاً  فئتنی إىل اؼبنشآت تصنيف مت وقد
 اؼبنشآت فئة، و أكثر أو 0.3 مساوية  Zقيمة  تكون عندما على االستمرار، القادرة

) العمار، .لأق أو 0.2 قيمة مساوية تكون عندما اإلفالس، خبطر هددةاؼب
 ( 139، 2015قصريي،

 Gorden Springate منوذج. 4. 3

اسلوب التحليل التمييزي  Springateاستخدم الباحث  1978خالل سنة 
ابؼبئة لقدرهتا على  92.5اؼبتعدد الختيار افضل اربع نسب مالية حصلت على ما نسبتو 

ة اخرى من اؼبؤسسات اعلنت التمييز بنی ؾبموعة من اؼبؤسسات الناجحو ماليا و ؾبموع
 فشلها و خسارهتا و ذلك حسب الصيغة التالية: 

Z= 1.03X1+3.07X2+0.66X3+0.4X4 

 حيث أّن: 
X1 :رأس اؼبال العامل / ؾبموع االصول اؼبادية 
X2 :قبل الفوائد و الضرائب / ؾبموع االصول اؼبادية االرابح 
X3 :االرابح قبل الضرائب / اػبصوم اؼبتداولة 
X4 :صايف اؼببيعات / مج االصول اؼبادية 

وكلما ارتفعت قيمة اؼبؤشر فاهنا تشري اىل سالمة اؼبركز اؼبايل للمؤسسة، أما اذا كانت اقل  -
 ,Violeta kasarova ) فان اؼبؤسسة تصنف على اهنا مهددة خبطر االفالس 0.862من 

2011 ) 
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 :  Kida 1981 .منوذج5. 2

متغريات  5ب اغبديثة يف التنبؤ ابلفشل اؼبايل ، مبين على يعترب ىذا النموذج من االسالي
من  Zمستقلة من النسب واؼبتغريات اؼبالية وفقا ؼبعادلة االرتباط لتحديد اؼبتغري التابع 

 خالل اؼبعادلة التالية: 

Z= 1.042X1+0.42X2-0.461X3-0.463X4+0.271X5 

X1 :الربح الصايف / اصبايل االصول 
X2 :اصبايل اػبصوم االموال اػباصة / 
X3 :النقدايت / اػبصوم اؼبتداولة 
X4اؼببيعات اصبايل االصول : 
X5النقدايت / اصبايل االصول :  

إذا كانت النتائج اهبابية فإن اؼبؤسسة يف مأمن من الفشل اؼبايل، واذا كانت النتائج سلبية 
 (253، 2012شنوف، .) فاؼبؤسسة تواجو خطر الفشل اؼبايل

 :  Sherrod 1993. منوذج 6. 2

يهدف النموذج اىل تقييم ـباطر االئتمان والتنبؤ ابلفشل اؼبايل، حيث يستخدم 
اؽبدف االول من قبل البنوك لتقييم اؼبخاطر االئتمانية عند منح القروض اىل اؼبشاريع 

 : وىياالقتصادية حيث هبري تقسيم القروض اىل طبس فئات 
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 ويل الذايتفرتة التم: اقسام القروض 1اجلدول 
 الفاصلة   Zقيمة  درجة اؼبخاطرة  الفئات 

 Z>25 قروض فبتازة  االوىل
 Z≥20≤25 قروض قليلة اؼبخاطرة  الثانية

 Z≥5≤20 قروض متوسطة اؼبخاطرة الثالثة
-5 قروض عالية اؼبخاطرة الرابعة ≥Z≥5 

Z قروض عالية اؼبخاطرة جّدا اػبامسة -5 >  
(، االذباىات اغبديثة يف التحليل اؼبايل، اثراء للنشر و 2009): وليد انجي اغبيايل، املصدر

 193، ص 1التوزيع، االردن، الطبعة
أّما اؽبدف الثاين فهو يستخدم للتأكد من مبدأ استمرار اؼبشروع يف اغبياة االقتصادية  -

 للتعرف على مدى قدرة اؼبشروع على مزاولة نشاطو ابؼبستقبل و يصاغ النموذج كالتايل: 
Z= 17X1+9X2+3.5X3+20X4+1.2X5+0.1X6 

 : حيث أن
Zمؤشر االفالس : 

X1صايف راس اؼبال / اصبايل االصول : 
X2 االصول السائلة / اصبايل االصول : 
X3اصبايل حقوق اؼبسانبنی / اصبايل االصول : 
X4صايف االرابح قبل الضرائب / اصبايل االلتزامات : 
X5اصبايل االصول / اصبايل االلتزامات : 
X6 اصبايل حقوق اؼبسانبنی / االصول الثابثة : 

 و مت منح كل مؤشر من اؼبؤشرات السابقة وزان ترجيحيا حسب انبية كل واحد منها :
 (  194، 2009اغبيايل،)
 
 



 

 مناذج التنبؤ ابلفشل املايل ودورها يف إدارة املخاطر املالية
 

1 ، العدد2اجمللد                                   NARAFE 111 جملة 

 

 : األوزان الرتجيحية للمؤشرات2اجلدول 
 نوع املؤشر الوزن املؤشر
X1 17 سيولة 
X2 9 سيولة 
X3 3.5 رفع 
X4 20 رحبية 
X5 1.2 رفع 
X6 0.1 رفع 

(، االذباىات اغبديثة يف التحليل اؼبايل، اثراء للنشر و 2009: وليد انجي اغبيايل، )املصدر
 194، ص 1التوزيع، االردن، الطبعة

 الدراسة التطبيقية :  .4
قبد البنوك من خالل منحها لالئتمان البد ان توفق بنی التقليل من اؼبخاطر مثال 

جهة و السرعة يف ازباذ القرار من جهة أخرى و لذلك وجدان  ـباطر عدم السداد من
طريقة التحليل التمييزي من اىم الطرق اليت تساعدىا ذلك من خالل تطبيق مبوذج 

Sherrod  

 . عينة الّدراسة:1 .4
حيث ان ،  CPAطّبق ىذا النموذج على مستوى بنك القرض الشعيب اعبزائري 

 احملاسبية اؼبعلومات من انطالقا بنائها مت اليت اؼبالية  اؼبؤشرات يف متمثلة متغريات الدراسة 
اؼبالية كجدول حساابت النتائج و اؼبيزانية اؼبالية للبنك ػبمس  القوائم من اؼبستخرجة

 (2017إىل  2013سنوات )من 

  Sherrod. النموذج املستخدم يف الدراسة : منوذج 2. 4

RISK INDEX= 7R1+9R2+3.5R3+20R4+1.2R5+0.1R6 

 . متغريات الّدراسة:3 .4
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 يف الدراسة ىذ يف عالتاب اؼبتغري يتمثلو  Risk indexاؼبتغري التابع وىو مؤشر اؼبخاطرة 
 .اؼبايل الفشل

اؼبالية  النسب ابستخدام عنو التعبري مت والذي التنبؤ أدوات يف تتمثلاؼبتغريات اؼبستقلة و 
  إليها يف النموذج: اؼبتوصل

 اسية لنموذج مؤشر املخاطرة: املتغريات االس3جدول 

 الترميز

Ri 
 الوزن النقطي داللة املؤشر النسبة

R1 17 مؤشر السيولة  صايف راس اؼبال / اصبايل االصول 
R2 9 مؤشر السيولة االصول السائلة / اصبايل االصول 
R3 3.2 مؤشر اؼبالءة و الرفع اصبايل حقوق اؼبسانبنی / اصبايل االصول 
R4  20 مؤشر الرحبية  قبل الضرائب / اصبايل االلتزاماتصايف االرابح 
R5 1.2 مؤشر اؼبالءة و الرفع اصبايل االصول / اصبايل االلتزامات 
R6 0.1 مؤشر اؼبالءة و الرفع اصبايل حقوق اؼبسانبنی / االصول الثابثة 

دار وائل  (، االذباىات اغبديثة يف التحليل اؼبايل و االئتماين،2003دمحم مطر، )املصدر : 
 390، ص 1للنشر، عمان، الطبعة 

 هبذا تكون االوزان الًتجيحية للمشرات السابقة كالتايل:و 
 26السيولة =  -
 4.8الرفع=  -
 20الرحبية=  -

 نتائج الدراسة:  .4.4
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 البنك : مستخرجات القيم من ميزانية و جدول نتائج4اجلدول

 2117 2116 2115 2114 2113 القيم املالية

 7800 6000 4500 4000 2000 لصايف راس املا
 40000 25000 15000 10000 10000 امجايل االصول
 6000 3800 3000 2000 1200 القيم النقدية

 4500 4600 3900 3800 3000 حقوق املسايمني
صايف الربح قبل 

 الضريبة
2000 4000 4200 4500 4600 

 6900 6500 6350 6000 4000 امجايل اخلصوم
 51000 49000 47000 45000 40000 ة االصول الثابث

(، االذباىات اغبديثة يف التحليل اؼبايل و االئتماين، دار وائل 2003دمحم مطر، )املصدر : 
 392، ص 1للنشر، عمان، الطبعة 

 RISK INDEXنتائج حساب 

 2113تقييم خماطر االقرتاض لسنة : 5جدول
 الرتميز 
Ri 
 

قياس القيمة  النسبة 
 النسبية للمؤشر

داللة 
املؤشر 

1       

الوزن 
 النقطي

2 

قياس 
 املؤشر

211 
R1  صايف راس اؼبال / اصبايل

 االصول
2000/10000 0.2  17 3.4 

R2  االصول السائلة / اصبايل
 االصول

1200/10000 0.12 9 1.08 

R3  اصبايل حقوق اؼبسانبنی / اصبايل
 االصول

3000/10000 0.3 3.2 1.05 

R4 لضرائب / صايف االرابح قبل ا
 اصبايل االلتزامات

2000/10000 0.2  20 4 

R5  3 1.2 2.5 10000/4000اصبايل االصول / اصبايل 
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 االلتزامات
R6  / اصبايل حقوق اؼبسانبنی

 االصول الثابثة
3000/40000 0.75 0.1 0.075 

 12.615 جمموع النقاط
 

 
 : تقييم خماطر االقرتاض للسنوات اخلمسة6جدول 

 2017 2016 2015 2014 2013 السنوات 

RISK 
INDEX 

12.615 17.671 16.2454 14.4111 14.3688 

 :  من اعداد الباحثنیاملصدر
توصل من خالل السنوات اػبمسة ان ىذا البنك يقع ضمن فئة متوسطة مت  -

اؼبخاطرة لذلك يتطلب االمر اجراء دراسة تقييمية للبنك اكثر تفصيال قبل منح القروض 
خاطرة للقرض من جهة وربديد نوعيتو من جهة أخرى وذلك كأساس لتحديد درجة اؼب

 لتسعري القرض ومن مث تقييم نوعية وجودة ؿبفظة القروض  يف البنك صبيعها كوحدة .
 وهبذا  12.605بلغ مؤشر درجة ـباطرة القروض  2013اؼبالحظ انو يف سنة  -

 والتوقعات تشري اىل التدىور  للبنك فالوضعية اؼبالية اؼبايل ابلفشل تنبأ قد النموذج يكون
مالية إما يف سيولة  وصعوابت مشاكل ىنالك أن نقول أن ميكن أخرى، جهة من ولكن

البنك او يف مؤشر اؼبالءمة والرفع  او عدم تقدمي بياانت ومعلومات صحيحة مناسبة وكافية 
ىل درجة فالبنك يف دراستو مل يصل اZ مهما ارتفعت قيمة   اؼبايل، ابلفشل ددىاهت عن 

بقيمة  2015و 2014االستقرار ال سيما وان النتائج  كانت متقاربة خالل السنتنی 
يف  التحليلية اؼبالية القيم  على التوايل مهما  سبكن النسب و 16.2454و 17.671

اؼبخاطر راجع  وىذا ما تبنی من  تلك ؼبواجهة الالزم  اؼببكر الكشف يف اؼبايل التنبؤ عملية 
 14.3688و 14.4011بنسبة  Zاالخريتنی حيث نقصت قيمة  خالل السنتنی

 لتشكل يف ؾبموعها مقدارا ميثل مؤشرا للمخاطرة.
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تبنی ان وضعية البنك يف ىذه اغبالة و بناءا على نتائج الدراسة اهنا تقسم درجة   -
ـباطرة قروضها اؼبقدمة اىل قروض متعثرة بسبب نقص سيولة العمالء فيعجز عن سداد 

ا ما هبعلو مصدر قلق للبنك و تفرض اوضاعهم  اىتمام البنك، ما تبنی  القرض و ىذ
كذلك ان بنك القرض الشعيب اعبزائري يسعى اىل معاعبة ىذه القروض اؼبتعثرة  و تقديرىا 

 ووضع خطط ضد تقلبات السيولة من خالل استبدال الضماانت اؼبمنوحة اؼبقدمة للبنك.
 
  اخلامتة: .5

 ابعتبار بو  األساليب الكمية للتنبؤو  معرفة الفشل اؼبايل ىذه الدراسة اىل ىدفت
 ميكن اليت اؼبستقبليةو  اغبالية اؼبالية االوضاع عن واضحة صورة عطاءإ يف ضروراي األخري ىذا
ـباطر عدم  الوقوع لتجنب التدابري اؼبالية ،الزباذ أبوضاع اؼبؤسسات البنوك التنبؤ خالؽبا من

 مبوذج" على ابالعتماد ذلكو  االستمراريةو  البقاء ضمانل السداد كذلك تفاداي للفشل
داخل بنك  اؼبتوفرة اؼبالية و  احملاسبية الواثئق من ،انطالقا اؼبالية مت تشخيص الوضعية شريود"

 .القرض الشعيب اعبزائر ػبمسة سنوات

 النتائج:. 1 .5
 اليت  )جالنتائ حساابت جدولو  اؼبيزانية(  احملاسبية اؼبعلومات على اإلعتماد ميكن -

 ميكن خاللو من الذي اؼبفتاح تعترب اؼبالية أّن النسبو  اؼبايل، ابلفشل التنبؤ عملية يف تساعد
 اؼبالية للبنوك. الوضعية عمى اغبكم

 التعثر كبو توجهها خطوة ىي وامبا تصفيتهاو  توقف البنوك يعين ال الفشل -
 قييمها ؼبخاطرىا تو  منحها للقروض وضعية لتحديد ابلفشل للتنبؤ مباذج واستخدام

 من الفشل حدوث قبل مبكر كإنذار ابلفشل للتنبؤ Sherrod مبوذج  عتربي -
 االجراءت اؼبناسبة لتفادي الوقوع يف ـباطر القروض. ازباذ اجل
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، يبُت تعاجل ىذه الورقة البحثية موضوع تطوير وعصرنة ادلعامالت ادلالية بُت البنوك ادلصرفية يف اجلزائر  :ملخص
تتمتع هبا األنظمة البنكية خاصة ادلعامالت ادلالية اليت سبيزىا عن ابقي ادلعامالت االقتصادية  اليتلنا األمهية الكبَتة 

والدور الذي تلعبو احلكومة اجلزائرية عرب  و مدى فعاليتها يف مواكبة سَت التطور على ادلستوى العادلي، األخرى،
وقدرهتا يف ربقيق االستقرار و  اخلدمات البنكية لدعم التمويل االقتصادي، تبٍت عدة مشاريع لتطوير وعصرنة

 إىل من ادلقاصة قمنا بدراسة ربليلية للمعامالت ادلالية بُت البنوك يف اجلزائر انطالقاكما  .التوازن االقتصادي 
 .اقًتاحات وصوال إىل نتائج اعتمدان عليها لتقدمي خالل التسوية االلكًتونية من ادلقاصة عن بعد

 .األنظمة البنكية ، ادلعامالت ادلالية ، ادلقاصة ، ادلقاصة عن بعدكلمات مفتاحية: 
 JEL  :E62, G32, H61 اتتصنيف

Abstract: This paper discusses the development and modernization of 

financial transactions between banking banks in Algeria. It shows us the 

great importance of banking systems, especially the financial transactions 

that distinguish them from other economic transactions, their effectiveness in 

keeping pace with the progress of development at the global level, and the 

role that The Algerian government plays through the adoption of several 

projects to develop and modernize banking services to support economic 

financing, and its ability to achieve stability and economic balance, and we 

also conducted an analytiques study of financial transactions between banks 

in Algeria from clearing : 

 Keywords: banking systems, financial transactions, clearing, remote 

clearing.  

JEL Classification Codes: E62, G32, H61 
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 مقدمة:  .1
يعترب النظام ادلصريف يف مجيع البلدان القاعدة األساسية القتصادايهتا، و حيتل أمهية          

و تزداد أمهيتو أكثر مع التطورات التكنولوجية  ،ابلغة يف سلتلف ادلنظومات االقتصادية
ا خيص صناعة اخلدمات ادلصرفية خاصة فيم ،السريعة داخل البنوك و ادلؤسسات ادلصرفية

و أفضل ، اليت تعترب اجلهد األكرب ادلبذول على التكنولوجيا لتقدمي أفضل خدمات للزابئن
 العمليات بُت البنوك اليت من ضمنها ادلقاصة االلكًتونية .

يف ىذا اإلطار عرفت اجلزائر ربوالت ىيكلية و تنظيمية على سلتلف قطاعاهتا         
، و يتم جزء منها على مستوى القطاع ادلصريف، و ىي مرحلة ىامة ابعتبارىا االقتصادية 

مرحلة انتقالية من اقتصاد سلطط مركزي إىل اقتصاد أكثر مرونة و ىو اقتصاد السوق، فهذه 
الوضعية مسحت لبنوك اجلزائر يف تطوير وسائل  و أنظمة الدفع احلديثة بُت البنوك اجلزائرية 

، فدخل نظام التسوية الفورية للمبالغ الكبَتة و الدفع 2006يف العمل خالل سنة 
و من ىنا تظهر أمهية دراسة  ،2006ادلستعجل و دخلت ادلقاصة االلكًتونية يف ماي 

 ادلعامالت ادلالية االلكًتونية بُت البنوك ادلصرفية .
 يل:ويف ىذا اإلطار ديكن صياغة إشكالية ادلوضوع يف السؤال التا: إشكالية الدراسة 

؟ و هل كانت ذلا   ما هي ادلعامالت ادلالية االلكرتونية بني البنوك ادلصرفية           
 فعالية مثلى يف حتسني تنظيم العالقة بني البنوك ؟

 تعتمد الدراسة على الفرضية اآلتية :فرضيات الدراسة :
 ُت البنوك .تلعب ادلعامالت ادلالية االلكًتونية دورا ىاما يف ربسُت تنظيم العالقة ب

 كركيزة التحليلي الوصفي ادلنهج استخدام إىل ىذه الدراسة تستند: ادلنهج ادلستخدم
ادلعامالت ادلالية االلكًتونية بُت البنوك ادلصرفية يف اجلزائر ) ادلقاصة لتوضيح  أساسية

 االلكًتونية(  .
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بُت البنوك نية أمهية ادلعامالت االلكًتو  إبراز الدراسة يف أىدافتكمن البحث :  دافأه
وذلك دلواكبة   ،ادلقاصة االلكًتونية بدال من ادلقاصة التقليدية ادلصرفية و ىذا من خالل

 التحوالت والتطورات التكنولوجية ادلتسارعة احلديثة .
 نظرة عن النظام ادلصريف اجلزائري: .2

فقط  يعترب القطاع ادلصريف احد القطاعات الرائدة يف االقتصادايت احلديثة، ليس 
لدوره اذلام يف حشد وتعبئة ادلدخرات احمللية واألجنبية وسبويل االستثمار الذي ديثل عصب 

 النشاط االقتصادي، بل لكونو أصبح ديثل حلقة االتصال األكثر أمهية مع العامل اخلارجي.
ىو نظام كل النشاطات اليت سبارسها العمليات ادلصرفية  ـ مراحل النظام ادلصريف:  1.2

اليت تتعلق دبنح االئتمان، وأىم خصائص النظام ادلصريف اليت سبيزه عن ابقي األنظمة  وخاصة
ادلصرفية وىي كيفية تركيبة ىيكلو وحجم البنوك اليت تتكون منها وعدد فروعها ادلوزعة عرب 

 البالد وملكيتها وحركة توحيدىا، وللنظام ادلصريف عدة مراحل:
االستقالل انتهجت اجلزائر منوذج سلطط بعد   ":1970-1962مرحلة التأسيس " -

التنمية االقتصادية، لذا كانت ىذه مرحلة أتميم ادلؤسسات ادلالية والنقدية األجنبية موجودة 
، أتسيس " 1962أوت  19ينة الفرنسية يف " يف اجلزائر،ـ انفصال اخلزينة اجلزائرية عن اخلز 

 13وذلك يف " حلفاظ على التوازن ادلايل البنك ادلركزي اجلزائري من أجل الرقابة ادلصرفية وا
مت إنشاء الصندوق الوطٍت للتنمية لتمويل  1962ماي  07، ويف 1962ديسمرب 

أكتوبر  04ادلخططات االقتصادية وإدارة اخلزينة، وإصدار العملة الوطنية ابلدينار يف 
ار )خب وأتسيس الصندوق الوطٍت للتوفَت واالحتياط لتمويل مشاريع اإلسكان 1964
 . (2003يعدل، 

 مت أتميم شبكة البنوك األجنبية واختصاص البنك التجاري يف إصدار العملة . 1966يف 
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من أىم البنوك اليت برزت خالل : 1986 -1970مرحلة التخطيط ادلايل لالقتصاد  - 
: بنك  (2003)خبار يعدل،  ىذه ادلرحلة اليت سبيزت بظهور نظام مايل ونقدي مؤمن ىي

لية ـ البنك الوطٍت اجلزائري ـ البنك اخلارجي اجلزائري ـ القرا الشعا  اجلزائري ـ التنمية احمل
 بنك الفالحة والتنمية الريفية .  

بداية  1986ديكن اعتبار سنة  :1986لتحول اىل اقتصاد السوق منذ مرحلة ا -
اإلصالحات االقتصادية بصدور ثالثة نصوص سبهد وتقود التحول اىل اقتصاد السوق 

 وىي:
  البنوكادلتعلق بنظام القروض و  19/08/1986ادلؤرخ يف  12ـ  86قانون. 
  ادلتعلق ابستقاللية ادلؤسسات . 12/01/1986ادلؤرخ يف  16ـ  88قانون 
  ادلتعلق ابلنقد والقرض . 14/04/1990ادلؤرخ يف  10ـ  19قانون 

 %100عمومي  مت إنشاء بنوك وطنية جزائرية برأس مال.هيكل النظام ادلصريف : 2.2
وديكن تصنيف ىذه البنوك وفق دائرتُت مصرفيتُت، األوىل مالية والثانية ادخارية استثمارية، 

 وتشمل كمايلي:
تشمل ىذه الدائرة بنك مركزي وأربعة بنوك أولية وبنك  الدائرة ادلصرفية ادلالية: -

ات متخصص، فالبنك ادلركزي أصبح يعرف ابسم بنك اجلزائر وىو يعترب مؤسسة ذ
الشخصية ادلعنوية واستقالل مايل يسمح لو بتأمُت دوره احلقيقي كمؤسسة إصدار وفقا 

 . 1990ابريل  14ادلؤرخ يف  90/10للقانون 
أما البنوك التجارية ) بنوك الودائع( نشأت من أجل سبويل النشاطات لتقوم مقام البنك 

 ادلركزي واخلزينة وأىم ىذه البنوك :
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 البنك الوطين اجلزائري (BNA)   ،أتسس دبوجب ادلرسوم  (1992)القزويٍت
غرضو تنفيذ خطة الدولة يف موضوع االئتمان القصَت  13/06/1966الصادر يف 

 وادلتوسط .
 ( القرض الشعيب اجلزائريCPA)  ،مت أتسيسو يف  (1992)القزويٍت

 مليون دج، وىو بنك الودائع يتم فيو إقراا احلرفيُت 15برأس مال قدره  14/05/1967
 وأصحاب ادلهن احلرة .

 ( البنك اخلارجي اجلزائريBEA ) ،أتسس دبرسوم  (1992)القزويٍت
مليون دج وىو بنك الودائع  20برأس مال قدره  01/11/1967الصادر يف  67/204

 ادلملوكة لدى الدولة، واخلاضع للقانون التجاري .
 ( بنك التنمية احملليةBDL)  ،يف اجلزائر ىو أحدث البنوك  (1992)القزويٍت

برأس مال قدره نصف  30/04/1985الصادر بتاريخ  85/85أتسس دبوجب مرسوم 
 مليار دج، يقوم جبميع العمليات مثل بنوك الودائع .

 ( بنك الفالحة و التنمية الريفيةBADR)  ،أتسس ىذا  (1992)القزويٍت
، وىو بنك متخصص 13/03/1982الصادر بتاريخ  206/82البنك دبوجب رقم 

 ت لو مهمة سبويل ىياكل و نشاطات اإلنتاج الزراعي.أوكل

 تشمل كل من: االستثمارية:الدائرة االدخارية  -
 ( البنك اجلزائري للتنميةBAD)  أتسس دبوجب القانون الصادر يف

ابسم الصندوق اجلزائري للتنمية وتغَت امسو من صندوق اىل بنك يف سنة  07/05/1963
1971. 

  الصندوق الوطين للتوفري( واالحتياطCNEP)   أتسس دبوجب ادلرسوم رقم
 .1964أوت  10الصادر يف  64/227
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  يتكون من الصندوق اجلزائري للتأمُت وإعادة التأمُت أتسس دبوجب قطاع التأمني
 يتوىل كل أعمال التأمُت . 1963جوان  08الصادر يف  63/167القانون رقم 

 ( اخلزينة العامةTR)  ادلالية يف ضمان القدرة على تتمثل وظيفتها من الناحية
مواجهة احتياجات الصرف، أي البحث الدائم على التوازن بُت اإليرادات والنفقات العامة 

 للدولة .

: أصبحت ادلقاصة من الوسائل اذلامة اليت تلجأ إليها نظرة عن ادلقاصة االلكرتونية .3
ادلؤسسات ادلالية نتيجة  البنوك يف كافة دول العامل من أجل تسوية العالقات القائمة بُت

معامالهتا ادلباشرة مع بعضها البعض، وىنا ديكن تعريف ادلقاصة ىي عملية تبادل الشيكات 
والتحويالت بُت البنوك، أين يتم من خالذلا تسديدات متبادلة بُت البنكُت ادلعنيُت ابدلقاصة 

أي الغاية من يف ذلك اليوم إلصدار نتيجة إما بنك يسدد أو يستلم و األخر العكس، 
، السندات ادلؤقتة وبصفة عامة لقيم الشيكاتادلقاصة سبكُت األعضاء من التسديد  اليومي 

مجيع الذمم والديون ادلًتتبة لبعضهم على البعض األخر، أين حيدث ىذا يف مركز غرفة 
ادلقاصة ابلبنك ادلركزي والذي يتوىل ىذا األخَت على اإلشراف على عمليات الغرفة لصاحل 

ألعضاء ادلشاركة فيها، حيث يكلف البنك ادلركزي موظفا ليدير عمليات غرفة ادلقاصة ا
اليومية ويقدم ذلا كافة التسهيالت واخلدمات يف سبيل إسبام العمليات فيها، يف صبيحة كل 
عملية ادلقاصة يقوم شلثل ادلقاصة بتصنيف كل األوراق التجارية والتحويالت وحيدد مقدار 

لية و يتم فحص ما يلي: ـ مقدار ادلبالغ ابألرقام و األحرف ـ التطابق بُت مبالغها حسب احمل
القيم و األعداد مع الواثئق احملاسبية ادلعنية، بذلك يقدم كل عضو زللي األوراق والشيكات 
والتحويالت يف حزمة أوراق مرفقة بوصل )مطبوعة البنك ادلركزي( زلررة من شلثل ادلقاصة 

عية أو حالة فردية من طرف البنوك األولية، وهبذا يف غرفة ادلقاصة يتم تثبت أو ربرر كل وض
ربضَت ثالث حاالت أو وضعيات فردية ) الشيكات، األوراق التجارية، التحويالت (.   
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من مزااي ادلقاصة أنو يتم تسوية مستحقات البنوك دفًتاي دون احلاجة اىل نقل النقود دبا قد 
ستثمارىا و ربقيق ويل مستحقات البنك اىل نقدية ديكن اينطوي عنها من سلاطر سرعة رب

، وىو ما يعٍت ابلنسبة للبنك ادلركزي سرعة دوران النقود يف القطاعات عائد من ورائها
 (2014)خالد، .االقتصادية ادلختلفة وابلتايل ربقيق ادلزيد من التنمية االقتصادية . 

دة يف حجم ادلعامالت ادلالية وسرعتها بُت إن التطور التكنولوجي ادلستمر والزاي          
البنوك وادلؤسسات ادلالية جعل ادلقاصة التقليدية عاجزة وغَت قادرة على مواكبة ىذه 
التغَتات واالستجابة دلتطلبات البنوك احلديثة، ذلذا أصبحت ادلقاصة االلكًتونية أصلح حل 

ونية ىي نظام لتسوية مدفوعات تلجأ إليو البنوك احلديثة، وديكن تعريف ادلقاصة االلكًت 
الصكوك ) الشيكات( بُت البنوك بدال من ادلدفوعات الورقية يف غرفة ادلقاصة، وتسجل 

يف تعريف أخر ادلقاصة   .(2010)ذنون،  ادلدفوعات االلكًتونية على شريط شلغنط
االلكًتونية ىي أحدث وسائل الدفع يف اتريخ زلدد لصاحل شخص زلدد بناء على طلب 

عميل، حيث يتم من خالذلا ربويل النقود من حساب العمالء اىل حساب األشخاص يف ال
أي فرع و ألي فرع بنكي يف الدولة، واآلن أصبحت تتم خدمات مقاصة الدفع االلكًتوين 

 .    (2010)العوضي،  للتسوية االلكًتونية يف ادلدفوعات
بادالت ادلالية بُت ادلشاركُت من خالل من بُت مزااي ادلقاصة االلكًتونية تسهيل ادل           

، وزبفيض الوقت الالزم والتكلفة اليت يتطلبها عدد االجتماعات بُت شلثلي البنوكزبفيض 
إيداع ومعاجلة الشيكات وربويل السريع للمبالغ بُت البنوك يف أوقات قياسية دون أتخر،  

ادلدفوعات يف نفس اليوم كما تنطوي ادلقاصة االلكًتونية على عنصر اليقُت ـ حيث تتم 
دون إلغاء أو أتخَت وبنفس قيمة اليوم .ويهدف ىذا نظام اىل تسهيل وتعجيل ادلدفوعات 

 والتسوايت بُت البنوك.
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يعترب بنك اجلزائر  دلعامالت ادلالية االلكرتونية بني اخلزينة العمومية و بنك اجلزائر: . ا4
ابلكتلة ) مبالغ كبَتة الدفع (، ذلذا قام بطبيعتو ادلشارك ادلباشر يف نظام مقاصة الدفع 

ونظام "  ARTSبوضع نظام أطلق عليو " نظام اجلزائر للتسوية الفورية للتحويالت " 
، وىذا من أجل التسوية اإلمجالية الفورية للمبالغ " ATCIادلقاصة عن بعد )للشيك( " 

ويالت ادلصرفية والربيدية الكبَتة والدفع ادلستعجل بُت البنوك، ألوامر الدفع عن طريق التح
للمبالغ الكربى أو الدفع ادلستعجل الذي يقوم بو ادلشاركون يف ىذا النظام . ديكن تعريف 

": نظام التسوية  ARTS   "Algérie Real Time Sottementنظام 
اإلمجالية ىو نظام مركزي الكًتوين يعمل على أساس فوري إمجايل، هنائي ومستمر لتنفيذ 

يل الدائنة ويوفر نقطة تسوية ألنظمة التصفية العاملة يف بلد ما، من خالل أوامر التحو 
، كما يعرف نظام التسوية اإلمجالية الفورية   (2007)العاين،   احلساابت ادلركزية للبنوك

ادلتعلق  05ـــ 04من القانون رقم  02للمبالغ ادلالية ادلرتفعة و الدفع ادلستعجل يف ادلادة رقم 
 Algérie Real Time" دبعٌت    ARTSر و ادلتضمن أن نظام "ببنك اجلزائ

Sottement  أبنو نظام للتسوية ما بُت البنوك ألوامر الدفع ادلتعلقة بتحويل مبالغ ما ،
 ، أو سحب مبالغ مرتفعة أو القيام بعمليات الدفع ادلستعجلة للمشًتكُت بو ابتبُت احلسا
 ATCI   "Algérie Télé، أما ابلنسبة لنظام  (2015)زرداين، 

Compensation Interbancaire    يعرف : أنو نظام مكمل لنظام التسوية "
اإلمجالية الفورية، حيث استخدم النظام يف بداية تشغيلو دلعاجلة الشيكات ادلوحدة وقد 

أول  2006ماي  15أدخلت وسائل الدفع أخرى جديدة يف النظام تدرجييا .  وديثل يوم 
مثل ابقي وسائل الدفع وكانت البداية دبعاجلة الشيكات وتطورت العملية لتيوم للتبادالت، 

عملية يف شهر ماي دبا قيمتو  ATCI  "71933، حيث عاجل نظام " 2006هناية 
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بقيمة  2006عملية يف شهر ديسمرب من نفس السنة  48943مليار دينار ، و  51.12
 .  (2015)زرداين،  مليار دينار 303.17

ىذا األساس سوف نقوم  بدراسة ربليلية للمعطيات تتوافق مع مشكلة البحث على        
و ذلك يف معاجلة   ARTSو نظام   ATCIادلتعلقة ابدلقاصة االلكًتونية لنظام 

 الشيكات و التحويالت بُت اخلزينة العمومية وبنك اجلزائر كدراسة حالة .
يتم تقدمي ( :  Les chèques. ادلقاصة عن بعد ابلنسبة للصكوك )  1.4

يف شكل غَت مادي، ويفًتا  ATCIالصكوك ، الكمبيالة والسندات ألمر يف نظام 
من ادلشارك ادلقدم أن حيوز مسبقا على أدوات الدفع يف شكلها الورقي وأنو ربقق يف 
صحتها، يف ىذا النظام سبثل اخلزينة العمومية شلثل تقٍت ذلذا بنك اجلزائر يؤمن حلساب 

ية مستلمات الصكوك، تعترب اخلزينة العمومية ىي مشارك غَت مباشر يف نظام اخلزينة العموم
دج، ويتم  1000.000ادلقاصة، ىذا النظام ال يقبل إال التحويالت للمبالغ األقل من 

معاجلة الشيكات بُت اخلزينة الوالئية وفرع بنك اجلزائر ) دراسة حالة اخلزينة الوالئية و بنك 
 : (2007)منصور،  ًل( عرب ادلراحل التالية لوالية مستغا اجلزائر 

  ATCI"  حتت نظام )Aller compensationذهاب اىل ادلقاصة :"   -
يتم ربضَت مسلمات الشيكات من طرف أمناء اخلزينة يف الئحة من ثالثة نسخ ربتوي (: 
) الصكوك( مرتُت يف اليوم اىل  صك على األكثر، ويكون إيداع مسلمات الشيكات 25

بنك اجلزائر، كما يقوم بنك اجلزائر بتسجيل الشيكات ادلستلمة بعد فحصها ) مقر 
SCAN وإرساذلا إىل ادلقاصة مع وضع تقرير عن عملية ادلقاصة من طرف بنك اجلزائر )

 وتسليمو اىل اخلزينة من أجل تسويتو زلاسبيا .
 ATCI"  حتت نظام )Retour  compensationرجوع من ادلقاصة :"  -
بة تقرير مفصل من طرف بنك اجلزائر عن العمليات ادلالية ادلستقبلية يف ادلقاصة ) كتا(:  
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الشيكات ادلسحوبة من زابئن اخلزينة ( يسلم اىل أمناء اخلزينة، مرفقا بقائمة صور الشيكات 
( مصحوبة ابلعمليات ادلالية مسجلة يف قرص  JPEGمن اجلهة األمامية و اخللفية )

ى أساس التقرير ادلفصل ومالحظة صور الشيكات ) " .عل CD ROMمضغوط " 
، يف حيررون الئحة الصكوك ادلرفوضةالصكوك(، أمناء اخلزينة يركزون على خروج العمليات و 

استقبال حُت يتطرق بنك اجلزائر لتسجيل مرفوضات الشيكات حلساب اخلزينة ) 
  حسب الشكل التايل :  ( .ادلرفوضات البنكية من ادلسلمات الذاهبة 

 (  ATCI: طريقة مسلمات الذهاب ) نظام 1شكل                            
 

 
 . 92نفس ادلرجع السابق ، ص  ادلصدر :

: خزينة الوالية عليها توجيو مراقبة مضمونة للشيكات من حيث :  ـ حتضري ادلسلمات1
اء كل صك ) حضور اإلمضاء ــ التاريخ ــ اجلهة اخللفية للصك ــ صك كامل ، و جيب احتو 
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شيك( على اسم خزينة الوالية ) سلتوم مدفوع لفائدة خزينة الوالية( ، ملء الئحة 
 صك على األكثر .   25ادلسلمات من ثالث نسخ ادلسلمة ربتوي 

الشخصية اليت تقدم أو تودع ىذه ادلسلمات اىل بنك اجلزائر جيب ــ إيداع ادلسلمات :  2
ُت يف اليوم إيداع صباحا و إيداع مساءا بعد الساعة أن تكون دائنة ، ادلسلمات تودع مرت

 ( لكي تعاجل ادلسلمات ببنك اجلزائر و يف نفس اليوم .15:30الثالثة و النصف ) 
ألصل لالئحة حبضور وكيل اخلزينة الدائن  فحص مطابقة ادليل استقبال ادلسلمات : ــ  3

كالتايل : مطابقة األصل لعدد و رلموع مبلغ الشيكات ادلسلمة و ادلصرح هبا يف الالئحة ، 
مراقبة مبدأ الفصل بُت لوائح مسلمات الصكوك ) اجلباية و األموال اخلاصة( ، مراقبة نوع 

للخزينة   RIB " Relevé d’ Identité  Bancaireالشيك ، مراقبة حضور "
ادلوجودة يف الئحة ادلسلمات ، مراقبة خلفيات الصكوك ، رفض ادلسلمات يف خزينة الوالية 
اليت مل تراقب جيدا ، تدون ادلالحظة يف الئحة ادلسلمات لقرار الرفض ، السبب ، التاريخ 
و الساعة، إمضاء بنك اجلزائر ، كما حيتفظ بنك اجلزائر بنسخة من الالئحة،ــ  قبول 
ادلسلمات إذا كانت صحيحة ، متماثلة مع الالئحة ) التاريخ و الساعة( تسلم نسخة اىل 

 اخلزينة ، مع احتفاظ بنك اجلزائر بنسختُت من الالئحة .
سا ذلذا  15:30ادلسلمات تكون مكتوبة للحساب من الساعة ــ تسجيل ادلسلمات :  4

 " . J+3لتاريخ تعديل ""  J+1سا ليوم ادلوايل " 11:00" حىت الساعة Jاليوم "
"برانمج االستعمال،كتابة العدد و اجملموع ادلسجل يف الئحة   Logicielيكون مرقم "

الصكوك، تصوير الشيكات، تسجيل ادلبالغ عرب قراءة الصور، تسجيل معطيات 
"OCRB  غَت مقروءة بواسطة آلة مرئية، و ال جيب تغيَت ادلعطيات.مراقبة عدد و "

كات ادلسلمة مع عدد و رلموع ادلبالغ ادلقروءة ابلتطبيق، طبع الئحة رلموع مبالغ الشي
ادلسلمات عندما تكون كل الشيكات قابلة للتسجيل، يف حالة ما إذا كان صك غَت قابل 
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و ىو شريط بصري يتعرف على الكتاابت  OCRBللتسجيل و غَت مصحح )خط 
لمات و مراقبة الطبع من الرقمية( يرفض من ضمن مسلمات اخلزينة ــ طبع حافظة ادلس

و تصحيح األخطاء  Logicielطرف شخص أخر أي مراقبة الئحة اخلزينة مع الئحة 
ادلصادقة على ادلسلمات الصحيحة و إعادة ادلسلمات ادلرفوضة للخزينة مرفقة بالئحة 
ادلسلمات مع سبب الرفض ، كما على العون ادلركزي االستعانة حبساب ادلسلمات على 

) صكوك  30م ترسل بثالثة مسلمات مسلمة برمز الصكوك منها :   ـ الرمز مركز الًتقي
 دج ( ملف بدون صورة . 50.000أقل من 

دج ( مرفقة بصورة  200.000دج و  50.000) صكوك ما بُت  031ــ الرمز   
 الصك .

 دج ( مرفقة ابلصورة . 200.000) صكوك اكرب من  032ــ الرمز   
ربرير الشيكات لكل ادلسلمات الصحيحة المُت اخلزينة عند ة : ــ حترير شيكات اخلزين 5

زايرتو ادلوالية ، الشيكات تكون مصحوبة بنسخة من الالئحة عندما تستقبل اخلزينة 
الشيكات ) التاريخ و الساعة ( ، احتفاظ بنك اجلزائر بنسخة من الالئحة و ترتيبها 

 عدداي.
ح ادلسلمات اخلاطئة و ادلعادة من بنك اخلزينة تقوم بتصحيـ تصحيح ادلسلمات :  6

اجلزائر و اليت تكون مصحوبة بسبب الرفض ، التصحيح يكون من نفس ادلكان و يف مقر 
 بنك اجلزائر إذا كان شلكن ، و يعاد تقدديها سريعا عندما تكون ادلسلمة مودعة .

ت اىل عند استقبال الشيكات اخلزينة ترسل الشيكاإرسال الشيكات اىل البنك : ـ  7
 دج . 200.000بنك الساحب مع األولوية للشيكات اليت مبلغها أكرب من 

سا( يتم  13:00بعد حصة ادلقاصة ) إبتداءا من الساعة الواحدة ــ نشر التقرير  :  8
نشر ادلعلومات احملصل عليها من ذىاب ادلقاصة ، ىذه احلاالت ترتب من طرف بنك 
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للساحب ،  RIBللمستفيد ،  RIB، الساحب و تعاد لكل عملية : رقم الصك 
RIO (Référence Interbancaire de l’Opération )  اتريخ ،

 الكتابة ، اتريخ التعديل ، اجملموع . ىذه التقارير تسلم ألمناء اخلزينة من أجل احملاسبة . 
 (  ATCI: طريقة مسلمات الرجوع ) نظام  2الشكل 

     

 
 . 97: نفس ادلرجع، ص ادلصدر 

: إبتداءا من الساعة  CD ROMتسجيل الصور داخل القرص ادلضغوط ـ  1
 Jالواحدة مساءا وبعد حصة ادلقاصة، اجلهاز ادلركزي يستقبل صور الشيكات ) الصور ( " 

PEG "وكل قائمة ربتوي على رقم الصك، رمز كل صك صورتُت األمامية و اخللفية، ول ،
لقوائم اخلاصة ابلصكوك مسجلة يف البنك، رمز الوكالة ورقم حساب الساحب، ىذه ا

 ( . D : / ROOT ST/AGENCE/BASE/Imageفهرس خاص دبركز الرقمية ) 
 دج . 50.000: الصور ادلرسلة اخلاصة ابلصكوك يكون مبلغها أكرب أو يساوي  مالحظة

إبتداءا من الساعة الواحدة مساءا، :   CD ROMـ تسجيل العمليات ادلعادة يف  2
يستقبل اجلهاز ادلركزي القوائم ادلعادة يف ادلقاصة، وعلى ادلستغل  بعد حصة ادلقاصة
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ويرجعها ألمُت اخلزينة يف زايرتو ادلسائية يف   CD ROMتسجيلها يف قرص مضغوط 
 اخلاص ابلصور .  CDنفس الوقت مع 

عون اخلزينة يقوم بتحميل حتميل الصور و ادلسلمات ادلعادة يف جهاز الكمبيوتر: ـ  3
،  CD ROMور وادلسلمات ادلعادة داخل حاسوبو من القرص ادلضغوط قوائم الص

   PDSومالحظة ادلسلمات ادلعادة بواسطة 
عون اخلزينة طبقا للقوانُت ادلتبعة بُت البنوك لكل عملية معادة ـ خروج الشيكات :  4.

 يتوجب عليو مراقبة ما يلي 
لصك لصاحب احلساب، ، مالئمة رقم ا RIBغياب معارضة الصكوك، مطابقة مواصفة 

غياب ادلعارضة على احلساب، احًتام أجال تقدمي تسجيالت صور الصكوك، احًتام سند 
 الصكوك، ادلئونة . 

  أايم للشيكات ادلرفوضة ألسباب معروفة يف  3بعد ادلراقبة تقوم يف مدة أقصاىا
 إطار العالقة بُت البنوك وذلك قبل اتريخ التسوية .

 لبنكية ) وثيقة مطبوعة من بنك اجلزائر ( ىذه احلافظة سبأل الئحة ادلرفوضات ا
للمسحوب عليو ، ادلبلغ ، اتريخ تعديل العمليات  RIBتوضع لكل صك، رقم الصك و 

 االبتدائية و سبب الرفض تبعا للًتميز ما بُت البنوك .
  تنقل اىل بنك اجلزائر الئحة الرفض قبل الساعة التاسعة بيوم التسوية ذلذه

 العمليات .

عند استقبال بنك اجلزائر الئحة ادلرفوضات يركز  على ـ تسجيل ادلرفوضات البنكية:  4
  APPROVEاتريخ وساعة استقبال الالئحة، ويتم تسجيل ادلرفوضات دبعدل مقياس 

 وفق ادلراحل التالية:
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 سبر ابخلطوات التالية :     ادلرحلة األوىل :
رفوضة يف عمود البيان احمليط بكتابة اختيار ـ كتابة ادلرفوضات، البحث عن العملية ادل 

، ادلقرر يبحث 103ادلقرر،ـ خزن االختيارات وتثبيت الصور ادلعادة يف القائمة ربت رمز 
للمسحوب عليو ادلبلغ مع ضغط  RIBعن العمليات ادلرفوضة عن طريق رقم الصك 

 مرتُت على العملية ) العملية ادلرفوضة( تصبح زرقاء .
 نة رمز وسبب الرفض لكل عملية مرفوضة يف البيان ادلوجود .ـ تطلب اخلزي

يضاف مربع أصفر على  108ـ خزن االختيار " للعمليات ادلعادة ادلرفوضة " ربت رمز 
 اليسار.

ـ الضغط على خانة " تثبيت " الصك خيتفي من القائمة .ىذه العمليات موضحة يف النظام 
 اخلاص ابدلرفوضات .

خ ىذه العمليات يف حالة الوساطة والرفض ادلؤكد، ويتم التحقق يف نسادلرحلة الثانية: 
"  RIBالعمليات ادلرفوضة بتقرير مع الئحة اخلزينة العمومية خصوصا ابلنسبة لرقم " 

 ادلسحوب عليو وادلبلغ .
تعديل ادلرفوضات يف حالة إجياد خطأ . ـ نشر تلقائي للعمليات ادلقررة  ادلرحلة الثالثة :

 107.  إذا كان القرار غَت الرفض، اختيار ادلقرر رقم  108رف ادلقرر  رقم الرفض من ط
للعملية ترجع للدفع و تلغى عملية الرفض للمقرر، وينتج عنو العملية سبر للدفع .ـ إذا كان 

 القرار رفض ادلرفوضات تذىب تلقائيا اىل الرفض .
 للمستفيد .  J+3 ـ كل الصكوك اليت مل ترفض تسدد يف اليوم 

بنك اجلزائر بوسيلة مقياس : من طرف اخلزينة(ـ نشر تقرير ادلرفوضات الذاهبة ) 5
"REFORT واختيار قائمة العمليات ما بُت اختيار قائمة العمليات ادلرفوضة " يتم ،
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، ادلرفوضات فوضات ادلسجلة من طرف بنك ادلعاد، تنشر حالة ملخصة للمر ذىابالبنوك 
 ى ادلقاصة .توضع يف القائمة عند ملؤىا عل

ادلسؤول عن ادلقاصة على مستوى بنك اجلزائر يتحقق ابدلقارنة مع الئحة ادلرفوضات ادلرسلة 
 من اخلزينة ابن ادلرفوضات أصبحت صحيحة ومقبولة للمقاصة .

 ـ تقرير ادلرفوضات البنكية تنقل اىل اخلزينة كتربير لتسجيل ادلرفوضات ادلطلوبة .   6
بنك اجلزائر ىو مشارك  ( :Les  VIREMENTلتحويالت )ادلقاصة  ابلنسبة ل  2.4
، ذلذا اخلزينة العمومية يف ىذا النظام ، وىو ديثل تقنيار يف نظام ادلقاصة للدفع ابلكتلةمباش

فان بنك اجلزائر يؤمن حلساب اخلزينة العمومية يف سَت التحويالت ما بُت البنوك دلبالغ أكرب 
 ARTS     (Algérie Realنظام    دج يطبق عليها  1000.000أو يساوي 

Time System   وتوضع القواعد ادلتفق عليها بُت البنوك أربعة أنواع من التحويالت ، )
 وتشمل كل من :  

ــ  التحويالت من بنك اىل بنك .                                              مات الزابئن ) العمالء ( .     ــ  ربويالت خد 
 ــ ربويالت الواردة من اخلارج .                ويالت التنظيم .                   ـــ رب  

 ىناك ربويالت ترفض لسببُت مها : 
 ( . 007ـــ  األسباب ادلشًتكة لكل وسائل الدفع ) ادلئونة غَت كافية رمز  

 عدم تناسق بُت رقم احلساب و تسمية 101ــ سبب خاص للتحويالت النظامية ) رمز 
 زبون غَت موجود ( . 102ادلستفيد ( و )رمز 

أمناء ( :   ARTS"  حتت نظام )Aller compensationذهاب اىل ادلقاصة :"   -
ديكنهم من تسجيل التحويالت، ىذه  LOGICIELخزينة الوالية رلهزين بربانمج 

" ويرسل اىل مقر بنك اجلزائر،   CD ROMالعمليات تسجل يف قرص مضغوط " 
 ائر بدوره يؤمن ربويل العمليات لنظام ادلقاصة عن بعد .وبنك اجلز 
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"  حتت نظام Retour  compensationــ رجوع من ادلقاصة :"  
(ARTS   :  ) ( التحويالت ادلرسلة من اخلزينة وادلستقبلة من طرفCPI ) 

Centre Près Compensation Interbancaire تنقل يف قرص مضغوط ،
(CD ROM اىل اخلزينة ا ) لوالئية . ادلعطيات الواردة تالحظ عرب برانمج

LOGICIEL . ادلركب من طرف بنك اجلزائر يف اخلزينة 
ادلعطيات ادلتعلقة ابلتحويالت :كتابة التحويالت  ARTS ـ ادلبادئ الكربى لنظام

، أما ادلعطيات ادلكتوبة تتغَت   CD ROMتكتب وتنسخ على القرص ادلضغوط 
 أساسا : حسب طبيعة التحويالت وىي

للمستفيد   ــ ادلبلغ    ــ غرا التحويل      RIBلألمر ) زبون اخلزينة(    ـ   RIBــ     
 ــ العنوان .

يقوم دبراقبة الشكل كما يلي : ــ رلال إجباري ــ  LOGICIELأما ابلنسبة لربانمج 
الة اخلزينة ــ ( ــ مطابقة رمز وك008مطابقة الرموز البنوك ادلستفيدة  ــ رمز بنك األمر ) 

صحة رمز الرفض فيما خيص التحويالت النظامية ــ صحة رمز العملة الصعبة ابلنسبة 
ذبرى يف ادلقاصة يوم   Jدلصاريف التحويالت الواردة من اخلارج ـــ ادلعطيات ادلسجلة يف اليوم 

J+1   . ادلوايل 
ص بعد إكمال عند االنتهاء من كتابة احلصة تنشر قائمة احلصنشر الئحة احلصص : 

ادللحق ، إذا كانت ادلعطيات صحيحة احلصة تصبح صحيحة ، ىذه القائمة توقع من 
( ، و يف نفس الوقت تنقل CDطرف األشخاص ادلوكلُت و يقوم ابدلراقبة بعد التحصيل )

 ( الذي حيتوي على احلصص .CDالقائمة اىل مقر بنك اجلزائر مع ) 
  ( التحميل يف قرص مضغوطCD : ) احلصص ( ادلتممة تبقى تلقائية يف الفهرسout )

 CD( ربمل يف  outيف يوم الكتابة ، و يف هناية اليوم كل احلصص ادلنشأة يف الفهرس ) 
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، ىذه العمليات تنقل اىل مقر بنك اجلزائر مرفقة ابلقوائم قبل الساعة الرابعة مساءا لتكون 
احا بصفة خاصة كتابة يوم السبت جاىزة للمقاصة يف اليوم ادلوايل قبل الساعة التاسعة صب

جيب أن تنقل اىل مقر بنك اجلزائر صباح يوم األحد قبل الساعة التاسعة ، اتريخ التسوية 
 يطبق على التحويالت و تقيم يوم ادلقاصة .

  : بنك اجلزائر حيمل إكمال ادلعطياتCD  ادلرسل من اخلزينة قبل الساعة التاسعة صباحا
 بنك اجلزائر و يكون أساسا على ادلبلغ اإلمجايل لكل حصة .  ، يتم التحقيق فيو من طرف

  : احلصص غَت ادلرفوضة تكون صحيحة و ترسل لنظام ادلقاصة حتويل احلصص الصحيحة
 قبل الساعة التاسعة 

  حتميلCRA   وCRL  : عندما يستقبل نظام ادلقاصة حصص العمليات ، تعاد اىل
( لتأمُت التكلفة   Compte Rendu Lot)   CRLالعون ادلركزي لكل حصة: 
 الكلية أو اجلزئية للحصة .

CRA  (Compte Rendu Aller   لتأكيد حساب العمليات من طرف )
 النظام و اتريخ التسوية ادلطبق .

و مطبوعة يف قائمة موقعة من  CDتكون زلملة يف  CRLو   CRAكل من    
 سا .      12اعة طرف ادلسؤول و ترسل اىل خزينة الوالية إبتداءا من الس
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 : طريقة مسلمات الرجوع 3شكل 

 
 . 104نفس ادلرجع، ص  ادلصدر :

 

ادلسلمات الراجعة  : CD ROMـ مسلمات الرجوع : التحميل يف  4ـ  2
دائن حلساب اخلزينة( تصل اىل ادلقر ادلركزي لبنك اجلزائر بعد حصة التبادل، للتحويالت )

 ت تنقل أليا اىل مقرات الوالية .( ادلسلماJ) 10أما بعد الساعة 
ادلعطيات ادلتعلقة ابدلسلمات ) رجوع( كل يوم على  CDادلقرات الوالئية تسجل يف 

يف  12عند أمناء اخلزينة مرفقة بقائمة على الساعة  CDصباحا ، يوضع  11الساعة 
 .  CRLو   CRAنفس الوقت مع مسلمات 

 ) زر ربميل ( .  CDلقائيا كل معطيات أمناء اخلزينة يستكملون تإكمال ادلعطيات : 
أمناء اخلزينة يالحظون التحويالت مفصل ويقومون دبراقبة مالحظة ومراقبة التحويالت: 

 صحة البياانت البنكية للمستفيد .
للعملية قبل عرا التحويالت ادلعدلة   RIOكتابة كتابة حصص التحويالت ادلعدلة: 

 999تكون جزء من نفس احلصة ) على األكثر  أيضا سبب التعديل، التحويالت ادلعدلة
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عملية لكل حصة (، التحويالت ادلعدلة تتبع نفس مبادئ طريقة ادلسلمات ذىاب 
 التحويالت .

يف حالة ما إذا كان رصيد البنك مدين فإنو ملزم عليو أن يغطي عجزه، ذلك  مالحظة:
ت عليو ما يسمى " فائدة ساعة، وإال فرض 24ابسًتجاع القيمة ادلدينة لبنك اجلزائر قبل 

 من القيمة ادلدينة، تدفع لصاحل بنك اجلزائر . %19الرصيد ادلدين" وىي دبقدار 
 اخلامتة: -5

ادلقاصة االلكًتونية ما ىي إال نسخة إلكًتونية للمقاصة التقليدية، وتعد من  
 ة للبالد .  ادلشاريع اليت سبكن من قياس درجة التطور يف القطاع البنكي والتنمية االقتصادي

تصدر و تستقبل البنوك واخلزينة يوميا وسائل الدفع من شيكات وعمليات ربويالت،      
وىذا ما يؤدي اىل ترتيب حقوق والتزامات بُت ىذه البنوك، ولكن ال يتم تصفيتها عن 
طريق استعمال تسديد نقدي دلا ذلذه الطريقة من سلاطر وتكاليف، تستعمل البنوك من 

ذه ادلعامالت دلا يسمى بعمليات ادلقاصة، حيث حققت ادلقاصة االلكًتونية أجل تسوية ى
أقصى فعالية يف معاجلة العمليات وأبكثر سرعة وأمان، إال أن اجلزائر مل تتمكن من ربقيق 

 مسايرة الدول األخرى يف رلال النقود االلكًتونية، وذلك نظرا لغياب الوعي ادلصريف . 
صة االلكًتونية أحد اجلوانب االجيابية اليت تطبع النظام ادلصريف ديكن اعتبار ادلقا       

اجلزائري وجلب االستثمار األجنا ، كما يساعد ىذا النظام على تقليل حاالت الغش، 
وذلك من خالل نظام محاية مدعم قادر على كشف مجيع التجاوزات وجهز ضد كل 

 األخطار العملية.
مل نتطرق اىل دراستها يف اجلانب التطبيقي، وىذا راجع اىل أما ابلنسبة لألوراق ادلالية      

أن العمليات اليت سبر عليها األوراق ادلالية مثل العمليات اليت سبر عليها التحويالت، فلهذا 
اكتفينا بدراسة التحويالت فقط، كما أننا مل نتطرق اىل دراسة ادلقاصة االلكًتونية لبنك 
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ادلقاصة االلكًتونية مثلها مثل نظام ادلقاصة ادلطبق يف  القرا الشعا  اجلزائري الن نظام
 اكتفينا بتقدمي ادلالحق.و ) نفس النظام (  اخلزينة العمومية

أخَتا على البنوك ادلشًتكة يف نظام ادلقاصة االلكًتونية العمل على التنسيق بشكل           
تكررة أو العمل على دوري ومستمر مع مركز ادلقاصة ادلسبقة، بغية ذبنب األخطاء ادل

تفاديها كأقل تقدير، والعمل على االستمرار يف تطوير وربديث البنية التحتية للبنوك بغية 
 .   إستعاهباو مواكبة تقنية ادلعلومات 

 قائمة ادلراجع :  -6
 ( تقنيات و سياسات التسيَت ادلصريف ، ديوان 2003خبار يعدل فريدة )

 ادلطبوعات اجلامعية ـ اجلزائر.
   ( زلاضرات يف إقتصاد البنوك ـ ديوان ادلطبوعات 1992كر القزويٍت ) شا

 اجلامعية ـ اجلزائر ـ 
   ( العمليات ادلصرفية الطرق احملاسبية احلديثة ـ 2014خالد أمُت عبد هللا )

 الطبعة السابعة ، دار النشر و التوزيع ـ عمان ـ
   ( معيقات تطبيق الصَتفة االلكًتونية ـ2010نبيل ذنون )  رللة العلوم االقتصادية

 ـ بغداد العراق ـ  25اجلامعية ـ العدد 
   ( العوامل ادلؤثرة يف التسويق و التجارة 2010أمحد عبد هللا العوضي )

 . 06االلكًتونية ـ رللة االقتصاد و اجملتمع ـ العدد 
  هادة العاين إديان ـ البنوك التجارية و ربدايت التجارة اباللكًتونية ، مذكرة لنيل ش

ماجستَت علوم اقتصادية ، زبصص بنوك و أتمينات ـ جامعة منتوري قسنطينة ، 
 . 2007/ 2006اجلزائر 
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   ، زرداين ليندة ـ فعالية تطبيق ادلقاصة االلكًتونية يف تنظيم العالقة بُت البنوك
مذكرة لنيل شهادة ماسًت علوم اقتصادية زبصص مالية و بنوك جامعة العريب بن 

 ـ  2014البواقي مهيدي ـ أم 
 

منصور شريفة ـ ادلعامالت ادلالية بُت البنك و اخلزينة العمومية دراسة حالة اخلزينة  
العمومية و بنك اجلزائر لوالية مستغاًل ـ مذكرة زبرج لنيل شهادة الليسانس يف 

 2007ـ  2006العلوم التجارية زبصص مالية جامعة مستغاًل ـ اجلزائر 
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 -حالة اجلزائر- االجتاهات احلديثة للمصارف اإللكرتونية ، الفرص و التحدايت
Recent trends in electronic banking, opportunities and 

challenges   ) The case of Algeria( 

2انرديافبوزيدي  ،1داود سفياف بن  

 sof.ben2015@gmail.comاجللفة ) اجلزائر( ،   –زايف عاشور  جامعة   1

 narimenb13@gmail.com،  )اجلزائر(–تلمساف  –جامة أيب بكر بلقايد 2
 

 

 ملخص: 
هات احلديثة اليت جاءت ىذه الدراسة هبدؼ تقييم نشاط ادلنظومة ادلصرفية اجلزائرية يف إطار التوج      

، من خالؿ دراسة حتليلية وصفية ألىم السمات اليت يتميز هبا القطاع ادلصريف اجلزائري يف تبتنها اجلزائر
ف أنواعها، و السعي ظل التحديثات اليت مستو، خاصة تلك ادلتعلقة بتحديث وسائل الدفع مبختل
خلصت الدراسة يف  .جلعلها وسائل دفع إلكًتونية حىت يسهل اعتماد الصَتفة اإللكًتونية يف اجلزائر 

األخَت ، إىل أف اجلهود اليت يبدذلا القطاع ادلصريف لتطوير خدماتو يف اجملاؿ اإللكًتوين ال تزاؿ تقليدية و 
، بسبب عدـ هتيئة الوسائل ، البيئة          والكفاءات ال تتناسب مع ما ىو حاصل يف الدوؿ ادلتقدمة 

الداعمة لذلك ما ينعكس على أداءه وعلى أداء القطاعات األخرى و على تدفق االستثمارات األجنبية 
 بشكل خاص .

 ،وسائل الدفع اإللكًتونية  ،الصَتفة اإللكًتونية ، النظاـ ادلصريف اجلزائري كلمات مفتاحية: 
 .صرفيةاإلصالحات ادل

 JEL  :G21 ،G24 اتتصنيف

Abstract:  

    The aim of this study is to evaluate the activity of the Algerian 

banking system in the context of the recent trends adopted by Algeria , 

through an analytical and descriptive study of the most important 

features that characterize the Algerian banking sector in light of the 

updates that have been developed, especially those related to 

modernizing payment methods of all kinds , And try to make it an 

electronic means of payment , to facilitate the adoption of electronic 

banking in Algeria . The study concluded that the efforts exerted by 
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the banking sector to develop its services in the electronic field are 

still traditional and are not commensurate with what is happening in 

the developed countries due to the lack of means, the environment and 

the supporting competencies, which is reflected in its performance, 

especially in it relation with other sectors, and the flow of foreign 

investments in particular  .  

Keywords: Algerian banking system; electronic banking; banking 
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 مقدمة:  .1
يف أي دولة، إذ أف درجة  االقتصاديةاخلدمات ادلصرفية أحد أىم األنشطة تعترب        

الطلػب عليها تدؿ على درجة التقدـ االقتصادي للبلد، أما عرضها فهو يعمل على حتقيق 
رفاىية اجملتمع، لػذا صلد النشاط ادلصريف يتأثر ابلتطورات االقتصادية ادلختلفة، حيث انتقلت 

قتحاـ رلاالت البنوؾ من تقػدًن خػدمات تقليدية زلصورة يف اإليداع و اإلقراض اىل ا
متعددة يف تقدًن خدماهتا ادلصرفية وغَت ادلصرفية، كما أف تقدًن ىذه األخَتة مل يعد يستفيد 
من زتاية الدولة فلقد أصبح السوؽ ىػو ادلسػؤوؿ عن حتديد نوعية التوجهات البنكية يف 

 رلاؿ تقدًن اخلدمة ادلصرفية . 
من العميل على إدخاؿ القنوات كما عملت البنوؾ يف إطػار سياسػة تقريػب اخلدمة 

االتصاؿ ادلختلفة يف تقدًن خػدماهتا وكػذا إدخػاؿ التقنيػات االلكًتونية يف أتديتها وىذا 
ألجل التأقلم مع االقتصاد اجلديد ادلعروؼ ابالقتصاد الرقمي الذي يتميػز ابلعمل يف بيئة 

ظل ىػذه التغيػرات عمل  إلكًتونية، وألجل حتقيق أىداؼ البنك واحملافظة على مكانتو يف
، و قد اجتهت اجلزائر  على إتباع العديد من االجتاىات يف رلاؿ تقدًن اخلدمات ادلصرفية

mailto:sof.ben2015@gmail.com
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بسياستها ادلصرفية حدو العدو العديد من الدوؿ السباقة يف ذلك نظرا للمتطلبات 
الذي االقتصادية احلالية عرب العديد من االصالحات و التطبيقات االلكًتونية. و السؤاؿ 

، وما أثرها على اإللكرتونيةما هي أهم االجتاهات احلديثة للبنوك "   ديكن طرحو :
 "؟ .يف الدول مبا فيها اجلزائر تطوير اخلدمات ادلصرفية

 و من ىذا ادلنطلق ديكن صياغة فرضية ْتثية على النحوؿ التايل:
 تفعيل اخلدماتدتكنها من  كافية  حديثةتقنيات بنكية  حاليا ال دتتلك اجلزائر -

 . بنوكها التجاريةاإللكًتونية يف 
و حيث أف اذلدؼ من الدراسة احلالية ىو إبراز واقع اخلدمات ادلصرفية اإللكًتونية ابجلزائرو 
أىم التقنيات احلديثة اليت يتم تطبيقها حاليا و مدى موائمتها مع التطور العادلي احلاصل يف 

ت اليت تواجو النظاـ ادلصريف اجلزائري شلثال بوزارة اجملاؿ ، إضافة إىل حتديد أىم التحداي
ادلالية و احلكومة يف إخراج ىذا النظاـ من التعامل الكالسيكي اجلامد والذي أدى بدوره 
إىل تدىور يف كافة القطاعات االقتصادية األخرى ادلرتبطة بو . و من أجل ىذا حياوؿ 

ل اإلجابة على سؤاؿ اإلشكالية و الباحثاف استعماؿ ادلنهج الوصفي التحليلي من أج
 الوصوؿ إىل غرض الدراسة.

 مفاهيم أساسية حول البنوك االلكرتونية :  .2
 مفهوم البنك الفوري :  1.2

النظاـ الذي يتيح للزبوف الوصوؿ إيل حساابتو أو أية معلومات يريػدىا و احلصػوؿ        
معلومات يرتبط هبا جهاز علػي سلتلف اخلدمات و ادلنتجات ادلصرفية من خالؿ شبكة 

 .احلاسػوب اخلاص بو أو أية وسيلة أخرى
و تعرؼ أبهنا:" تلك البنوؾ أو ادلؤسسات ادلالية اليت تقـو على الركائز االلكًتونية و      

احلديثة يف رلاؿ تكنولوجيا االتصاؿ و ادلعلومات لتقدًن كافة  توظيف كافة التطػورات 



 

    بوزيدي انرميانبن داود سفيان ؛  
 

1 ، العدد2اجمللد                                   NARAFE 142  جملة 

 

دمحم نوري الشمري، عبد الفتاح زىَت العبد الالت،  انظم )."اخلدمات البنكية أبماف مطلق
 ( 28، ص  2008

كما تعرؼ أبهنا " تلك البنوؾ و ادلؤسسات ادلالية ادلستندة على الركائز االلكًتونيػة        
مػن خػالؿ توظيػف التطورات احلديثة يف رلاؿ تكنولوجيا ادلعلومات و االتصاالت لتقدًن  

دمحم انظم ) كلفة و أسرع وقت واقل جهد للعمالء أبمػاف ،و أبقػل كافة اخلدمات البنكية 
 (28، ص  2008نوري الشمري، عبد الفتاح زىَت العبد الالت، 

جتعل العميل )ادلرخص لو ( يقـو  ببعض أو كل العمليات ادلصرفية )التقليديػة و       
ادلتاحػة من البنك( و التأثَت علي النظاـ احملاسيب للبنك فوراً )مباشرة من خالؿ الشبكات 

أو الحقاً )غَت مباشرة من خالؿ منافذ البنك أو خط تليفوف( و ىو بعيد عػن  (اإللكًتونية
ذلػك مباشرة قياـ عندما يكوف متصالً ابستخداـ حاسبو اآليل اجملهز ذلذا الغرض  البنػك و

ابلبنك من خالؿ شبكة إلكًتونية لالتصاؿ كالويب لتنفيذ عمليات مصرفية إلكًتونية و 
احملاسبة عنها آنيػاً أو غيػر مباشرة عندما يتعامل مع البنك إبحدى وسائل الدفع لنقود 

من أحد ادلنافذ ادلتصلة ابلبنك  (ATM)ئتماف و بطاقػة الصارؼإلكًتونية كبطاقات اال
  ( 83، ص  2002شنبور توفيق ، ) . لتنفيذ ىذه العمليات

وىناؾ تعريفات أخري تطلق علي ادلصارؼ اإللكًتونية مصارؼ القػرف الواحػد          
اخلدمات اليت تقـو بتقدًن " Terminals" والعشرين وتتمثل يف تلك الوحدات الطرفية

ادلصػرفية من خالؿ استخدامات احلاسبات اآللية حيث تعد ىذه الوحدات )مادامت تبعد 
، ص 2002رضا صاحب أبو زتد  ، ) أو فروع لو طرفيًا عن مبنػي ادلصرؼ (مبثابة منافذ

18 ) 
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أبهنا بنوؾ تعمل ابلكامل علػي Bank Virtual) ) وىناؾ من يعرؼ البنوؾ االفًتاضية
اإلنًتنت وىذا البنك ىو الذي تقـو العالقات و التعامالت و الصفقات فيو ليس من 

 .و إمنا من خالؿ الوسائل اإللكًتوين   خالؿ اللقاء ادلباشر وجهاً لوجو 
 نشأة و تطور البنوك اإللكرتونية  2.2
تعود نشأة ادلصارؼ اإللكًتونية إىل بداية الثمانينات مع ظهور النقد اإللكًتوين، أما      

استخداـ البطاقات كاف مع بداية القرف ادلاضي يف فرنسا على شكل بطاقات كرتونية 
تستخدـ يف اذلاتف العمومي ، وبطاقات معدنية تستعمل على مستوى الربيد يف الوالايت 

أوؿ بطاقة  American Expressأصدرت  1958 عاـ ادلتحدة األمريكية . ويف
بالستيكية لتنتشر على نطاؽ واسع ، مث قامت بعدىا ذتانية مصارؼ إبصدار بطاقة  

""Bank Americard   لتتحوؿ إىل شبكة  1968عاـVisa  العادلية، كما مت
. من طرؼ ستة مصارؼ فرنسية " "Carte Bleueإصدار يف نفس العاـ البطاقة الزرقاء 

" بتزويد اذلواتف   "France Telecomقامت اتصاالت فرنسا  1986ويف عاـ 
  1992لتصبح عاـ  (Cartes à mémoire)العمومية أبجهزة قارئة للبطاقات الذاكرة 
حتمل بياانت شخصية  (Cartes à puce كل البطاقات ادلصرفية بطاقات برغوثيو 

 .( 317 ، ص2004 رحيم حسُت، ىواري معراج ، ديسمرب)حلاملها 
عقد ادلؤدتر الدويل األوؿ التصاالت احلاسوب وظهػرت خدمة  1972يف أوائل السبعينات 

الربيد اإللكًتوين مث انضمت كل من بريطانيا و النرويج إيل عمل الشبكة لتصبح شػبكة 
ة ، صفح 2001لدانين، عبد ادللك ردماف، ،ا) دولية بداًل من كوهنا شبكة أمريكية .

17 ) 
خػػػػالؿ منتصػػػػف التسػػػػعينات ظهػػػػر أوؿ مصػػػػرؼ إلكػػػػًتوين يف الػػػػوالايت ادلتحػػػػدة 

 األمريكية ديّيز بُت نوعُت من ادلصارؼ  كالمها يستخدـ تقنية الصَتفة اإللكًتونية :



 

    بوزيدي انرميانبن داود سفيان ؛  
 

1 ، العدد2اجمللد                                   NARAFE 144  جملة 

 

o  ادلصػػارؼ االفًتاضػػية )مصػػارؼ اإلنًتنػػت ( : حتقػػق أرابحػػا تصػػل إىل سػػتة أضػػعاؼ ادلصػػرؼ
 العادي.

o دلصػػارؼ الػػيت تقػػدـ خػػدمات تقليديػػة وخػػدمات الصػػَتافة ادلصػػارؼ األرضػػية : ونقصػػد هبػػا ا
 اإللكًتونية .

منػػػػَت اجلنبيهػػػػي، شلػػػػدوح )وكػػػػاف سػػػػبب انتشػػػػار ادلصػػػػارؼ االلكًتونيػػػػة إىل عنصػػػػرين أساسػػػػيُت
 : ( 15ص  ،2005اجلنبيهي، 

 أمهية ودور الوساطة بفعل تزايد حركية التدفقات النقدية وادلالية يف رلاؿ التجارة . -
 ادلنظمة اإلعالمية لالتصاؿ التكنولوجي. تطور -

 
عقد ادلؤدتر الدويل األوؿ التصاالت احلاسوب وظهػرت خدمة  1972يف أوائل السبعينات 

الربيد اإللكًتوين مث انضمت كل من بريطانيا و النرويج إيل عمل الشبكة لتصبح شػبكة 
، صفحة  2001اف، ،لدانين، عبد ادللك ردما) دولية بداًل من كوهنا شبكة أمريكية .

19)  
ظهرت البنوؾ االلكًتونية و اليت تطورت بدورىا عرب ثالث مراحل حسب التطػور 

انظم دمحم نوري الشمري، عبد الفتاح العبد )لقنوات اخلدمات االلكًتونية التكنولػوجي 
 :(37 ، ص2003الالت، 

األوىل: و ىي اليت ظهرت هبا أداة الصراؼ اآليل و نقاط البيػع و الكمبيػوتر ادلنزلػي  ادلرحلة
و البنػك احملموؿ والبنوؾ اذلاتفية و قد حققت ىذه ادلرحلة العديد من األىداؼ للبنوؾ 

  .أمهها: خفض الضػغط علػى الفروع، وحتسُت اخلدمة و ختفيض التكاليف وزايدة األرابح



 

 -حالة اجلزائر - االجتاهات احلديثة للمصارف اإللكرتونية ، الفرص و التحدايت
 

1 ، العدد2اجمللد                                   NARAFE 145  جملة 

 

ة: وىي مرحلة ظهور بنوؾ االنًتنت وىي أىم مرحلة من مراحل البنوؾ ادلرحلة الثاني
االلكًتونية و مبوجبها مت االنتقاؿ من مرحلة البنوؾ التقليدية اليت ذلا واقع مادي شلثال يف 

 .فروع و مستندات إىل وجػود افًتاضي على شبكة االنًتنت
ت الدمج ما بُت قنػوات تقػدًن ادلرحلة الثالثة : وىي تلك ادلرحلة اليت ظهرت هبا توجها 

 .اخلدمػة البنكيػ ة ادلذكورة ابدلرحلة األوىل و تقنية االنًتنت ادلذكورة ابدلرحلة الثانية
 خلدمات اليت تقدمها البنوك اإللكرتونيةا 3.2

 تقدـ ادلصارؼ االلكًتونية العديد من اخلدمات ، نذكر منها : 
 .القروضاالستفسار عن أرصدة حساابتك الودائع و  -

  إصدار بطاقات الفيزا إلكًتوف و جتميد أو وقف بطاقة الفيزا إلكًتوف   -
 .إصدار شهادات ادلالءة -

 ·طلب االشًتاؾ يف خدمة البنك الناطق و بنك ادلنزؿ   -
  . إصدار شيكات مودعة برسم التحصيل قبل استحقاقها يف احلساب  -

  .تغيَت الرقم السري -
 ، ص2004بسيوين، عبد احلميد  ، ) الكمبياالت و الفواتَت إلكًتونيا.... طرؽ لدفع

11 ) 
 :خصائص و مزااي البنوك اإللكرتونية 4.2

، 2003انظم دمحم نوري الشمري، عبد الفتاح العبد الالت، )ديكن حتديد اخلصائص التالية 
 : (35-34ص  ص

  اإلجراءات و ادلراسالت بُت طريف اخلدمػة اختفاء الواثئق الرقية للعمالت، حيث إف كافة
  . البنكيػة تػتم الكًتونيا دوف استخداـ أي أوراؽ
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  فتح اجملاؿ أماـ البنوؾ صغَتة احلجم لتوسيع نشاطها عادليا ابستخداـ شبكة االنًتنت دوف
  .احلاجة إلػى التفرع خارجيا و زايدة االستثمار و ادلوارد البشرية و غَتىا

 رة العمليات البنكية للبنوؾ عرب شبكة االنًتنت بكفاءة من أي موقػع القدرة على إدا
جغرافػي ، ابلتػايل يستطيع البنك أف خيتار أفضل األماكن على مستوى العامل من حيث 
النظم االقتصادية ادلشجعة أو األوضػاع السياسية ادلستقرة أو ادلعاملة الضريبية األفضل 

  .ينشرىا يف رتيػع أضلػاء العاملليمارس أعمالو يف بيئة مناسبة و 
  عدـ إمكانية حتديد اذلوية حيث ال يرى طرفا ادلعامالت االلكًتونية كل منهما األخر و ىو

  .مػا تعاجلػو التكنولوجيا ابلعديد من وسائل التامُت للتعرؼ على اذلوية الكًتونيا
  احلساب والرصيد إمكاف تسليم بعض ادلنتجات الكًتونيا مثل ادلنتجات الرقمية ككشوؼ

  . وغَتىا
  سرعة تغيَت القواعد احلاكمة ودلك دلواكبة التطور السريع يف رلاؿ ادلعامالت االلكًتونية شلا

 إىل سرعة يف صياغة التشريعات الالزمة دلواكبة ىذا التطور حيتػاج 
 : ( 32، ص 2002سويفي عبد اذلادي عبد القادر، )أما من أىم مزاايىا نذكر

 ر حيث تزود الزابئن ابدلعلومات الكاملة عن ادلنتجات و اخلدمات حرية االختيا 
  تلقائية التعامل فال حاجة لوجود عالقة عمل مسبقًا إلجراء حركة جتارية و بدء تعامػل

 .جديد
  ًالتكامل مع العمل:فاإلنًتنت توفر خدمة التوصيل للمنازؿ إيل جانػب كوهنػا سػوقًا جتاراي

 متكاملة
 :اإللكرتونية و خدماهتا أمناط البنوك 5.2

 يوجد ثالثة أمناط أساسية ، وىي : 
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وىو احلد األدىن من النشاط اإللكًتوين ادلصريف و من خاللػو  دلعلومايت : ااألوؿ: ادلوقع 
 .فػإف البنػك يقػدـ معلومات حوؿ برارلو و منتجاتو و خدماتو ادلصرفية

يسمح ىذا ادلوقع بنوع من التبادؿ االتصايل بُت   الثاين :ادلوقع التفاعلي أو االتصايل: 
البنك و عمالئو كالربيد اإللكًتوين و تعبئة طلبات أو مناذج علي اخلط أو تعديل معلومات 

 القيود و احلساابت
: وىو ادلستوي الذي ديارس فيو البنك خدماتو و أنشطتو يف بيئة  الثالث: ادلوقع التباديل

لوصوؿ إيل حساابتو و إدارهتا و إجراء الدفعات النقدية و إلكًتونية حيث يسمح للزبوف اب
الوفاء بقيمػة الفػواتَت و إجراء كافة اخلدمات االستعالمية و إجراء اجلواالت بُت حساابتو 

 .داخل البنك أو مػع جهػات خارجية
 

 متطلبات البنوك االلكرتونية 6.2
، ص 2005شَتين البارودي ، افريل  :)نلخص أىم متطلبات البنوؾ االلكًتونية فيما يلي

12 ): 

 تقع يف مقدمة متطلبات البنوؾ االلكًتونية خاصة و إف البٌت التحتية  :البنية التحتية التقنية
مرتبطة ببٌت االتصاالت وتقنيػة ادلعلومات التحتية للدولة وسلتلف القطاعات و لذلك جتب 
أف تنشا البنوؾ االلكًتونية يف بيئة تتميز ابألعماؿ و التجارة االلكًتونية و ادلتطلب الوحيد 

ة انجحة وضماف الػدخوؿ لعصػر اقتصػاد ادلعرفة ىو كفاءة البٌت لضماف أعماؿ الكًتوني
التحتية. وتتمثل تقنية ادلعلومات أىم عنصر ابلنسبة للبٌت التحتية من حيث األجهزة و 

 الربرليات و الكفاءات البشرية و ىي دعامة الوجود و االستمرارية و ادلنافسة
 ر ، االستمرارية ،و التنويع ىي من أىم التطوير واالستمرارية مع ادلستجدات : إف التطوي

 .عناصر متطلبات بناء البنػوؾ االلكًتونيػة ال سػيما و أف اجلمود ال يكفي مع فرص التمييز
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  التفاعل مع ادلتغَتات: اف التفاعل ال يعٍت فقط التعامل مع اجلديد و إمنا جيب أف يكوف مع
جتيء وليد تفكَت إبداعي وليس وليد  و النظرايت احلديثة تلك األفكػار اليت     األفكار 

 .تفكَت منطي
 غالبية مواقع البنوؾ االلكًتوين رتعيات ترجع إليها للمشورة يف التخصصات  :الرقابة والتقييم

التقنية و التسويقية و النشر االلكًتوين لتقييم فعالية و أداء مواقعها خاصة واف التقييم بعد 
 من أىم عناصر النجاح ألي عمل .

  كفاءة األداء : جيب اف دتتد كفاءة األداء لنشاط البنك االلكًتوين إىل كافة الوظائف الفنية
و ادلالية و التسويقية و القانونية و االستثمارية و االدراية خاصة واف ىذه الكفاءة جيب أف 

 .تقـو على قد احتياجات األداء والتواصل التأىيلي و التدرييب
 
 

 :لكرتونيةالبيئة ادلصرفية اال 7.2
 (2010،  علي قابوسة):وىي تتمثل يف عدة عناصر منها

البيئػػػػػة ادلعلوماتيػػػػػة : تواجػػػػػو ادلصػػػػػارؼ االلكًتونيػػػػػة متطلبػػػػػات كثػػػػػَتة يف رلػػػػػاؿ البيئػػػػػة التقنيػػػػػة  -
للمصػػارؼ وال ديكػػن أف تكػػوف معزولػػة عػػن االتصػػاالت وتقنيػػة ادلعلومػػات الدوليػػة يف سلتلػػف 
القطاعػػػػػات ذلػػػػػك أف ادلصػػػػػارؼ االلكًتونيػػػػػة حتػػػػػِت يف بيئػػػػػة األعمػػػػػاؿ االلكًتونيػػػػػة والتجػػػػػارة 

طلػػػب الرئيسػػػي لضػػػماف صلػػػاح ادلصػػػارؼ االلكًتونيػػػة ىػػػو ضػػػماف نظػػػاـ فعػػػاؿ االلكًتونيػػػة وادل
للمعلومػػػات ويتمثػػػل يف االتصػػػاالت ىػػػذا يػػػؤدي إىل تػػػوفَت خدمػػػة الػػػربط بشػػػبكة ادلعلومػػػات 
الدوليػػة ، وىػػذا التحػػدي أمػػاـ بنػػاء ادلصػػارؼ االلكًتونيػػة يتطلػػب تػػدخال رتاعيػػا يف رفػػع كػػل 

لػػػػيت تتمثػػػل يف األجهػػػزة والػػػػربامج واحللػػػوؿ ادلعػػػدة ذلػػػػذه القيػػػود الػػػيت دتػػػػس البيئػػػة ادلعلوماتيػػػة وا
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العمليػػات الػػيت جتعػػل العمػػل ادلصػػريف قػػادر علػػى بنػػاء إسػػًتاتيجية يف حقػػل االتصػػاالت وتقنيػػة 
 ادلعلومات يف سوؽ االتصاالت الدولية لضماف جذب االستثمارات يف ىذا القطاع .

قائمػػػة علػػػى فهػػػم احتياجػػػات األداء الكفػػػاءات ادلتفقػػػة مػػػع العنصػػػر التقػػػٍت :تعتػػػرب الكفػػػاءة ال -
والتواصػػل ألتػػأىيلي والتػػدرييب مػػن احتياجػػات العمػػل ادلصػػريف االلكػػًتوين ، وذلػػك أف تعتمػػد  

 كفاءة األداء كافة الوظائف الفنية ،ادلالية، القانونية، التسويقية و اإلدارية.
متطلبػػات بنػػاء  التطػػوير وادلتابعػػة : يتقػػدـ عنصػػر التطػػوير وادلتابعػػة علػػى العديػػد مػػن عناصػػر  -

ادلصػػارؼ االلكًتونيػػة وعليػػو يعتػػرب التطػػوير واألداء يف ىػػذا اجملػػاؿ امػػرأ مهمػػا مػػن اجػػل العمػػل 
ادلصػػػريف االلكػػػًتوين القػػػادر علػػػى اقتحػػػاـ األسػػػلوب اجلديػػػد يف نظػػػاـ ادلعلومػػػات االلكًتونيػػػة 

 الذي يرتكز على التخطيط ،التنظيم ، التوجيو ، التنسيق والرقابة.
تغػػَتات اخلارجيػػة يف ادليػػداف : يعتػػرب التعامػػل مػػع احملػػيط اخلػػارجي أمػػرا ضػػروراي التفاعػػل مػػع ادل -

وىذا ال يتوقف على اجلديد فقط يف رلاؿ التقنية وإمنا مع أفكار ونظرايت حديثة يف حقػوؿ 
تكنولوجيػػا ادلعلومػػات الػػيت تسػػاعد علػػى التفكػػَت يف نظػػرايت األداء الفػػٍت ، التسػػويقي، ادلػػايل 

 ن مستوى أداء ادلصارؼ االلكًتونية. واخلدمي للرفع م
الرقابة : إف التقييم ادلوضوعي يف رلاؿ ادلصارؼ االلكًتونية ىػو عنصػر صلػاح القػائمُت علػى   -

ىذا اجملاؿ يف معاجلة فهم األداء الصحيح الذي يتماشى مػع التطػورات التكنولوجيػة يف رلػاؿ 
ؼ االلكًتونيػة لتقيػيم فاعليػة أداء ادلصارؼ االلكًتونيػة، ومػن ىنػا قامػت أغلبيػة مواقػع ادلصػار 

 مواقعها.     
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   صور ادلعامالت ادلصرفية االلكرتونية :1الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   .www.Bank.Of.cd.comدلصارؼ االلكًتونية ، ا (2010)،  جاسم السنوسي  ادلصدر:
 

  :خدمات التكنولوجيا ادلصرفية .3
التكنلوجية ادلصرفية احلديثة ، و سوؼ نتطرؽ لبعضها كما  توجد العديد من اخلدمات

  يلي :
 
 

 التجارة االلكًتونية للربط بُت شبكات األعماؿ
 عن طريق  شبكات الكًتونية

النقود االلكًتونية قيمة مشًتكة أولوايت للمدفوعات 
 مقدما

خدمات التحويل عن التحويل االلكًتوين توفر 
 طريق قنوات الكًتونية

خدمات ومنتجات أخرى للتأمُت واالتصاؿ ادلباشر 
 إلجراء العمليات ادلصرفية

ادلعامالت ادلصرفية االلكًتونية: تقدًن ادلنتجات 
 عن طريق تواصل الكًتوين 

معامالت مصرفية عن طريق شبكة االنًتنت            

معامالت مصرفية عن طريق اذلاتف                

 معامالت مصرفية عن طريق قنوات أخرى للتواصل االلكًتوين
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 :ادلقاصة اإللكرتونية: 1.3
الكًتوين وىي نظاـ مبٍت علي تبادؿ صور وبياانت  ىي عبارة عن عملية التقاص     

الشيكات ادلمغنطة بداًل عن الشيكات الورقية كما يتضمن النظاـ يف ـ ارحلو األويل إعادة 
 . عمليات التقاص إجراءاتالتوثيق والتصميم لكل 

بُت ادلصارؼ عملية تبادؿ  عملية التقاصي إلجراءادلقاصة عبارة عن نظاـ         
ادلعلومات اليت تشمل بياانت وصور ورموز الشيكات بوسائل الكًتونية من خالؿ مركز 
ادلقاصة االلكًتونية يف البنك ادلركزي وحتديد صايف األرصدة الناجتة عن ىذه العملية يف 

 . وقت زلدد
الثقافات و تبادؿ ادلعلومات  نتقاؿاوما ترتب عليو من  االتصاالتإف التطور يف       

فضل يف مستوى اجلودة ليس على أساس األجعل العميل يسعى للحصوؿ على اخلدمات 
تاجية واخلدمية ومنها اإلن ادلؤسساتومن مث تسعى رتيع ، ادلعروض أمامو منها زلليا

ادلصرفية إىل تقدًن اخلدمات مبستوى عاؿ من اجلودة عن طريق تصميم وحتسُت  ادلؤسسات
عديدة يف رفع مستوى اخلدمات ادلقدمة وزايدة  مزااياـ اجلودة دلا حيققو ىذا النظاـ من نظ

أداء يف أتدية  ادلؤسسات إىل أعلىاليف وزايدة فرصة ادلنافسة حىت تصل كالربح وختفيض الت
 .خدماهتا

 .حتقيق متطلباتو وتوقعاتو احلالية وادلستقبلية الزايدة رضا العميل عن اخلدمة ادلصرفية من خا -
 .مواجهة ادلنافسة الشديدة يف السوؽ ادلصرفية الؿزايدة احلصة السوقية للبنك من خ -
نشطة والعمليات ادلصرفية شلا أدى إىل تقدًن خدمات األفاءة والفاعلية يف أداء كحتقيق ال -

 مصرفية ذات جودة مرتفعة
والعمل على  الءخفض نسبة فقد العم الؿدمة ادلصرفية من خلفة اخلكإىل ختفيض تاإلجتاه  -

 .( 23 ، ص 2009، زتد، دمحم مسَتأ)جدد شلا يؤدي إىل زايدة األرابح الءاجتذاب عم
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 :شبكة سويفت للتحويل اآليل للمدفوعات الدولية 2.3
 ( 296، ص 2001 ،مدحت صادؽ)من ادلزااي اليت حيققها استعماؿ ىذا النظاـ ما يلي: 

تشفَت الرسائل بواسطة البنك ادلرسل وفك رموز التشفَت بواسطة البنك احملوؿ إليو، شلا  -
 .يضػمن صحة التحويل وسالمتو ويقلل من فرص التزوير

 دًن خدمة سريعة وختفيض نسبة األخطاء وعدـ وضوح التعليماتتق -
 تقليص تكلفة إرساؿ ادلراسالت مقارنة مع الوسائل األخرى -
 .ساعة وعلى مدار أايـ األسبوع 24/24متاحة دلدة خدمات نظاـ سويفت  -

 : توفر شبكة سويفت العديد من اخلدمات أمهها ما يلي
 ؛حتويل الرسائل االلكًتونية اخلاصة مبدفوعات العمالء -
 تبليغ اإلعتمادات ادلستندية الصادرة والواردة وخدمة الضماانت -
 .شراء وبيع العمالت األجنبية واستثمار الودائع -
 .اتفاقيات السعر األجل – 
 ؛عمليات مبادلة أسعار الفائدة – 
 .التحويالت اليت تتم بُت ادلؤسسات ادلالية - 

 :نظام التحويالت ادلالية االلكرتونية 3.3
 :(296، ص 2001مدحت صادؽ ) يتكوف ىذا النظاـ من أربع عناصر ىي

 األجهزة الطرفية: ختتص ىذه األجهزة إبرساؿ واستقباؿ ادلعلومػات وتعػرؼ إبسػم : 
Communicating DATA Terminals  حيث أهنا تعمل من خالؿ ختزين ،

، وىذا النظاـ  ادلعلومات اليت يراد نقلها للكمبيػوتر علػى شػريط شلغنط أو على أسطوانة لينة
حيتوي علػى العديد من ادلخاطر ، األمر الذي دفعهم إىل البحث عن طريقة أفضل ،ومت 

لذي أدى إىل ، وا (Computers Micro)،  ادليكرو كمبيوتر اخًتاعذلك مػن خػالؿ 
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حتويل الطرفيات من أداة لنقػل ادلعلومػات والرسائل إىل أجهزة كمبيوتر أصبحت تعرؼ 
ية وحتتوي على ميكرو كمبيوتر يسػتطيع إرساؿ ادلعلومات بشكل مباشر إىل ابلطرفيات الذك

 .الكمبيوتر ادلركزي 
  أجهزة الكمبيوتر : دتر خالذلا الرسائل وادلعلومات وتنقسم ىذه األجهزة إىل ثالث

 .رلموعات
و حتتاج مراكز معاجلة البياانت يف البنوؾ  ،كمبيوتر رئيسي : وىو األكرب حجما يف البنوؾ  -

 ؛إلػى العديػد مػن ىػذه األجهزة
الكمبيوتر الثانوي )الصغَت(: ىو جهاز متوسط احلجم يتوسط كل من الكمبيوتر الرئيسي و  -

ادليكروكمبيوتر ويقـو بػنفس مهمػة أو خدمة الكمبيوتر الرئيسي مبعٌت معاجلة البياانت إال أنو 
 ؛ذو سيعة زلدودة

ىو جهاز صغَت سهل احلمل من مكاف إىل آخر  : ادليكروكمبيوتر أو احلاسب اآليل اجملهري -
 . يستخدـ يف العمليات الصغَتة ، مراقبػة ادلخػزوف و إعداد رواتب العاملُت

 خطوط أو شبكة اإلتصاالت  . 
 الكمبيوتر: وىي عبارة عن أنظمة وبرامج تعمل على تشغيل أجهزة الكمبيوتر وتقـو  برامج

إبعدادىا شركات سلتصة يف إعداد الربامج، وىي دتكن العميل عند استخدامها من مباشرة  
 .كل ادلعامالت ادلصرفية اإللكًتونية من خالؿ أجهزة الكمبيوتر الشخصي

 :إلعتمادات ادلستندية اإللكرتونيةا 4.3
على الرغم من أف نظاـ حتويل األمواؿ إلكًتونيا عمل على حل العديد من ادلشاكل إال أنو 
يبقى مشكل وصوؿ البضائع قبل بوليصة الشحن اخلاص هبا ) وىذا نتيجة للتطور السريع 
الػذي تشػهده وسػائل النقل(، وما ينتج عن ذلك من جلوء ادلشًتي إىل البنك للحصوؿ 

ػو للناقػل وىذا يؤدي إىل تعطيل الضماف الذي يقدـ للمشًتي، على خطاب ضماف لتقددي
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لذلك ظهر العديد من األنظمػة التػي حتػل ىػذا ادلشكل من خالؿ إجياد رسائل إلكًتونية 
والذي "CMI "لتبادؿ ادلستندات، ولقد عملت البنوؾ علػى اعتمادىػا منهػا مشروع

ة وتعترب طريقػة إلثبػات ملكية البضائع يهدؼ إىل إجياد قواعد لبوليصة الشخص اإللكًتوني
ابلوسائط اإللكًتونية، لكن من عيوب ىذا النظاـ أنو يستطيع احملتالُت احلصػوؿ علػى الرقم 

البضائع، األمر الذي دفع البنكيُت إىل البحث عن  الستالـالسري اخلاص ببوليصة الشحن 
ذا النظاـ عن غَته ىو أسلوب ، وما دييز ى"Bolero "أخرى دتثلت يف نظاـ بولَتو طريقة 

 lading " بوليصة الشحن الورقية ببوليصػة إلكًتونيػة استبداؿتعاملو مع الشحن حيث مت 

Of Bill Bolero (BBL") ، من عاـ  ابتداءولقد مت استخداـ ىذا النظاـ يف ادلصارؼ
1999. 

 "Trade Global " كما أنو توجد ىناؾ بنوؾ عملت على إدخاؿ نظاـ جلوابؿ تريد
، وىذا النظاـ خيتلف عن األنظمة األخرى يف عدـ االعتماديف تقػدًن خدمػة خطاابت 

ضمن سلسلة اإلتصاؿ، حيث يتم التبليغ عن اخلطاب  لالعتمادوجود مصػرؼ مبلػغ 
مباشرة إىل ادلستفيد عن طريق مركػز مقاصػة الواثئق نيابة عن ادلصرؼ ادلصدر، وديكن 

الًتتيبات اإللكًتونية وتقدًن الواثئق اإللكًتونية إىل مركز مقاصة  للمستفيد القياـ إبجراء
الواثئق ليجري فحصها وىذا النظاـ حيػاوؿ جتنػب بوليصػة الشػحن والوثيقة ادلطلوبة لنقل ىي 

ميهوب )كشف الشحن البحري اإللكًتوين الذي يتضمن تنازؿ الشػاحن عػن ىػذا احلق 
  .  (115 -114، ص ص  2005،  مساح
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 ادلصرفية يف اجلزائر : االتكنولوجيتطبيقات خدمات  .4
  واقع اخلدمات ادلصرفية اإللكرتونية يف اجلزائر : 1.4

اؿ تكنولوجيا ادلعلومات  واالتصاؿ، حيث رل يفأحرزت تقدما  يتاجلزائر ضمن البلداف ال
أف  2013لعاـ  والالسلكيةالسلكية  لالتصاالتيشري التقرير الصادر عن االحتاد الدويل 

اجلزائر من ضمن البلداف العربية السبعة يف رلاؿ تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاؿ،و يف سياؽ 
التحديث و العصرنة استوجب األمر العمل على التحديث و العصرنة للبنية التحتية و 

 ركزت اجلزائر يف ذلك على القطاع ادلصريف .  
    لوجيا يف اجملاؿ ، نذكر :و و من بُت بعض من التطبيقات التكن   

(BADR INFOS, 2003, p25 1) 

 بطاقات االئتمانية يف اجلزائر: ال 
عمل البنك الفالحة والتنمية الريفية على جتاوز ادلشاكل السابقة من خالؿ قيامو سنة       

طرفيات  500على طلب  ”Wide World Aci“ مبشػاركة شركة أمريكية 2003
توزيعها على التجار القابلُت للتعامل معو من حتقيق مشروع الدفع  للػدفع  ألجػل  لكًتونيػةإ

مبشاركة  "SATIM "وىذا ما أعلنت عنو شبكة. 2005يف فيفري  االئتمانيةابلبطاقات 
 CNEP ،بنك BNA  ،BDL ،BEAمػن بيػنهم  -أغلبها بنوؾ –مؤسسات مالية  8

 ،ABC، Paribas   BNP ابإلضافة إىل،بنك الربكة  CNMA ،بريد اجلزائر و
 2005ومت إصدار ىذه األخَتة للبطاقات يف شهر أفريل  . ادلؤسسة العامة اجلزائرية

 .(110، ص  2005،  ميهوب مساح)
  : أنظمة التحويل اإللكرتوين ادلطبقة يف اجلزائر 

أغلب البنوؾ اجلزائرية تعمل بنظاـ سويفت لتحويػل الرسػائل اإللكًتونيػة اخلاصػة        
ابدلعػامالت اخلارجية، حيث عمل البنك اخلارجي اجلزائري، القرض الشعيب اجلزائري وبنك 
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يف  2000الربكة على إدخالػو يف تسوية معامالتو اخلارجية، كما عمل بنك البدر منذ سنة 
التأىيػل ليتكيف مع ادلقاييس العادلية على إدخالو، وخاصة أنو ديلك إطار سلطط إعػادة 

نظاـ سويف فهو  استخدامو إىلأكرب عدد من خطػوط القػرض الدوليػة ابجلزائر، ابإلضافة 
من طرؼ تقنيُت جزائريُت  2004 يستعمل نظاـ سَتات الذي مت إنشػاء فػي جػانفي 

حيث  BADR الدفع شيء بديهي فػي بنكوبفضل ىذا النظاـ أصبحت حوسبة وسائل 
 (104، ص 2008فرحات خولة ،)ساعة  48يسمح بتحصيل الصك يف مدة 

 ".DAB " وتوماتيكياأليف ادلوزع  BADR استعماؿ بطاقة
 .تطبيق ادلقاصة االلكًتونية يف اجلزائر :3

مت طلب ادلقاصة االلكًتونية و قد مت ادلوافقة ابلفعل يف   2004 جانفي 14يف          
يف هناية مارس  "ATOS" و من مت امضاء العقد مع رلموعة  2004نوفمرب  29

ادلعلومايت للمسامهُت ،  اـنظابلمت تعيُت الوسطاء للربط  2005جواف  16، ويف  2005
، ويعتمد ىذا النظاـ يف اجلزائر على نظاـ جديد  2006مارس  16و مت التنفيذ رمسيا يف 

RTGS  ، وىو تسوية ادلبالغ االرتالية يف وقت حقيقي 
 حيث يتميز مبا يلي :    

 عالية.نظاـ زلمي ذاتيا ّتودة  -
 .طار العملية نظاـ مؤمن ضد األخطار كالغش عن طريق اخلتم و ضد األخ -
 .نظاـ واضح حيث حيسب كل يـو األرصدة ادلتعددة األطراؼ و لكل مساىم  -

 دج كأدىن حد تتم بو ادلقاصة إلكًتونيا . 5000حددت جلنة ما بُت البنوؾ مبلغ 
 
 
 



 

 -حالة اجلزائر - االجتاهات احلديثة للمصارف اإللكرتونية ، الفرص و التحدايت
 

1 ، العدد2اجمللد                                   NARAFE 157  جملة 

 

 :  حتدايت ادلصارف اإللكرتونية اجلزائرية و فرص ترقيتها 2.4
ابلرغم من اجلهود ادلبذولة يف تبٍت التحديثات الالزمة إال أنو الزاؿ بعيدا عن التطورات 
الدولية ادلعروفة اليـو ، فانتقاؿ ادلصارؼ اجلزائرية من الطابع التقليدي لعصر ادلعلوماتية 

يوجب عليها التكيف مع ادلستجدات التكنولوجية و ادلعلوماتية اجلديدة ، و عدـ صلاحها 
وغ ادلستوى ادلطلوب يستوجب منها اختاذ بعض اإلجراءات اليت ترتكز أساسا على : يف بل

 ( 2009علي قابوسة، )
يعد العنصر البشري من الركائز األساسية لالرتقاء ابألداء ادلصريف  تطوير ادلوارد البشرية : -

، فمهما بلغت مستوايت الكفاءة يبقى العنصر البشري العامل األساسي وراءىا ، فمسايرة 
التطورات التكنولوجية يف رلاؿ اخلدمات ادلصرفية ينبغي تطوير إمكانيات العاملُت و ذلك 

 : من خالؿ بعض اخلطوات نذكر منها 
االستعانة ببيوت اخلربة و مكاتب االستشارة الدولية يف تدريب اإلطارات ادلصرفية على  -

 استخداـ التطبيقات و النظم ادلصرفية احلديثة .
وضع منوذج لتقييم أداء العنصر البشري من خالؿ عدة معايَت أتخذ يف اعتبارىا أداء  -

 الوحدة و دوره يف حتقيق النتائج ادلرجوة .
ع من مستوى كفاءة العاملُت إبعطاء األولوية يف التوظيف للمتخصصُت و خرجي الرف -

 اجلامعات .
 إنشاء معاىد متخصصة و تطوير البحث العلمي يف ميداف اخلدمة ادلصرفية اإللكًتونية . -
مواكبة التطورات التكنولوجية يف العمل ادلصريف : تعمل ادلصارؼ الدولية على حتقيق  -

وى من فوائد التكنولوجيا احلديثة لإلعالـ و االتصاؿ لًتقية وسائل تقدًن االستفادة القص
اخلدمات ادلصرفية مبا يتوافق مع متطلبات العصر ، و ىذا ما عمدت لو  ادلصارؼ اجلزائرية 

من خالؿ نقل بعض التقنيات ادلصرفية للسوؽ الوطنية ،كإدخاؿ آالت   1997سنة 
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. لكن ابلرغم من ذلك إال أف الفجوة التكنولوجية  السحب اآليل  و غَتىا من التحديثات
 بينها و بُت ادلصارؼ الدولية ال تزاؿ كبَتة بسبب بعض ادلعوقات نذكر أمهها : 

 غياب ثقافة الشيك ادلصريف يف اجملتمع فهو ال يتعامل بو إال قليال . -
 ضعف اإلقباؿ على استخداـ وسائل الدفع اإللكًتونية . -
 ة القانونية و التشريعية بتنظيم التجارة اإللكًتونية .عدـ وضوح البيئ -
 تعدد ادلخاطر ادلتعلقة بتقدًن اخلدمات ادلصرفية اإللكًتونية . -
 ارتفاع تكلفة إنشاء و صيانة الشبكات اخلاصة ابلعمليات ادلصرفية . -

ىذه  يف ظل ىذه ادلتغَتات وجدت اجلزائر نفسها ملزمة بتدعيم قدرهتا التنافسية دلواجهة
التحدايت ادلرىونة مبدى تكيف ادلصارؼ اجلزائرية مع ما يتطلبو العمل ادلصريف اإللكًتوين 

 احلديث و ذلك من خالؿ : 
 زايدة اإلنفاؽ االستثماري يف رلاؿ تكنولوجيا ادلعلومات . -
التوسع يف استخداـ األنًتنت لتقدًن تشكيلة متنوعة من اخلدمات ادلصرفية للزابئن  -

 تكلفة أقل . ّتودة أعلى و
العمل على خلق شبكة مصرفية تكوف مبثابة حلقة وصل بُت ادلصارؼ من جهة و  -

 بُت الشركات و العمالء من جهة أخرى .
تنويع اخلدمات ادلصرفية يف ضوء التحدايت اجلديدة ليس فقط من ادلصارؼ  -

األجنبية بل و حىت من ادلؤسسات ادلالية غَت ادلصرفية و ادلؤسسات التجارية 
 خرى .األ

تفعيل دور شبكة االتصاؿ بُت ادلركز الرئيسي لكل مصرؼ و بُت ابقي فروعو مبا  -
حيقق السرعة يف تداوؿ ادلعلومات اخلاصة ابلعمالء و القياـ ابلتسوايت الالزمة ، 
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ابإلضافة إىل االرتباط ابلشبكات اإللكًتونية اخلاصة ابدلصارؼ و ادلؤسسات 
 ادلالية األخرى .

ق ادلصريف :  إف التوجهات احلديثة يف التسويق ادلصريف احلديث ترتكز تطوير التسوي -
على توجهات الزبوف، حيث يتأثر التسويق ادلصريف ديا يريده العميل و مبا يدور يف 

 خواطرىم ، و من أىم وظائف التسويق احلديث اليت ينبغي الًتكيز عليها نذكر منها : 
 يل ادلرتقب .خلق أو صناعة العميل ابلسعي ضلو العم -
 العمل على اكتشاؼ الفرص االقتصادية و دراستها و حتديد ادلشروعات اجليدة . -
 تصميم مزيج اخلدمات ادلصرفية مبا حيقق حاجات و رغبات العمالء و رضاىم . -
تصميم مزيج اخلدمات ادلصرفية ابلشكل الذي يتالءـ و قدرات العمالء ادلالية و  -

 احلديثة ، سواء من حيث النوعية أو سبل تقدًن اخلدمة .ذلك ابستخداـ األساليب 
متابعة و مراقبة السوؽ ادلصريف و الوقوؼ على انطباعات العمالء حوؿ مزيج  -

 اخلدمات ادلصرفية ادلقدمة ذلم .
مواكبة ادلعايَت الدولية : جيب على ادلصارؼ اجلزائرية أف تواكب ادلعايَت الدولية  -

لكفاية رأس ادلاؿ ، و تطور السياسات االئتمانية و أف هتتم  ادلتطورة ، و أف تستجيب
إبدارة ادلخاطر ادلصرفية ، كما جيب تفعيل دور الدولة و البنك ادلركزي يف تطوير النظاـ 

و مراقبتو و التدخل يف وقت احلاجة لتفعيل و تنشيط السوؽ ادلصرفية و ادلسامهة يف 
 عمليات حتديث اخلدمة ادلصرفية .

 :خامتة .5
 املديكن القوؿ يف األخَت أف تطبيقات اخلدمات االلكًتونية أصبح ضرورة حتمية يف ع      

ده العامل يف شىت اجملاالت ، واجلزائر كغَتىا من هاقتصاد ادلعرفة و االقتصاد الرقمي الذي يش
الدوؿ مطالبة بتوسيع االستخدامات االلكًتونية يف نظامها ادلصريف من أجل تفعيل 
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. و يف ظل ىذه ادلتغَتات وجدت اجلزائر نفسها ملزمة بتدعيم االقتصادية األخرى  األنشطة
قدرهتا التنافسية دلواجهة ىذه التحدايت ادلرىونة مبدى تكيف ادلصارؼ اجلزائرية مع ما 

 يتطلبو العمل ادلصريف اإللكًتوين احلديث و ذلك من خالؿ : 
 ادلعلومات .زايدة اإلنفاؽ االستثماري يف رلاؿ تكنولوجيا  -

التوسع يف استخداـ األنًتنت لتقدًن تشكيلة متنوعة من اخلدمات ادلصرفية للزابئن  -
 و تكلفة أقل .   ّتودة أعلى 

العمل على خلق شبكة مصرفية تكوف مبثابة حلقة وصل بُت ادلصارؼ من جهة و  -
 بُت الشركات و العمالء من جهة أخرى .

ت اجلديدة ليس فقط من ادلصارؼ تنويع اخلدمات ادلصرفية يف ضوء التحداي -
األجنبية بل وحىت من ادلؤسسات ادلالية غَت ادلصرفية و ادلؤسسات التجارية 

 األخرى .

تفعيل دور شبكة االتصاؿ بُت ادلركز الرئيسي لكل مصرؼ و بُت ابقي فروعو مبا  -
 حيقق السرعة يف تداوؿ ادلعلومات اخلاصة ابلعمالء و القياـ ابلتسوايت الالزمة ،
ابإلضافة إىل االرتباط ابلشبكات اإللكًتونية اخلاصة ابدلصارؼ و ادلؤسسات 

 ادلالية األخرى .
 . قائمة ادلراجع:5
 : دلؤلفاتا

لصَتفة ،ا) 2008)انظم دمحم نوري الشمري، عبد الفتاح زىَت العبد الالت،  -
 .االلكًتونية ، دار وائل للنشر والتوزيع ،عماف 
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اجلديد من أعماؿ ادلصارؼ من الوجهتُت )  2002 )شنبور، توفيق،  -
 القانونية واالقتصادي، اجلزء األوؿ، الطبعة األويل، منشورات احلليب احلقوقية،

 .لبناف
إدارة ادلصارؼ مدخل حتليلي كمي ، )  2002 )رضا صاحب أبو زتد ، -

 عماف، األردف  .معاصر ، الطبعة األويل ، دار الفكر للطباعة والنشر ، 
الوظيفة االعالمية لشبكة ، )  2001 )ادللك ردماف، لدانين، عبدا -

 .بَتوت ، لبناف  2001اجلامعية، دار الراتباإلنًتنت، 
، أساسيات و مبادئ التجارة )  2004 ، )بسيوين، عبد احلميد  -

  القاىرة ، مصر. اإللكًتونية، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع،
بدوف ذكر دار  التجارة اخلارجية،(2001 )ي عبد القادر،سويفي عبد اذلاد -

  .وبلد النشر
اجلديد من أعماؿ ادلصارؼ من الوجهتُت ، )  2004 )شنبور، توفيق،  -

 القانونية واالقتصادي، اجلزء األوؿ، الطبعة األويل، منشورات احلليب احلقوقية،
  لبناف .بَتوت، 

البنوؾ يق الرقابة يف اجلودة الشاملة وحتق  ،)2004 )زتد دمحم مسَت، أ .1
 عماف، األردف . ، دار ادلسَتة للنشر والتوزيع والطباعة، التجارية

، دار غريب للطباعة والنشر، أدوات وتقنيات،)2001 )مدحت صادؽ ،  .2
  مصر .

 : األطروحات
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لخدمات ادلصرفية، رسالة إلجتاىات احلديثة لا،)2005 )، ميهوب مساح -
اإلقتصادية وعلـو التسيَت، كلية العلـو   قسم العلـو التجارية، ،ماجستَت

 اجلزائر . جامعة قسنطينة ،
أثر اخلدمات ادلصرفية على حتسُت نوعية ،)2008 )، فرحات خولة   -

كلية العلـو قسم العلـو التجارية،  صرفية ، رسالة ماجستَت ، دلاخلدمات ا
 اجلزائر .االقتصادية ، جامعة ابتنة، 
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 : ملخص
البنوك اجلزائرية شأهنا شأن ابقي مصارف دول العامل الثالث ،غري مهيأة بعد لاللتزام مبقررات 
االتفاقيات الصادرة عن جلنة ابزل للرقابة ادلصرفية ،إذ تنص ىذه األخرية مع كل اتفاقية جديدة تصدرىا 

افسة العادلة، واجلزائر يف على ضرورة تدعيم ادلركز ادلايل للبنوك من اجل بنية مصرفية مستقرة تضمن ادلن
عمل وفق التوصيات الصادرة عن هبدف التسعى لتهيئة البيئة الداخلية للمصارف ىذا اإلطار الزالت 

 إذ ،2003سنة  ةانضمامها لبنك التسوايت الدوليمن خالل  ة والتحقق من التطبيق الفعلي ذلااللجن
 مبعايريتطمح من خالل ىذه العضوية لالستفادة من خربة ىذا البنك يف الشؤون ادلالية و االلتزام 

 .كفاية رأس ادلالالدولية
 ،سلاطر اإلئتمان ،سلاطر السوق. كفاية رأس ادلال، النظام ادلصريف اجلزائري،جلنة ابزل :كلمات مفتاحية

 JEL :G28  ،G21 ،G32 اتتصنيف

Abstract:  

Algerian Banks,like other banks in the third world countries,are 

not prepared yet to abide by the deisions of Basel Committee . 

Algeria in this context it is still seeking to prepare internal 

environment for banks to work according to the recommendations 

issued by the Committee,by joining Bank of International Settelments 

in2003as it aspires ,through this memberhip,to benefit from the 

experience of this bank in financial affairs. 

Keywords: Capital adequacy, Algerian banking System, Basel 

Committee,Credit risk,Market risk. 

JEL Classification Codes:G28, G21, G32 
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 مقدمة:  .1
أنشأت الدول الصناعية الكربى جلنة للرقابة ادلصرفية ضمن إطار بنك  1974سنة        

إىل تنسيق شروط ىدفت  ةغري رمسي استشارية  ةاألخرية جلنوتعد ىذه ،التسوايت الدولية
العمل ادلصريف يف ضوء تفاقم أزمة ادلديونية اخلارجية للدول النامية، ابإلضافة إىل ظهور 

نقص رؤوس أموال ىذه و  نافسة من طرف البنوك الياابنية للبنوك األمريكية و األوربيةادل
إىل تقرير احلد األدىن لكفاية رأس مال كل ىذه الظروف وغريىا كانت الدافع  األخرية،  

تحسني األساليب الفنية للرقابة ادلصرفية على ل  ايف إطار سعيه جنةللمن طرف ا البنوك
 ادلعامالت ادلالية.

ادلال بنسبة  رأسبوضع معيار موحد لكفاية 1988ابزل اتفاقيتها األوىل عام أقرت جلنة 
ن ملزما لكافة البنوك العاملة يف النشاط ادلصريف كمعيار دويل للداللة على مكانة % ليكو 8

ن خالل القيام بتعديالت على ماألوىل  اإلتفاقية مت إعادة النظر يف معايريادلركز ادلايل للبنك، 
من و الذي بدأ تطبيقو 2004سنة  -2 -نسبة كفاية رأس ادلال الدولية حتت اسم ابزل

،مع االحتفاظ بنفس  2007جانفي  1الدول األعضاء يف االحتاد األوريب إبتداءا من طرف 
.أخرىبتغطية سلاطر  النسبة و االلتزام  

فسية يف رلال يف معظم دول العامل إىل تطوير القدرات التنا ةادلصرفي ألنظمةايف إطار سعي و 
يف التعامل مع متطلبات جلنة  سابق جتربةذلا للمصارف  اجلزائرية صلد أن  ،ادلعامالت ادلالية

  %8ابزل يف إطار االتفاقية األوىل ، حيث تعمل البنوك اجلزائرية وفق نسبة ادلالءة احملددة بـ 
، األمر  2003كحد أدىن ، إذ دتلك اجلزائر عضوية يف بنك التسوايت الدويل دتت سنة 

ادلالية و ادلصرفية  الذي ديكن بنك اجلزائر من االستفادة من خربة ىذا البنك يف الشؤون
لتشريعية و التنظيمية ادلصرفية ايتوفر اجلهاز ادلصريف اجلزائري على قاعدة من األنظمة  ،حبيث
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ابلتقيد ابلتوصيات الصادرة عن لو تسمح  اليتادلتعلقة ابلرقابة ادلصرفية،تلك ادلهمة خاصة 
 .جنةللا

 مشكلة الدراسة:
إذ يعترب مصدر  ،لى ادلركز ادلايل اجليد للمصرفمعيار كفاية رأس ادلال أىم مؤشر للداللة ع

هبدف تعزيز  ةابدلخاطر ادلرجح،من خالل العمل على ربط رأس ادلال ألموال ادلودعني أمان
األمر الذي جيعل النظام ادلصريف اجلزائري ملزما على التقيد   .سالمة اجلهاز ادلصريف ككل

ووضع البنوك اجلزائرية ضمن ىذا  الىذا اجملاكبة التغريات العادلية يف هبذا ادلعيار من أجل مو 
 .التوجو الدويل للصناعة ادلصرفية

 من ىذا ادلنطلق ديكن طرح السؤال التايل:
ىل أي مدى النظام املصريف اجلزائري ملتزم مبعيار كفاية رأس املال؟إ  

 أمهية الدراسة:
 وكيفية قياسو.التعرف على معيار كفاية رأس ادلال  -
 معرفة مدى التزام النظام ادلصريف اجلزائري مبعيار كفاية رأس ادلال. -

ة:نهجية الدراسم  
استنادا إىل طبيعة ادلوضوع ادلتناول مت اعتماد ادلنهج الوصفي لطرح الواقع ادلتعلق ابلنظام 

 ادلصريف اجلزائري يف ظل ادلعيار العادلي لكفاية رأس ادلال .
 :ملفهوم كفاية رأس املالاإلطار العام  .2

يعترب محاية حيث يعرف رأس ادلال بشكل عام أبنو الفرق بني األصول واخلصوم ألي منشأة 
حلقوق دائين أي مؤسسة يف حالة عدم وجود سلصصات دلقابلة أي خسائر حتدث يف 

 أيةالدفاعي األول دلواجهة  ادلال اخلط رأسادلستقبل، كذلك ابلنسبة للمصارف يعترب 
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ر زلتملة، نتيجة اخنفاض قيمة أي بند من بنود األصول وعدم وجود سلصص خسائ
  (81، صفحة 2013)لعراف،  يستوعب ىذا االخنفاض.

مال البنك وادلخاطر اليت  رأسادلال مصطلح يراد بو توضيح العالقة بني مصادر  رأسكفاية   
عام فإنو يتوجب على  أي عمليات قد ينفذىا البنك. بشكل أوقد تتعرض ذلا ادلوجودات 

 ادلصرف االحتفاظ برأس مال مناسب دلواجهة حاالت عدم التأكد ادلرتبطة بنطاق نشاطو
 .(142-141، الصفحات 2017)العلي، 

1988الرقابة ادلصرفية سنة ابلشكل التايل وفقا لتوصيات جلنة  ىذه النسبة يتم احتساب
  

  8%التكميلي( وأادلال ادلساند  رأسادلال األساسي + رأس)  معدل كفاية رأس املال=
 ادلوجودات ادلرجحة أبوزان ادلخاطر

 % 4رأس ادلال األساسي /ادلوجودات ادلرجحة أبوزان ادلخاطر: احلد األدىن
وحدات نقدية كاحتياط  8ىذه ادلعادلة بكل بساطة أنو يتوجب على البنك أن يضع  تعين

)مراديي و  .وحدة نقدية يتم إقراضها 100)االحتفاظ حبد أدىن من رأس ادلال( مقابل كل 
 (11، صفحة 2008طيبة، 

من التعديالت على معيار كفاية رأس ادلال ديكن تلخيصها كما  العديد إجراءيف الواقع مت 
 (90، صفحة 2013)لعراف،  يلي:

  مت إدخال بعض التعديالت على  أسلوب حساب معيار    1993عام
اطر االئتمان سلتغطية  إىلادلال ليغطي سلاطر السوق ابإلضافة  رأسكفاية 

رأس ادلال ابإلضافة إىل الشرحيتني السابقتني تتمثل يف  إىل،إضافة شرحية اثلثة 
القروض ادلساندة ألجل سنتني على أن تستخدم لتغطية سلاطر السوق فقط ،و 
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ىي عبارة عن سندات يطرحها البنك يف إكتتاب عام بعائد أعلى من سعر 
 سائر اليت قد يواجهها البنك .السوق ،نظرا الحتمال  تعرض حائزيها للخ

  السماح للبنك إبستخدام األساليب الداخلية اخلاصة  1995سنة
 لقياس سلاطر السوق 

  ادلال  رأسأصدرت اإلتفاقية اخلاصة ابحتساب كفاية  1996سنة
دلواجهة ادلخاطر السوقية، أي عند حساب نسبة رأس ادلال اإلمجالية للمصرف 
يتم إجياد صلة رقمية بني سلاطر اإلئتمان و سلاطر السوق ،عن طريق ضرب 

 ـ 1225مقياس ادلخاطرة السوقية يف 
 ابلتايل تصبح ادلعادلة:

 %8≤دلساند + القروض ادلساندة(  ادلال ا رأسادلال األساسي + رأس)    =  معدل كفاية رأس املال
     1225×مقياس ادلخاطر السوقية ادلوجودات ادلرجحة أبوزان ادلخاطرة+                

     
  رأسنشرت اقًتاحات أولية إلطار جديد لقياس كفاية  1999سنة 

، لتشمل النسبة سلاطر التشغيل إضافة للمخاطر 1988ادلال حيل زلل إتفاقية
 السابقة .

كآخر أجل   2007مت إصدار االتفاقية الثانية ومت حتديد بداية  2004خالل سنة 
 ارتكزت على ثالثة دعائم رئيسية :حبيث لتطبيقها، 

 الدعامة األوىل :احلد األدىن دلتطلبات رأس ادلال .
 الدعامة الثانية: عمليات ادلراجعة الداخلية.

 السوق . الدعامة الثالثة: انضباط
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بصفة خاصة الدعامة األوىل اليت ختص ادلتطلبات الدنيا لألموال اخلاصة  الدراسة تتناول
واجب على التركز على تعريف األموال اخلاصة  -2 -،ديكن القول أن الركيزة األوىل لبازل

البنوك وضعها لتغطية تعرضها خلطر القرض و خطر التشغيل ، و تعرف كذلك ابألموال 
 السوق يف حالة شلارستها لنشاطات تفاوضية.اخلاصة الواجب وضعها دلواجهة خطر 

حافظت على البنود نفسها اليت تدخل يف احتساب بسط ادلعادلة  - 2-لكن اتفاقية ابزل 
%لكنها غريت  8و كذلك حافظت على النسبة نفسها  - 1-اخلاصة ابدلالءة ادلالية ابزل

طريقة احتساب ادلقام يف ىذه ادلعادلة، إذ اقًتحت ثالثة فئات من ادلخاطر و اليت تتمثل يف 
ر اإلمجالية ، و سلاطر التشغيل و اليت دتثل %من ادلخاط 6.6سلاطر القرض و دتثل نسبة 

)آيت %من ادلخاطر اإلمجالية 024% و كذلك سلاطر السوق و اليت دتثل نسبة  1نسبة 
، و بذلك تكون نسبة ادلالءة ادلالية اجلديدة (111، صفحة 2012عكاش و الطيب، 

 (105، صفحة 2013)لعراف،  ،ابلشكل التايل:
 %8≤الشرحية األوىل +الشرحية الثانية +الشرحية الثالثة=  معدل كفاية راس املال

RWA+12.5*Cmr+12.5*Cor 

RWA:RiskWeighted assets  األصول ادلرجحة ابدلخاطر و احملسوبة دلخاطر االئتمان:
. 

Cmr  .رأس ادلال الالزم لتغطية سلاطر السوق : 
Cor .رأس ادلال الالزم لتغطية سلاطر التشغيل : 

خطر القرض ديثل اخلطر األساسي و األكرب )مع األخذ بعني االعتبار خصوصيات كل 
%  12% من االحتياجات اإلمجالية لألموال اخلاصة و  83بنك( ، إذ أيخذ نسبة 

يلي :"احتمالية اخلسارة اليت قد تنشأ عن فشل أو عدم   كما  دلخاطر التشغيل و اليت تعرف
% خلطر  5كفاية عمليات داخلية، أشخاص، أنظمة، أو بسبب أحداث خارجية" و 

 (105، صفحة 2012)آيت عكاش و الطيب،  السوق.
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، صفحة 2013)عبد ادلطلب،  :مخاطر االئتمان تقاس مبجموعة من الطرق ىيف
285) 

 تستند إىل الطريقة ادلستخدمة حاليًا مع بعض طريقة معيارية:
التعديالت خصوصا فيما يتعلق ابالعتماد على مؤسسات التصنيف 
اخلارجية و ىنا يظهر دور البنك ادلركزي يف اعتماد ىذه ادلؤسسات 

 و إقرارىا .

، 2013)لعراف،  األدىن من رأس ادلال ادلطلوب وفق الصيغة التالية:وحيتسب احلد 
 (110-109الصفحات 

RWA *0.08=RC 

RWi*Ai=RWA 

RWA: األصول ادلرجحة ابدلخاطر و احملسوبة دلخاطر االئتمان. 

Ai:األصول. 

RWi:وزن اخلطر لألصل. 

 ستند إىل التقييم الداخلي من قبل ي: أسلوب التصنيف الداخلي
 البنك دلخاطر االئتمان.

 ستند إىل التقييم الداخلي من ي: أسلوب التصنيف الداخلي ادلتقدم
 قبل البنك دلخاطر االئتمان دون تدخل البنك ادلركزي.

ابإلضافة إىل األساليب السابقة ادلذكورة أضافت اللجنة األسلوب ادلعياري ادلبسط للدول 
  توفر هبا مؤسسات تقييم خارجي.اليت ال

 (128-127، الصفحات 2013)لعراف،  اآليت:كتقاس  فسلاطر السوق أما 
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 :ادلدخل ادلعياري 

وفقا ذلذا األسلوب يتم تقسيم سلاطر السوق إىل سعر الفائدة، سلاطر أسعار الصرف،  
 ةالالزمادلال  رأساألسهم، و سلاطر أسعار األسهم، و يتم قياس متطلبات  أسعارسلاطر 

 لكل نوع .

  :مدخل النماذج الداخلية 
نصت على أن اجلهة ادلختصة بتقييم أنظمة القياس الداخلية للبنوك تتمثل يف السلطة 

 اإلشرافية بكل دولة.

 VAR «Value Atحيث يعتمد ىذا ادلدخل على مفهوم القيمة ادلعرضة للخطر 
Risk »  من خالل تطبيق نظم إحصائية،إحتمال التعرض خلسائر  مستقبلية تقاس  اليت

 عند درجات أتكد سلتلفة و من مث تقدير اخلسائر .

 ادلخاطر التشغيلية وىنالك ثالث طرق لقياسها ىي:أما 

 متوسط إمجايل الدخل حساب :من خالل  أسلوب  ادلؤشراألساسي
  %.15سابقة مث ضرب الناتج يف نسبة لثالثة سنوات 

  
 انشطة 8وىي تستند إىل تقسيم أنشطة البنك إىل  :طريقة معيارية

أساسية و حتديد إمجايل الدخل من ىذه األنشطة على مدار ثالث 
سنوات مث إجياد ادلتوسط لكل نشاط و ضربو يف نسبة تًتاوح بني 

اط حسب طبيعة كل نشاط للوصول إىل حجم أمن %18إىل 12%
 (285، صفحة 2013)عبد ادلطلب،  التشغيل .

 حيسب وفق ادلعادلة التالية:
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KTSA=∑(G|1-8*β1-8) 

 :(136-135، الصفحات 2013)لعراف،  ادلدخل القياسي ادلتقدم 
  تقسيم أنشطة البنك 
  حتديد مؤشرات التعرض للمخاطرEI Exposure 

Indicateur من قبل السلطة الرقابية ،حيث مؤشرات  أعماللكل خط
التعرض خلسائر التشغيل :إمجايل األصول ،عدد العاملني ،إمجايل ادلكافئات 
،عدد العمليات ،قيمة العمليات ،عدد احلساابت ،القيمة الدفًتية لألصول 

 ادلادية .
 ت عن األحداث الداخلية: كاالحتيال  .جتميع البياان 
 خسائر احلدث إحتمال يتم إحتسابProbability of 

Loss Event (PE)  و اخلسائر الناجتة عن حدوث احلدث
LossGiven Event( LGE) من خالل البياانت التارخيية ادلتوفرة

من حاصل ضرب  ELلدى ادلصرف ،ابلتايل حتدد اخلسائر ادلتوقعة
EI ,PE, LGE . 

  من حدة،يتم حتديد متطلبات رأس ادلال لكل خط أعمال على
خالل ضرب اخلسائر ادلتوقعة يف معامل معني يتم حتديده من قبل اجلهات 

 الرقابية.
  متطلبات رأس ادلال دلواجهة خسائر التشغيل يف إمجايل

 .متطلبات رأس ادلال لكافة خطوط العمل
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  :مبعيار كفاية رأس املالالنظام املصريف اجلزائري  التزام مدى .3
قامت السلطات اجلزائرية غداة االستقالل مباشرة بتأسيس نظام مصريف يف ظل اجلزائر 

ادلستقلة، ولقد مر ىذا النظام بعدة إصالحات تتماشى مع التغريات االقتصادية و ادلالية 

األوىل سنة العادلية، فعملت على تطبيق التوصيات الصادرة عن جلنة ابزل يف اتفاقيتها 

من خالل ربط رأمسال البنك ابألخطار اليت ديكن أن يتعرض ذلا، و ىذا ما يعزز  1988

الصادرة يف  74/94سالمة الوحدات البنكية و النظام ادلايل بشكل عام، و تعترب التعليمة 

ادلتعلقة بتحديد قواعد احلذر يف تسيري البنوك و ادلؤسسات ادلالية األىم  29/11/1994

 (109، صفحة 2012)آيت عكاش و الطيب،  .يف ذلك

إّن التنظيم اجلديد للنظام البنكي اجلزائري، الذي فتح اجملال أمام ادلبادرة اخلاصة واألجنبية، 

والذي يعتمد على السوق، يتطلب أن تكون للسلطة النقدية آليات وىيئات للرقابة على 

 تتمثل ىذه اذليئات يف: ىذا النظام، إذ

 "يعترب إنشاء رللس النقد والقرض من العناصر األساسية  :رللس النقد والقرض

ابلنظر 1990أفريل 14الصادر يف  10-90اليت جاءهبا قانون النقد والقرض 

 (200، صفحة 2010)لطرش،  إىل ادلهام اليت أوكلت إليو."

  على أنو " تنشأ  143نص قانون النقد والقرض يف مادتو رقم  :ادلصرفيةاللجنة

جلنة مصرفية مكلفة مبراقبة حسن تطبيـق القوانني واألنظمة اليت ختضع ذلا البنوك 

 ."وادلؤسسات ادلالية ومبعاقبة ادلخالفات ادلثبتة
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 ،إذشهرجيب على البنوك أن تقوم ابلتصريح بنسبة كفاية رأس ماذلا كل ثالثة أحبيث 

ديكن للجنة ادلصرفية أن تطلب مـن أي بنك أو مؤسسة مالية القيام ابلتصريح هبذه 

 النسبة يف تواريخ أخرى زلددة من طرفها وذلـك يف إطار قيامها أبعماذلا الرقابية.

  تتمثل مهمة ادلديرية العامة للمفتشية العامة يف  :العامة للمفتشية العامةادلديرية

أنشطة البنك ادلرتبطة ابلتنظيم والتسيري اإلداري من جهة، مراجعة ومراقبة كل 

وابلعمليات البنكية وادلالية للبنوك وادلؤسسات ادلالية فيما يتعلق بتوزيـع القـروض 

وتسيري االلتزامات ادلالية وسوق الصرف وحركة رؤوس األموال مع اخلارج من 

لبنوك وادلؤسسات ادلالية كما تقوم ىذه ادلديرية مبراقبة مدى احًتام ا. جهة أخرى

لألحكام القانونية لصاحل اللجنة ادلصرفية وذلك بتنظيم عمليات الرقابة على 

 .أساس ادلستندات وكذا الرقابة ادليدانية

ادلال البنوك اجلزائرية ىي  رأسصلد أن نسبة كفاية ي و ابحلديث عن النظام ادلصريف اجلزائر 

%بني صايف  8و الثانية، و ىي كحد أدىن تبلغ  نفسها احملددة ضمن اتفاقية ابزل األوىل

 األموال الذاتية و ادلخاطر ادلرجحة .

العناصر ادلستعملة يف حساب رؤوس األموال اخلاصة األساسية و العناصر ادلطروحة ىي -

 نفسها ادلتبعة يف مقًتحات جلنة ابزل .
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ر االئتمان ىي نفسها و ابلنسبة لطريقة حتويل االلتزامات خارج ادليزانية ادلتعلقة مبخاط-

 تتطابق مع متطلبات جلنة ابزل .

 ادلعايري ادلطبقة يف اجلزائر دلراقبة وضعية الصرف ىي نفسها كذلك.-

تشابو يف طريقة حساب معامل توزيع ادلخاطر بني ما ىو مطبق يف اجلزائر و معايري جلنة -

 ابزل مع االختالف يف النسب فقط.

 03ري على ىيئة أتمني على الودائع مت إنشاؤىا مبقتضى األمرحيتوي النظام ادلصريف اجلزائ-

 و ىو ما يتوافق مع ما تفرضو جلنة ابزل. 2003أوت  26ادلؤرخ يف 11/

 لكن يبقى النظام ادلصريف اجلزائري غري مواكب للمعايري العادلية من حيث:

الًتجيحات داخل ادليزانية ادلطبقة يف اجلزائر من حيث النسب عن الًتجيحات اليت  اختالف

 :اقًتحتها جلنة ابزل كما يلي 

 50% 20%،  10%إىل   0تتفاوت معدالت الًتجيح ادلقًتحة من جلنة ابزل من: -

%،  5%،  0%،بينما معدالت الًتجيح يف البنوك اجلزائرية تتفاوت من  100إىل،  %

20 % 100  % 

و الذي يغطي فقط خطر  -اإلتفاقية األوىل -معدل كوك على ةمعتمد اجلزائرالزالت  -

 القرض دون األخطار األخرى .
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عدة تعديالت على ابزل األوىل و ىي إدخال خطر السوق ، فإن ىذا التعديل مل  طرأت-

ية ادلطبقة يف يصل بعد إىل اجلزائر و ابلتايل فخطر السوق غري مغطى يف القواعد االحًتاز 

اجلزائر ، ابإلضافة إىل ذلك فقد مت إدراج خطر أخر ضمن ادلتطلبات اجلديدة لبازل الثانية 

الذي يتمثل يف خطر التشغيل و يعترب من ادلخاطر احلديثة اليت ال بد من تغطيتها ، فإن 

 القواعد االحًتازية ادلطبقة يف اجلزائر ال تتوفر بعد على ذلك 

اجلزائرية العمومية على األنظمة و الطرق احلديثة لتقييم و قياس سلاطر ال تتوفر البنوك -

خطر القرض، ابلرغم من أن التشريعات البنكية اخلاصة ابلقواعد  و السوق،سلاطر التشغيل 

ادلصرفية تنص على ضرورة توفر البنوك على ىذا النوع من الطرق لقياس و تقييم ادلخاطر 

 وب التقييم الداخلي األساسي (.)أسلوب التقييم الداخلي ، أسل

انعدام الشفافية على مستوى البنوك اجلزائرية العمومية ، فقواعد جلنة ابزل تصر على -

ضرورة وجود الشفافية من خالل توافر نظام دقيق و سريع للمعلومات ديكن االعتماد عليو 

 فاءهتا.تقييم أداء ادلؤسسات و مدى ك و حىت تستطيع األطراف ادلشاركة يف السوق

ال يتوفر النظام ادلصريف اجلزائري على ىيئات للرقابة قوية قادرة على اكتشاف مدى مالءة -

رأس ادلال وكفايتو لتغطية اخلسائر و التدخل ادلبكر للمحافظة علة مستوى األموال اخلاصة 

 (121-120الصفحات ، 2012)آيت عكاش و الطيب،  و منعها من التدين.
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 خامتة: .4
إبصدار التنظيم البنكي رقم  1988قام بنك اجلزائر بعد صدور إتفاقية ابزل األوىل سنة 

، وبعد أن مت االنطالق يف تطبيق ىذه االتفاقية يف 1991أوت  14بتاريخ  91- 09

فمرب نو  29بتاريخ  74- 94قام بنك اجلزائر إبصدار التعليمة رقم  1993بداية سنة 

أتخر إىل غاية التعليمة و تالتطبيق الفعلي ذلذا ادلعيار الذي تضمن أن، غري 1994

 .1992بنهاية سنة  لاللتزام ابدلعياريف حني أقرت جلنة ابزل آخر أجل 1999

وقد حدد بنك اجلزائر الطريقة ادلعيارية البسيطة من أجل تقدير األصول ادلرجحة  ىذا

ابدلخاطر، كمـا حدد مناذج يتم استخدامها من طرف البنوك ألجل التصريح بنسبة كفاية 

لكن تبقى ىناك اختالفات جيب على النظام  .رأمساذلا يف أوقات زلددة مـن كل سنة

تتمكن البنوك اجلزائرية من دخول السوق و منافسة البنوك ادلصريف اجلزائري تداركها حىت 

، من خالل هتيئة البيئة الداخلية للمصارف وضمان عملها  وفق معايري متماشية مع العادلية

 أصبح األمر الذي تسيرياليف  للبنوك الصناعة ادلصرفية الدولية ،منح ادلزيد من اإلستقاللية

 .القتصاد العادلي شرطا ضروراي للتطور واالنفتاح على ا
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 : ملخص
لقاء نظرة على النظام ادلصريف اجلزائري، وادلصاعب اليت تواجهها البنوك إن الغاية من ورقتنا البحثية ىي إ

و ىم مكوانت اجلهاز ادلصريف يف أي دولة كانت، أحدى إ، ابعتبارىا تشكل فيولسمامية اليت تعملاإل
ية يف هها ادلصارف اإللسمامىم التحدايت اليت تواجابلتارل فإن اذلدف من ىذه الدرالسة ىو التعرف علىأ

ن أ، فتبني لنا من خمال ىذه الدرالسة خاصة اجلهاز ادلصريف اجلزائرية عامة و يف األنظمة ادلصرفية التقليدي
ادلصارف اإللسمامية يف اجلزائر مازالت تتخبط يف العديد من ادلشاكل وتواجو الكثري من الصعوابت رغم 

ذل إمن والثقة، ابإلضافة ذل جانب توفري عنصري األإمات اإلصلازات اليت تقدمها للمتعاملني من خد
 .مساعلتها يف حتقيق األىداف العامة للدولة

 اجلهاز ادلصريف، البنوك اإللسمامية، التحدايت، اجلزائر.كلمات مفتاحية: 
 JEL :G20, G21, G23اتتصنيف

Abstract: 

The aim of our research paper is to hake a look at the Algerian 

banking system and the difficulties faced by the Islamic banks 

operating in this system as one of the most important components of 

the banking system in any country.  
Therefore, the aim of this study is to identify the most important 

challenges that Islamic banks face in the traditional banking systems 

in general and in the Algerian banking system in particular, so it 
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became clear to us through this study that the Islamic banks in Algeria 

are still floundering in many problems and face many difficulties 

despite theAchievements offered to customers of services as well as 

providing elements of security, confidence and their contribution to 

theoverall objectives of the state. 

Keywords: Algerian banking system; Islamic banks; challenges; 

Algeria. 

JEL Classification Codes:G20, G21, G23. 
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 مقدمة:.1
أ يتجز  ن ظهور البنوك اإللسمامية حديثا وبروزىا يف الساحة ادلصرفية ابعتبارىا جزءالإ       

زمات اليت زعزعت النظام دركت أعليتها خاصة بعد األأمن اجلهاز البنكي للدول اليت 
البنكي وما نتج عنها من ارتفاع يف ألسعار الفائدة،فهي دتثل اخليار األمثل للذين ال يرغبون 

ل ا تتماىى مع اتجمتمع اإللسمامي وتل ي احتياجاتو، شلا يقلهنيف التعامل مع البنوك الربوية،أل
فراد أي اكتنازىا وابلتارل احلد من السلبيات اليت قد من االحتفاظ برؤوس األموال لدى األ

جل أتنتج عن ىذه الظاىرة، وعن طريق الستغمال ىذه ادلوارد عوض بقاءىا معطلة من 
نعاش االقتصاد الوطين وادلساعلة يف زايدة النمو االقتصادي، وعلى الرغم من التقدم إ

ققتها ىذه البنوك من خمال قدرهتا على كسب ثقة العديد من ادلتعاملني واالصلازات اليت ح
بسبب اخلدمات اليت تقدمها والصيغ التمويلية اليت تتعامل هبا وفقا دلبادئ الشريعة 

انو يف ادلقابل تعًتضها العديد من التحدايت يف سلتلف األنظمة ادلصرفية إال لسمامية، اإل
 تقليدية كما ىو احلال يف اجلزائر.وعلى وجو اخلصوص تلك األنظمة ال
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 :ووفرضيات البحث إشكالية
 وشلا لسبق ؽلكن طرح اإلىكالية التالية:

ظل اجلهاز  ما ىي أىم الصعوابت والتحدايت اليت تعرقل نشاط البنوك اإللسمامية يف
 ادلصريف اجلزائري؟

 بغرض اإلجابة على اإلىكالية ادلطروحة نقًتح الفرضية التالية:و         
احلواجز خاصة يف الدول اليت تتميز مية يعًتضو العديد من العقبات و إن عمل البنوك اإللسما

 بوجود نظام مصريف تقليدي. 
 :وأىدافو بحثمنهجية ال

مت االعتماد على ادلنهج الوصفي التحليلي يف مراجعة األدبيات اخلاصة ابلعمل ادلصريف      
 اإللسمامي وذات الصلة ادلباىرة مبوضوع البحث، وذلك من اجل حتقيق األىداف التالية:

 تقدمي فكرة موجزة حول النظام ادلصريف اإللسمامي وادلصارف اإللسمامية يف اجلزائر؛ -ا
  لتحدايت الداخلية واخلارجية اليت تؤثر على نشاط ادلصارف اإللسمامية؛حتديد أىم ا -ب
 الوقوف عند الصعوابت اليت يفرضها اجلهاز ادلصريف اجلزائري على ىذا النوع من البنوك. -د

 :طاراملفاىيمي للنظام املصريفاإل.2
يلعب النظام البنكي دورا مهما يف احلياة االقتصادية ابعتباره األداة اليت ال ؽلكن 

خرى دتويل أااللستغناء عنها يف جتميع أموال ادلودعني وزتايتها ىذا من جهة، ومن جهة 
ذل كل من النظام إادلشاريع وادلساعلة يف تطوير االقتصاد الوطين، ويف ىذا احملور لسنتطرق 

ذل مكوانت كل منهما وأىدافهما إادلصريف التقليدي والنظام ادلصريف اإللسمامي، مع اإلىارة 
ىم النقاط اليت تشًتك فيها البنوك اإللسمامية والتقليدية أميتهما، وتسليط الضوء على أو 

 ذل الفروقات اجلوىرية ادلوجودة بينهما.إابإلضافة 
 ري الربوي(:النظام املصريف اإلسالمي )غ 1.2
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عمال والنشاطات ىو ذلك النظام البنكي الذي تقوم فيو البنوك اإللسمامية أبداء األ
لسمامية حكام الشريعة اإللسمامية، فهذا النظام يضم البنوك اإلأذل مبادئ و إادلصرفية الستنادا 

ن الراب زلرم ىرعا.ومن خصائصو أال عطاء ابعتبار و  خذاأاليت ال تتعامل مبعدل الفائدة 
لقيام مبعاممات وتقدمي خدمات الربوية أي ضمن ضوابط ىرعية مع االلتزام بتعاليم ا

نو ال يقدم البديل احلمال ويلغي الفائدة فقط أللسمام، يتميز ىذا النظام ابلشمولية أيضا اإل
ىداف اجتماعية واقتصادية وال يقتصرعلى الربح فقط، وذلك عن أذل حتقيق إا يسعى إظلو 

ادلشاريع وااللستثمارات وزلاربة االحتكار واحلث على الزكاة أيضا.وال  طريق اختيار نوعية
ك اإللسمامية ذل مفهوم البنو إؽلكن احلديث عن النظام ادلصريف اإللسمامي دون التطرق 

 وظائفها.وخصائصها، أىدافها و 
 خصائص البنوك اإلسالمية:تعريف و  -

ذلذا معينة و معظمها تشًتك يف نقاط  نإالأرغم تعدد تعاريف البنوك اإللسمامية 
رفية اليت تقوم ادلصهنا تلك ادلؤلسسات ادلالية و أن نعرف البنوك اإللسمامية على أارأتينا 

ة اإللسمامية يف توظيفها يف العمليات االلستثمارية مع مراعاة قواعد الشريعبتجميع األموال و 
اجتماعية ية و مي من تنمية اقتصادىداف اتجمتمع اإللسماأنشاطاهتا مبا ػلقق رتيع معامماهتا و 

ن أمن خمال العدالة يف توزيع األموال ووضعها يف ادلسار اإللسمامي. شلا تقدم نستنتج 
 اخلصائص، أعلها:ا من البنوك مبجموعة من السمات و البنوك اإللسمامية تتميز عن غريى

 لسمامية يف خماق اإلاألاإللسمامية من خمال تطبيق القيم و لسس الشريعة اخلضوع أل
 ؛كل جهودىا ضلو االلستثمار احلمال  توجيوعماذلا ادلصرفية، و أ
 خلسارة فيما يتعلق ائم على ألساس ادلشاركة يف الربح و تعمل مببدأالولساطة ادلالية القا

 ؛هنا رابأال تتعامل ابلفائدة من منطلق مبعامماهتا، و 
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 سن، نشاط كما تقوم ىذه البنوك مبجموعة من األنشطة مثل: نشاط القرض احل
مة يط التكافل االجتماعي بني فئات األشذل تنإصندوق الزكاة...اخل، شلا يؤدي 

 (96-92، الصفحات 2002)فليح، اإللسمامية.
 اىداف البنوك اإلسالمية: -

، 2008)العجلوين، منهاىداف، أذل حتقيق عدة إتسعى ادلصارف اإللسمامية 
 :(115-113الصفحات 

  األىداف ادلالية، ابعتبارالبنك اإللسمامي مؤلسسة مالية تؤدي دور الولساطة ادلالية، فانو
ذكر منها، جلب ادلوارد ادلالية نداف ادلالية اليت تعكس صلاحها، و ىيوجد العديد من األ

رابح من اجل خلق ميزة تنافسية والقدرة يق األحتقوتنميتها، الستثمار رؤوس األموال و 
 ؛لستمراراالعلى البقاء و 

  ن توفر رتيع اخلدمات اليت أاألىداف ادلتعلقة ابدلتعاملني، غلب على البنوك اإللسمامية
من ذل ادلصارف التقليدية، و إللجوء  يضطرماعنها العميل وػلتاجها لكي يبحث

حتقيقها يف ىذا الصدد: التميز يف اخلدمات ذل إاألىداف اليت تسعى البنوك اإللسمامية 
ادلصرفية من خمال تقدمي منتجات مصرفية حمال و ذات جودة عالية، توفري التمويل 

 ؛نصر األمان للمودعنيالمازم للمستثمرين، و توفري ع
 رلموعة من ذل حتقيق إداف داخلية خاصة ابلبنك، تسعى البنوك اإللسمامية أى

لعناصر البشرية تنمية ادلوارد البشرية من خمال تدريب اىي: األىداف اخلاصة هبا، و 
عدالت ظلو جيدة جلذب عمماء جدد تطوير مهارات عمالو، حتقيق مادلوجودة لديها و 

 أكرب إذلجغرافيا من اجل الوصول نتشار اجتماعيا و االالعمماء احلاليني، و كسب ثقة و 
 ؛األماكن ربأقتوفري اخلدمات ادلصرفية ذلم يف قدر شلكن من الزابئن و 
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 ادلنافسة على أىدىا بني البنوك ن أىداف ابتكارية لتطوير ادلنظومة ادلالية اإللسمامية، أ
التطوير يف بداع والتجديد و ذل اإلإ ذلذا تسعى البنوك اإللسماميةا و لألفضل طبع البقاءو 

انحية أخرى من  منكن من العمماء ىذا من انحية، و قدر شل أكربخدماهتا جلذب 
ن التبعية ختليص اقتصادايت الدول اإللسمامية مالبنوك التقليدية األخرى و  نافسةاجل م

تطوير جديدة و  ذلذا الغرض تقوم اببتكار صيغ دتويللماقتصادايت األخرى، و 
مواكبة فية ادلوجودة للرفع من كفاءهتا وفعاليتها يف السوق ادلصرفية و اخلدمات ادلصر 
 التطور البنكي.

 
 وظائف البنوك اإلسالمية: -

لقد الستمدت البنوك اإللسمامية وظائفها من جتارب البنوك التقليدية لكن ابلطريقة 
 تتمثل رلمل وظائفها يف:ختالف هبا الشريعة اإللسمامية، و  اليت ال
 من أعلها صلد: ودائع حتت الطلب، الودائع ابختماف أنواعها، و  قبول الودائع

 ؛(09، صفحة 2002)ابو غدة، االلستثمارية، الودائع االدخارية
 صدار لسندات ادلقارضة، وىي عبارة عن واثئق زلدودة القيمة صادرة عن ادلصرف إ

أبمساء من يكتتبون هبا مقابل دفع القيمة احملرر هبا على ألساس ادلشاركة يف أرابح احملققة 
، والصكوك لسنواي، وصلد: لسندات ادلقارضة ادلشًتكة، لسندات ادلقارضة ادلخصصة

 ؛(80-79، الصفحات 2009)الشمري، اإللسمامية
 خري والستثمارىا الستثمارادلوارد ادلاليةللمصرف، من خمال تشغيل رؤوس أموال ىذا األ

 ؛حكام الشريعة اإللسماميةأمبا يتماىى مع 
  طريق ادلقاصة، قبول القيام ابخلدمات ادلصرفية بصفة عامة، حتصيل الشيكات عن

حتصيلها عوض العمماء، ىراء وبيع األوراق ادلالية، ىراء وبيع العممات الكمبياالت و 
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ماانت األجنبية، التحصيل نيابة عن الغري، تقدمي القروض احلسنة وإدارة صناديق األ
 .(36-33، الصفحات 2018)ادلولسوي، الزكاةاإلعاانت االجتماعية و والضماانت و 

 قواعد النظام املصريف اإلسالمي: -
االلتزام ادلتمثلة يف رلموعة من القواعد الرئيسية، و يقوم النظام ادلصريف اإللسمامي على 

احلرام، قيام ىذا النظام على ألساس عقائدي، عدم التعامل الكامل بقاعدة احلمال و التام و 
ة اخلراج ابلضمان اخلسارة، قاعددلقصود منها ادلشاركة يف الربح و ابلراب، قاعد الغنم ابلغرم وا

صل ػلصل على ما تولد عنو من عائد، قاعدة ال ضرر وال ضرار ويقصد أتعين من ضمن و 
ما حتملو يف طياهتا من احلث حل العام، قاعدة العمل واجلزاء و قيق الصاحتفساد و هبا عدم اإل

 (127، صفحة 2003)يسري، .على العمل واإلنتاج للحصول على مقابل
 ىداف النظام املصريف اإلسالمي:أ -

 ىداف النظام البنكي اإللسمامي ىي:أىم ألعل و  
  اذلدف التنموي: من خمال قيام النظام ادلصريف اإللسمامي بتخصيص ادلوارد وفقا

يساىم بفعالية يف حتقيق التنمية طار ادلعايري الشرعية إللضوابط العامة للنقود ويف 
 ؛(93، صفحة 1989)اخلضريي، ةاالقتصادي

  :ن النظام ادلصريف اإللسمامي قائم على ألساس اعتبار النقود ولسيلة أاذلدف االجتماعي
 ربط القيم التبادلية للسلع واخلدمات شلا ػلقق العدالة يف إذلضافة دفع ال لسلعة ابإل

البنك وادلستثمر ض صاحب ادلال والعامل و ادلشاركة يعر  أن مبدأتوزيع الدخل، كما 
ال ساواة بني الذي ؽللك و لتحمل ما ينجم عن ادلخاطرة ابلستثمار األموال فتتحقق ادل

 ؛(70-69، الصفحات 2012)داوود، ال ؽللكبني الذي يعمل و يعمل و 
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  ىم العوامل اليت أن التغري يف معدل الفائدة من بني أزلاربة التضخم: كما ىو معلوم
ن طبيعة عمل النظام ادلصريف اإللسمامي أذل عدم االلستقرار يف األلسعار، ومبا إتؤدي 

 االقتصاد اإللسمامي.اخلارل من لسعر الفائدة يقلل من حدة التضخم يف 
 
 :االختالف بني البنوك اإلسالمية و البنوك التقليديةأوجو التشابو و  2.2

 أوجو التشابو بني البنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية: -

 تتماثمان يف العديد من النقاط، أعلها:التقليدية تشًتكان بل و إن البنوك اإللسمامية و 
 عمال اليت تتصل مصرفية، تقومان ابألمالية و بيعة كماعلا تعتربان مؤلسسات ذات ط

و أمر ابحلصول على ادلوارد ادلالية ادلصرفية لسواء تعلق األادلالية و ابجلوانب 
الستخدامها،ابلرغم من االختماف يف صيغ الستخدام ىذه ادلوارد فكل واحدة منهما 

 تستثمرىا مبا يتفق معطبيعتها.
  السيولة  مان يف التمسك ابعتباراتاإللسمامية تتماثكل من ادلصارف التقليدية و

كثر صرامة لدى ادلصارف أن التمسك هبذه ادلعايري يكون أال إالرحبية، وادلخاطرة و 
 التقليدية مقارنة ابدلصارف اإللسمامية.

  رلرباتن على التقيد بقوانني وتعليمات وقرارات اإللسماميةإن كما من البنوك التقليدية و
 ذل رقابتو.إختضعان و بنشاط البنوك، أنظمة البنك ادلركزي ادلتعلقة و 
  عمال ادلصرفية اليت ال تتضمن التعامل داء األأتشًتك البنوك التقليدية واإللسمامية يف

لسمامية، على حكام الشريعة اإلأابلفائدة، فتقوم بتقدمي اخلدمات اليت ال تتعارض مع 
ممات اليومية وليس  تسوية ادلعاإذللسبيل ادلثال: احلساابت اجلارية الدائنة اليت هتدف 

احلصول على عائد، حتصيل الشيكات، التحويمات النقدية، الستبدال العممات، 
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ال تسًتد دون زايدة و حتصيل الديون ابلنيابة عن الدائن، مبا يف ذلك القروض اليت دتنح و 
 نقصان أي دون فوائد.

  اخلارجية، فهذه ة و لياإللسمامية يف خضوعها للرقابة ادلالية الداختتشابو البنوك التقليدية و
األخرية لسبق ذكرىا حيث يقوم هبا البنك ادلركزي واجلهات ادلختصة مبا فيها ىيئات 

ما الداخلية فتتم يف حدود نطاق البنك ذاتو من طرف األىخاص أالرقابة ادلالية، 
ادلعنيني، والغرض منها منع حصول األخطاء والتماعب واالضلرافات ومعاجلتها يف احلني 

 ن وجدت.إ
 بني البنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية:الختالف اأوجو  -

فيما تقليدية، و الالتماثل بني ادلصارف اإللسمامية و عدم و صلد العديد من االختمافات 
 يلي لسنقوم بعرض أىم ىذه الفروقات:

 بني البنوك اإلسالمية والبنوك التقليديةاالختالف أوجو : 1اجلدول 
 التقليديةالبنوك  البنوك اإلسالمية

ال تدفع أي فوائد على ادلوارد اليت حتصل عليها من 
ادلدخرين، بل تدفع رحبا إذا حتقق عند الستخدام ىذه 

ادلدخرات )الودائع االلستثمارية( يف األنشطة االقتصادية، 
ما الودائع اجلارية فتعترب أمانة لديو لو غنمها وعليو أ

 غرمها

م لسعر فائدة تقوم جبمع مدخرات ادلتعاملني و تدفع ذل
زلدد لسلفا مقابل ودائعهم بغض النظر عن نتائج 
أعماذلم، ودتثل الودائع دينا عليها غلب إعادهتا 

 ألصحاهبا عند الطلب عليها

صيغ الستخدام ادلوارد لديها تتضمن ادلشاركة يف الربح 
واخلسارة، فتقوم بتوجيو ادلدخرات ضلو قنوات االلستثمار 

شريعة اإللسمامية، فمعيار ادلختلفة على ألساس مبادئ ال
الستثمار األموال فيها يقوم على ألساس الرحبية ورلاالت 

 االلستثمار ادلشروعة

الستخدام ادلوارد يعتمد ألسالسا على القروض و 
التسهيمات االئتمانية ادلمنوحة للمتعاملني، فهي تقوم 
بتمويل االلستثمارات ادلختلفة حسب األلسس ادلتبعة 

ار االلستثمار فيها ىو تعظيم يف البنوك التجارية، فمعي
األرابح حىت لو كانت رلاالت الستثمار ىذه األموال 

 .غري ىرعية
 .تتعامل ابلفائدة و عليو معامماهتا ربوية ال تتعامل ابلفائدة معامماهتا غري ربوية
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العماقة بني ىذه البنوك و ادلتعاملني معها لسواء كانوا 
ألساس  و متحصلني على التمويل تقوم علىأمودعني 

التعاون و احلرص ادلتبادل على ادلشاركة يف الربح و 
 اخلسارة و ضمان لسمامة التعاممات من ىبهة الراب

العماقة بني ىذه البنوك وادلتعاملني معها ىي عماقة 
مقرض مبقًتض، وال يربطها يف ذلك إال مبلغ القرض 

 .و فائدتو وضماهنما

 يقوم نشاطها على ألساس ادلتاجرة ابلقروض يقوم نشاطها جزئيا على التجارة ابلبضائع
اجلزء األكرب من موجوداهتا يتمثل يف االلستثمارات من 
خمال صيغ ادلشاركة و ادلضاربة وغريىا، واجلزء األكرب 
من مطلوابهتا يتمثل يف الودائع االلستثمارية وعليو اجلزء 
األلسالسي  يف موجودات ومطلوابت البنوك اإللسمامية 

اباللستثمار بعيدا عن اإلقراض  يرتبط بدرجة مهمة
 الربوي احملرم ىرعا.

وال اآلخرين فاجلزء األكرب مىي مؤلسسات تتعامل أب
من أصوذلا يتمثل يف القروض واجلزء األكرب من 
خصومها يتمثل يف الودائع و ابلتارل فإهنا تعتمد 

بشكل ألسالسي على الفائدة اليت دتثل ألساس عملييت 
 اإلقراض و االقًتاض.

 انتمن اعداد الباحث :املصدر
 

 التحدايت واملعوقات اليت تواجهها البنوك االسالمية:.3
 األنظمة املصرفية على البنوك اإلسالمية: التحدايت اليت تفرضها1.3

 القوانني الوضعية عن األحكام والقواعد الشرعية: -

 معظم القوانني واللوائح اليت تنظم النشاط ادلصريف غري ملتزمة مببادئ الشريعة
اإللسمامية أي ال تتضمن أحكام تتنالسب مع عمل ادلصارف اإللسمامية، لذا فإن ىذه 
االخرية تعاين من مشكلة ارتفاع الضرائب على األرابح وخاصة وأهنم يتهربون من دفعها 
إضافة إذل مشكلة الضرائب ادلدفوعة على األرابح اليت توزع على الودائع االلستثمارية كون 

 جزء من التكاليف اإلرتالية للبنك. أهنا تتعامل على ألساس
 النقدية املطبقة على املصارف االسالمية:السياسة  -
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إن النظم واألدوات واأللساليب اليت تتبعها ادلصارف اإللسمامية يف تعاملها مع 
ادلصارف التقليدية لتنفيذ لسيالستها النقدية ال تتماىى مع ادلصارف اإللسمامية، فالقوانني 

اجل أنظمة ربوية لذا ال يوجد قوانني وأحكام متعلقة ابلبنوك اإللسمامية ادلعمول هبا حاليا تع
 (190، صفحة 1996)ابو زيد، وذلك من حيث التعامل ابلراب.

 :حتدي املعايري احملاسبية -
ألزمت البنوك ادلركزية ضرورة االلتزام مبعايري احملالسبة الدولية لكافة البنوك، لذلك 
وجدت البنوك اإللسمامية نفسها ملزمة ابلتعامل وفق ىذه ادلعايري، يف حني أن بعض تلك 
ادلعايري منافية ألحكام الشريعة فعلى لسبيل ادلثال ادلعيار التمليكي الذي ؼللط بني أحكام 

 جارة.البيع مع اإل
 اإلسالمية: الداخلية للبنوكالتحدايت 2.3

فهي عبارة عن ادلشكمات ادلرتبطة بسيالسات ادلصارف اإللسمامية، خاصة 
 ادلشكمات ادلرتبطة ابدلوارد البشرية وتتمثل فيما يلي:

  ادلوظفني ادلؤىلني وادلختصني يف اجلانب ادلصريف والشرعي معا: فهي عبارة عن
بسيالسات ادلصارف اإللسمامية، خاصة ادلشكمات ادلرتبطة ابدلوارد ادلشكمات ادلرتبطة 

 البشرية، وتتمثل فيما يلي:
 تاج إليها العمل ادلصريف اإللسمامي؛عدم توفر الكوادر البشرية اليت ػل-
تواضع وقلة خربة أغلب العاملني يف ادلصارف اإللسمامية بطبيعة وجوىر فقو -

 ة؛ادلعاممات ادلالية اإللسمامي
مية فاية وفعالية الربامج التدريبية اليت تطرحها ادلؤلسسات ادلالية وادلصرفية اإللسماعدم ك-

 يف رفع كفاءة وأداء العاملني؛
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  :لسوق مارل  وجود تعود اعليةانعدام السوق ادلارل اإللسمامي وضعف التعاون فيما بينها
 لأللسباب التالية: للمصارف اإللسمامية

كنها من حتقيق أىدافها لمصارف اإللسمامية ؽلإن أعلية السوق ادلارل اإللسمامي ل-
 التنموية؛

حاجة ادلصارف اإللسمامية اللستثمار فوائضها ادلالية يف مشروعات الستثمارية طويلة -
 األجل عن الستيعابو تلك الفوائض؛ األجل اليت قد تعجز فرص التوظيف قصرية

الدول جتاه ادلصارف عض طبيعة السيالسات النقدية اليت تطبقها البنوك ادلركزية يف ب-
 اإللسمامية؛

تتصف ودائع البنوك اإللسمامية بقصر آجاذلا وابلتارل ال تستطيع ادلصارف اإللسمامية -
 توجيهها ضلو االلستثمار والتمويل طويل األجل.

 اإلسالمية: اخلارجية للبنوكالتحدايت 3.3
 :تعدد اراء املراقبني الشرعيني -

تعاين ادلصارف اإللسمامية من مشكلة تعدد اآلراء الفقهية فيما يتعلق ابلنشاط 
ادلصريف، أي البد من اإلىارة إذل أن ىيئة الفتوى والرقابة الشرعية يف ادلؤلسسات ادلصرفية 
اإللسمامية تستند فيما يصدر عنها من فتاوي وقرارات إذل ادلقاصد الشرعية وقواعدىا الكلية 

ة ادلستمدة من األصول دون التقيد مبذىب معني، لذا تتمثل أىم وأحكامها اجلزئي
 ادلشكمات اليت تعاين منها ىيئات الرقابة الشرعية يف ادلصارف اإللسمامية ابآليت: 

 الستقمالية ىيئات الرقابة الشرعية؛ 
  ما دتارلسو بعض اإلدارات ادلصرفية جتاه ىيئات الرقابة من خمال صياغة السؤال

 عينة ابلرغم من رلافاتو وسلالفتو؛وتكييفو بطريقة م



 

 عالم أمساء ، حاج سليمان ربيعة
 

1 ، العدد2اجمللد                                   NARAFE 190  جملة 

 

  تواضع التعاون بني إدارة ادلصرف اإللسمامي وىيئة الرقابة الشرعية شلا يعين عدم
 التجاوب السريع من قرارات اذليئة وابلتارل الستمرار ادلخالفات الشرعية.

 املصرف: اجتاه ىذاعمالء النظرة التقليدية لل -

ادلصارف نتيجة اقتناعهم مببادئها فيما  معظم العمماء يفضلون إيداع أمواذلم لدى
يتعلق مبعدالت الفائدة ىذا ما دل تعمل بو ادلصارف اإللسمامية، أما فيما ؼلص عملية 
التمويل فتجد ىذه األخرية ضعف يف إقبال ادلستثمرين للتعامل معها، إضافة إذل ذلك 

يت يثريىا ادلًتبصون "ضعف ادلصارف اإللسمامية يف زتماهتا اإلعمامية إذل تدعيم الشكوك ال
هبا حول عدم وجود فوارق بني طريقة عملها وعمل ادلصارف التقليدية خاصة فيما ؼلص 

 ادلراحبة".
 ضعف اهلياكل اإلنتاجية واالستثمارية يف البلد اإلسالمية: -

تعاين البنوك اإللسمامية عدة مشاكل أبرزىا ضعف اذلياكل اإلنتاجية وعدم مرونتها 
 فة إذل عدم االلستقرار السيالسي واالقتصادي فيها.وضيق األلسواق ابإلضا

خمتلف التحدايت اليت تواجهها ىذه  اجلزائري ابلبنوك اإلسالمية، و عالقة النظام املصريف.4
 :األخرية يف ظل ىذا النظام

 :النظام املصريف اجلزائري 1.4
كبري   ريثػلتل اجلهاز ادلصريف مكانة مهمة يف اقتصادايت رتيع الدول، دلا لو من أت

ذلذا اىتمت اجلزائر بتطوير ىذا اتجمال دلا لو من على احلياة االقتصادية وتنميتها وتنشيطها، و 
 :أعلية

 :تعريف النظام املصريف اجلزائري -
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هبا عمليات يعرف على انو ذلك النظام الذي يشمل اغلب النشاطات اليت دتارس 
يضم السلطات النقدية شلثلة يف البنك ادلركزي"بنك مصرفية وادلتعلقة مبنح االئتمان خاصة، و 

، 2008)القزويين، .ادلالية ادلتخصصة ادلنشآتذل إاخلزينة العمومية ابإلضافة ر" و اجلزائ
 (37-36الصفحات 

 :مكوانت النظام املصريف اجلزائري -

 :طراف، وىيأادلصريف اجلزائري من ثماث يتكون النظام 
 بتاريخ  62/144لسس مبوجب القانون ، أتبنك اجلزائر: وؽلثل البنك ادلركزي يف اجلزائر

، ويعرف على انو مؤلسسة وطنية تتمتع ابلشخصية ادلعنوية 13/12/1962
وااللستقمال ادلارل، ؽلثل قمة اجلهاز ادلصريف فهو ادلسؤول عن تسيري السيالسة النقدية 

البنوك األخرى كما انو بنك اإلصدار الوحيد على مستوى اجلزائر، للبماد والرقابة على 
 ؛(228-225، الصفحات 2011)طوروس، لإلقراضاألخري أ وادللج

  البنوك التجارية: وتضم حاليا البنك الوطين اجلزائري، القرض الشع ي اجلزائري، بنك
اجلزائر اخلارجي، بنك الفماحة والتنمية الريفية، بنك التنمية احمللية، الصندوق الوطين 

 ؛للتوفري واالحتياط
 مام البنوكأفتح اتجمال  90/10ن قانون النقد إادلؤلسسات ادلالية: نوك اخلاصة و الب 

اخلاصة للعمل يف اجلزائر تكريسا دلبادئ اقتصاد السوق، ومن ىذه البنوك صلد: بنك 
 Trust Bank/Natexisاخلليج والربكة والسمام البنكني اإللسماميني، ابإلضافة

Bank /BNP Paribas/sociétégénérale. 
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 :اجلزائر املصارف اإلسالمية2.4
عاما، وتقتصر ىذه التجربة  20كثر من دتتد جتربة البنوك اإللسمامية يف اجلزائر أل

على بنكني فقط وعلا بنك الربكة وبنك السمام، حيث ال دتثل ادلصارف اإللسمامية ادلوجودة 
 .ابدلائة من رلموع ادلصارف ادلكونة للجهاز ادلصريف اجلزائري ككل 3يف اجلزائر لسوى 

 (2019اجلزائري، )بنك الربكة :بنك الربكة اإلسالمي -

 تعريفولسمامي و نشأة بنك الربكة اإل: 
شائو يف إنالقرض، مت ر بعد قانون النقد و سلتلط ألسس يف اجلزائول بنك خاص و أىو 

ىو عبارة عن بنك جتاري يقوم بتمويل ادلشاريع االلستثمارية ذات اجلدوى ، و 1991لسنة 
 .االقتصادية

 لسماميىداف بنك الربكة اإلأ: 
الربكة اجلزائري يسعى لتحقيق العديد من األىداف، طلتصرىا فيما ن بنك إ

 :(Naas, 2003, p. 157)يلي
شريعة الستثمارىا وفقا للمن الراب عن طريق تشغيل موارده و عوائد خالية حتقيق أرابح و -

 ؛ظروفوو ذ بعني االعتبار متطلبات العصر خمع األاإللسمامية الصحيحة و 
 ؛االجتماعية داخل اتجمتمع اجلزائريك يف حتقيق التنمية االقتصادية و مساعلة البن -
 ؛فري التمويل المازم لسد احتياجات القطاعاتتو ابتكار منتجات مصرفية حديثة و  -
 ؛عدد شلكن من العمماء أكربزلاولة جذب طار الوطن و أقاالنتشار يف كافة -
العمل على حتسني اخلدمات ادلقدمة ابلستمرار بناء و  للبنك احملافظة على السمعة احلسنة -

 .ذل العمل على التكوين ادلمائم للموظفنيإعلى صلاعة ىبكة ادلعلومات، ابإلضافة 
 لسمامياذليكل التنظيمي لبنك الربكة اإل: 
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من خمال حتليل ىيكلو التنظيمي تبني انو يتكون من: ادلديرية العامة، مديرية ادلفتشية 
رل والنقد، عمام اآلاخلزينة، مديرية اإلة احملالسبة و مديرية اإلدارة العامة، مديريالعامة، 

التنمية، مديرية الشبكة، مديرية لدولية، مديرية تنظيم الدرالسات و مديرية الشؤون ا
 .الشؤون القضائية، الوكالة

 اخلدمات اليت يقدمها بنك الربكة اإللسمامي: 
الثانية اجتماعية فهو اخلدمات، األوذل مصرفية و  يقدم بنك الربكة اجلزائري نوعني من

رع قيم الًتابط ذل ز إدفة ايلعب دور الوكيل األمني يف تنظيم رلال اخلدمات االجتماعية اذل
ساابت حلفتح ا ابإلضافة اذل منح القروضول الودائع و قبفهو يقوم ب .فرادالًتاحم بني األو 

دية قيم الشيكات أتو األوراق التجارية حتصيلكذا و  حساابت اإليداع ادلختلفةاجلارية و 
صدار الكفاالت ادلصرفية وخطاابت ؛ إاخلارجيل األموال من الداخل و حتو  ؛ادلسحوبة
إذل جانب ىراء. ل ابلعممات األجنبية بيعا و التعام؛ تب االعتمادالشخصيكالضمان و 

إدارة أتلسيس و  ؛االلستهماكيةلف اتجماالت للغاايت اإلنتاجية و تقدمي القرض احلسن يف سلت
العمل على رتع التربعات ؛ الصناديق ادلخصصة لتحقيق سلتلف األىداف االجتماعية

حتسني  كذاو  اخلرييةجتماعية و توجيهها ضلو سلتلف النشاطات االوأموال الزكاة وتسيريىا و 
 .مستواىم ادلعيشيفراد و دخل األ
 (2019اجلزائري، )بنك السمام :بنك السالم اجلزائري -

 :تقدمي بنك السمام اإللسمامي 
لسيسو مارايت، مت أتذ يعترب ذترة التعاون اجلزائري اإلإنشائو يف اجلزائر إىو اثين بنك إلسمامي مت 

، يقوم 20/10/2008مت اعتماده من قبل بنك اجلزائر يف و  08/06/2006بتاريخ 
تتماىى مع متطلبات التنمية عملو واضحة و  لسًتاتيجيةابتقدمي خدمات مصرفية مبتكرة، 

االقتصادية يف رتيع ادلرافق احليوية ابجلزائر من خمال تقدمي خدمات بنكية إلسمامية عصرية 



 

 عالم أمساء ، حاج سليمان ربيعة
 

1 ، العدد2اجمللد                                   NARAFE 194  جملة 

 

السوق وادلتعاملني  مبادئو من اجل تلبية حاجاتاىى مع طبيعة اتجمتمع اجلزائري وقيمو و تتم
 .ادلستثمرينو 
 لسماميألنشطة اليت يقوم هبا بنك السمام اإلا: 
 منها:  ن بنك السمام اإللسمامي ؽلارس العديد من األنشطةإ 

األنشطة التنظيمية و اليت تتعلق مبتابعة تنفيذ التوصيات ادلقدمة يف تقريري التدقيق ادلارل 
ذل مراجعة اإلدارة لإلجراءات إو ادلؤلسسايت؛ والقيام ابإلجراءات التنظيمية اليت هتدف 

نشطة ذل األإادلتعلقة بنشاط الفروع و حتديثها لضمان النمو ادلستمر للبنك، ابإلضافة 
وكذلك تطوير  بعممائوالتجارية ادلختلفة و اليت تتعلق ابلعماقة اليت تربط البنك 

تشرف  ادلنتجات البنكية وحتسني جودة اخلدمات ادلقدمة، وجلنة الرقابة الشرعية اليت
دارة ادلوارد البشرية نظمة ادلتعلقة إبذل ذلك األإضف أعلى سلتلف معاممات البنك، 

 تسيري وتدريب ادلوظفني و إقامة نظام معلومات غين و إذلواليت تسعى ابلستمرار 
 .فعال

 التحدايت العملية لعمل املصارف اإلسالمية يف النظام املصريف اجلزائري:3.4

النظام املصريف اجلزائري على قبل من  فروضةالتحدايت القانونية امل -
 :املصارف اإلسالمية

 :التحدايت القانونية ادلنظمة لعمل ادلصارف اإللسمامية يف اجلزائر 
تعاين البنوك اإللسمامية من فراغ قانوين يف ظل النظام ادلصريف التقليدي، فمن خمال 

إللسمامية بنوكا خاصة وتتعامل معها القوانني ادلنظمة لعمل ادلصارف يف اجلزائر تعترب البنوك ا
قانونيا على ىذا األلساس، ودل ؼلصص ذلا البنك ادلركزي قوانني تراعي خصوصية عملها، 
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ىذا ما جعل ادلصارف اإللسمامية يف اجلزائر تعاين من حتدايت كبرية نظرا لعدم وجود أي 
 قوانني أو مرالسيم أو إجراءات تسهل عملها.

  حتدايت تفرضها السيالسة النقدية ادلنتهجة من طرف بنك اجلزائر على البنوك
 اإللسمامية:

 :حتدايت تتعلق بسيالسة االحتياطي القانوين 
إن اجلزائر من بني الدول اليت دتنح بنكها ادلركزي عائدا من نسبة االحتياطي 

معدل  2001-01ادلعدلة للتعليمة رقم  2002-06القانوين، فلقد حددت التعليمة رقم 
، ومعدل الفائدة على االحتياطي %6.25االحتياطي القانوين والذي قدرت نسبتو ب 

 ، ىذا ما يعد حتداي للبنوك اإللسمامية ابعتبارىا ال تتعامل ابلفائدة.%2.5ب 
 :حتدي مرتبطة بسيالسة معدل اخلصم 

أو ما يسمى لسعر إعادة اخلصم، أي ال ؽلكن للبنوك اإللسمامية االلستفادة من 
لسيالسة لسعر اخلصم وذلك لتعارضها من منهج عدم التعامل ابلفائدة، عكس البنوك 
التقليدية اليت يسمح ذلا لسعر اخلصم بوجود فرص حقيقية يف احلصول على القروض من 

 طرف البنك ادلركزي عندما تواجو نقصا يف لسيولتها.
 :حتدايت تتعلق بسيالسة السوق ادلفتوحة 

يشكل خطرا كبريا على تنافسية ادلصارف اإللسمامية يف  ابلنسبة ذلذا التحدي فإنو ال
اجلزائر، ألن ىذه السيالسة تعتمد على ىراء وبيع األوراق ادلالية، مثل األلسهم والسندات يف 
السوق ادلارل)البورصة(، فالبنوك اإللسمامية ال تتعامل ابلسندات بل تفضل التعامل ابأللسهم 

 ألهنا موافقة دلبادئ التمويل اإللسمامي.
 :الستحالة جلوء ادلصرف اإللسمامي لبنك اجلزائر عند مشكل السيولة 
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على  2010أوت  26ادلؤرخ يف  10/40فرض بنك اجلزائر من خمال األمر رقم 
ادلصارف العاملة يف اجلزائر أن يكون ذلا حساب جاري دائن معو وذلك لتلبية حاجات 

عاجلة مشاكل السيولة اليت عمليات التسديد، فإذا كان بنك اجلزائر ىو من ػلرص على م
تقع فيها البنوك األخرى، فإن البنوك اإللسمامية ال تستطيع أن تستفيد من ىذا اإلجراء  

 كوهنا ال تتعامل بسعر الفائدة.

 :صيغ التمويل واالستثمار اإلسالميحتدايت تتعلق بطبيعة  -

  الشريعة اإللسمامية وحتدايت السوقحتدايت تكيف ادلنتجات اإللسمامية مع: 
لسعت ادلصارف اإللسمامية إذل تطوير منتجاهتا من خمال جعلها تتكيف مع أحكام 
الشريعة اإللسمامية، إذل أهنا مازالت يف بداية طريقها، إن معظم ادلنتجات اليت تقدمها 

وجعلها تتماىى وفق  ادلصارف اإللسمامية ىي منتجات مقدمة من طرف البنوك التقليدية
 ذلك ما جعلها غري قادرة على مواجهة ادلنافسة.األحكام والضوابط اإللسمامية، 

 غلبة صيغة التمويل ابدلراحبة على صيغ االلستثمار ادلبنية على ادلشاركات: 
وىذا نظرا لقلة درجة ادلخاطرة مقارنة ابلصيغ ادلبنية على ادلشاركة، حيث تعتمد 

بتكلفتها التارؼلية مع ادلملوكة لبائع وقت التفاوض عليها  ة ادلراحبة على أهنا "بيع السلعةصيغ
، صفحة 2008)مبارك، .اىًتاط ربح ما لسواء كان مبلغ مقطوع أو نسبة من التكلفة"

74) 
  :حتدايت سلاطر صيغ التمويل ابدلشاركات 

ىناك العديد من ادلخاطر الناجتة عن أىم صيغ التمويل ابدلشاركة أال وىي ادلضاربة 
وما ينجم عنها من أخطار، اخلطر األخماقي يسعى ادلضارب إذل حتقيق مصلحتو الشخصية 
دون االىتمام بصاحب رأس ادلال ويف حال خسارتو يؤثر على ىذا األخري لسلبا، وكما ىو 
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ة ال تتعامل ابلضمان ىذا ما قد يعرضها لعدم صيانة األمانة من معلوم أن البنوك اإللسمامي
طرف بعض ادلقًتضني، وخطر عدم حتصيل البنك اإللسمامي موارده ادلالية خاصة يف حال 

 فشل ادلشروع شلا يؤدي إذل دتاطل ادلقًتض يف إرجاع ادلال ادلقًتض.

 :التحدايت الداخلية للمصارف اإلسالمية يف اجلزائر -

  ادر ادلؤىلة للعمل يف ادلصارف اإللسمامية:نقص الكو 
من بني التحدايت اليت تواجهها ادلصارف اإللسمامية ىو النقص الكبري يف الكوادر 
واإلطارات ادلؤىلة للقيام مبختلف العمليات ادلصرفية، فإما أن يكون ىناك إطارات ذلا خربة 

س، أي توفر فقهاء سلتصني مصرفية لكن ليس ذلا معرفة أبحكام الشريعة اإللسمامية أو العك
 (13، صفحة 2001)لسليمان، .من الناحية الشرعية ال غليدون ادلعاممات ادلصرفية احلديثة

  عدم وجود ىيئات متخصصة كافية يف تكوين وأتىيل العاملني يف ادلصارف
 اإللسمامية:

ابجلانب البشري ادلؤىل للعمل يف ادلصارف يماحظ يف اجلزائر عدم االىتمام الكايف 
اإللسمامية، إذ يماحظ ادلتعامل مع ىذا البنك أن معظم ادلوظفني وحىت إطارات البنك غري 

 .ام ادلصريف وادلعاممات اإللسماميةملمة ابدلعلومات اإللسمامية حول النظ

 التحدايت اليت تفرضها البيئة احمليطة على املصارف اإلسالمية: -

 اآلراء وىيئات الرقابة الشرعية دتعد: 
  نقص خربة الفقهاء ابدلسائل ادلالية وادلصرفية احلديثة وىذا يعين صعوبة الوصول

 .إذل فتوى ىرعية زلددة
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  صلد أن ادلصارف اإللسمامية ال تزال زلاطة ابلغموض، خاصة فيما ؼلص منتجاهتا
ادلماطلة، الضمان اإللسمامية حيث أهنا تتعرض إذل رتلة من القضااي منها: 

ادلصريف، التجارة يف العممات، وقد عاجل الفقو اإللسمامي ىذه القضااي لكن تبقى 
 .ادلشكلة يف اختماف معاجلتها، ىذا ما ألساء إذل مسعة البنوك اإللسمامية

 عدم وجود لسوق مارل: 
 يعترب حتداي آخر يف إن عدم وجود لسوق مارل منظم يعمل وفقا دلبادئ الشريعة اإللسمامية

حد ذاتو، شلا يعرقل نشاط البنوك اإللسمامية وقدرهتا على التعامل مع بعضها البعض دون 
ية اخلوض يف دوامة النظام ادلصريف الربوي، خاصة يف ظل افتقار اجلزائر لأللسواق النقد

 ادلنظمة.ادلتطورة و 
 
 خامتة: .5

سلتلف ن نسلط الضوء ولو بشكل موجز على ألقد حاولنا من خمال ىذا البحث 
العوائق والصعوابت اليت تواجو نشاط البنوك اإللسمامية يف األنظمة ادلصرفية عامة، ويف 

تقسيم درالستنا اذل ثماث أجزاء رئيسية بو ذلذا الغرض قمنا  النظام ادلصريف اجلزائري خاصة،
اذل حيث قمنا أوال بتسليط الضوء على ادلفاىيم األلسالسية ادلتعلقة ابلنظام ادلصريف مث تطرقنا 

اىم الصعوابت اليت تواجهها ادلصارف اإللسمامية اثناء شلارلسة نشاطها يف األنظمة ادلصرفية 
دلختلف الدول و أخريا تطرقنا اذل التحدايت اليت تواجهها البنوك اإللسمامية اليت تعمل يف 

ي ذل نتيجة مفادىا انو رغم التقدم والتطور ادللحوظ الذإفتوصلنا  اجلهاز ادلصريف اجلزائري،
حققتو ىذه البنوك يف وقت وجيز من خمال قيامها بفرض نفسها و خدماهتا يف ادليدان 

قدرهتا على كسب ثقة العديد من العمماء وتوطيد عماقتها هبم، و ادلصريف اجلزائري  
ال انو يوجد العديد من العقبات إذل مساعلتها يف حتقيق األىداف العامة للدولة، إابإلضافة 
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واحلواجز اليت تعرقل نشاطها وهتدد دؽلومتها، حيث وجدان انو يوجد نوعني من التحدايت: 
حتدايت داخلية انبعة من داخل ادلصرف اإللسمامي وأخرى خارجية تُفرض على البنوك 

ن ىذه البنوك أذل إاإللسمامية من طرف النظام البنكي اجلزائري، ويف األخري غلدر اإلىارة 
ة نشاطها من اجل البقاء والتأقلم مع النظام ادلصريف الربوي اجلزائري مازالت حتاول مواصل

جراء تعديمات على النظام ادلصريف إو أن ؼلصص ذلا نظام مصريف خاص هبا أذل حني إ
احلارل، وزلاولة إغلاد حلول ذلا وجتاوزىا من جهة أخرى لكي ال هتدد قدرهتا على البقاء 
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 على أداء ادلوانئ البحرية ودورها يف حتقيق األمن القانوين أثر اإلدارة االلكرتونية
The impact of electronic management on the performance of 

seaports and its role in achieving legal security 
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 : ملخص
اعات االقتصادية بتطور تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت على مستوايت عدة، تتأثر رتيع اجملاالت والقط

وكان لذلك أثر كبَت على النقل البحري ومفهومها وأساليب إدارهتا ابعتبار ادلوانئ األكثر أتثرا هبذه التطورات 
ا أصبح واضحا وابلتايل الرتباطها الكبَت ابلتجارة الدولية، فالعالقة بُت التنمية وتوليد ادلعلومات واستخدامه

أصبح االستثمار يف ادلعلومات واالنًتنيت أحد عوامل اإلنتاج وىذا ما أدى إىل زايدة استخدامها يف تسيَت 
ادلوانئ ، ابعتبارىا ادلنظم واحملرك األساسي حلركة تداول البضائع يف ادلوانئ ، وكذا تسيَت أعمال مستخدمي 

 لومات الالزمة دلتخذي القرار وتكيفها وفق النظام القانوين .ادليناء وتوفَت البياانت وتوفَت ادلع
 : ادلوانئ، ادلعلوماتية، اإلدارة اإلليكًتونية، التجارة الدولية، النظام القانوين.الكلمات ادلفتاحية

 JEL  :F13 , F50 اتتصنيف

Abstract:  

All economic sectors and sectors are affected by the development 

of information and communications technology on several levels, and 

this has had a great impact on maritime transport, its concept and 

methods of management, as the ports are most affected by these 

developments because of its great connection to international trade, so 

the relationship between development and information generation and 

use has become clear and thus investment in information and the Internet 

has become one of the factors Production This has led to an increase in 

its use in the management of ports, as it is the organizer and main engine 

of the movement of cargo handling in the ports, as well as in the work of 
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port users, providing data and providing information Necessary for 

decision-makers and adapt them according to Matt legal system. 

Keywords: ports, informatics, electronic administration, 

international trade, legal system 
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 مقدمة:
أصبحت التحوالت اإلدارية االلكًتونية يف كل القطاعات أمرا ال مفر منو، وذلك 

ة واليت أحدثت لظهور الوسائل احلديثة يف رلاالت النظم وتقنية ادلعلومات واالتصاالت احلديث
انقالاب وحتوال يف مفاىيم وأساليب اإلدارة ، فهو حتول من اإلدارة التقليدية إىل اإلدارة 
االليكًتونية لسَت ادلوانئ ، واليت كان ال بد عليها من مسايرة الثورة ادلعلوماتية ، ما تنعكس على 

وتطبيقها على ادلوانئ بنشوء استعانة النظم القانونية  ابألفكار احلديثة يف اجملال التكنولوجي 
أفكار قانونية جديدة يف ضوء ادلتغَتات احلديثة وادلستحدثة اليت طرأت على سَت ادلوانئ 
واالستفادة منها ما أدى إىل ظهور مفاىيم جديدة كادلوانئ الذكية والعديد من التقنيات احلديثة 

وكل ذلك بتوفَت مهنة حبثية  EDIيف السَت واإلدارة كنظام التبادل االليكًتوين للمعلومات 
 قوية.

فهل ديكن خلق موائمة قانونية من أجل ادلعامالت االلكًتونية ختدم اإلدارة االليكًتونية على 
مستوى ادلوانئ؟ وىل استطاع ادلشرع اجلزائري مواكبة ىذه الثورة التقنية والتكنولوجية على 

 حلفاظ على مردوديتو وتطوير خدماتو؟مستوى ادلوانئ، واحتوائها مبنظومة قانونية خاصة تسهل ا
 ادلبحث األول: ماهية اإلدارة االلكرتونية 

إن تزايد االىتمام جبودة اخلدمات االليكًتونية يف رلال النقل البحري وتسيَت ادلوانئ يظهر       
جليا من خالل اجتاه كل الشركات ادلالحية وادلؤسسات ادلينائية الكربى إىل استخدام تكنولوجيا 

دلعلومات ووسائل االتصال احلديثة يف تعامالهتا لتحقيق التحسن ادلستمر جلميع العمليات ا

mailto:benaissarajae8@gmail.com
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ادلتعلقة ابلنقل ورلال االستَتاد والتصدير، فبابتكار ىذه التقنيات اجلديدة  أصبح التفكَت 
اجلدي يف االستفادة من منجزات الثورة التقنية ابستخدام احلاسب اآليل وشبكات االنًتنيت يف 

 .1از األعمال وتقد م اخلدمات بطرق اليكًتونية إصل
 ادلطلب األول : مفهومها وسبل تطبيقها

لقد كان لظهور احلواسب واألنظمة التكنولوجية وتطور تقنيات االتصاالت دور  
كبَت يف ظهور اإلدارة االليكًتونية ، واليت طفت يف تطبيقاهتا على حل ادلرافق االقتصادية اذلامة 

انئ البحرية التصاذلا الوثيق والتكاملي ابلتجارة الدولية اليت تتطلب فعال السرعة ، وخاصة ادلو 
يف األداء واجلودة يف اخلدمات ،واليت لن تتجسد هبا إال مبواكبة كل ما ىو جديد بواسطة 
استثمار التطورات العلمية ادلذىلة يف رلال تكنولوجيا االتصاالت وادلعلومات، شلا حيتم تغيَت 

 بل تقد م اخلدمات من كلها الروتيٍت التقليدي إىل أشكال جديدة اليكًتونية.أشكال وس
 الفرع األول: تعريفها: 

ستجد يف رلال التقنية يإن العمل على تطبيق نظام اإلدارة االليكًتونية وإدخال ما 
بدءا  ويستلزم توفَت البٍت التحتية الالزمة 2إىل بيئة العمل يهدف أساسا إىل رفع مستوى األداء ،

ابلبيئة التشريعية اليت ختدم  ادلستجدات التقنية ادلتولية ،وتعترب اإلدارة االليكًتونية من ذتار 
ادلنجزات التقنية يف العصر احلديث، ما دفع ابلدول إىل التفكَت اجلدي يف االستفادة من ىذه 

العديد من الثورة التكنولوجية يف نشاطها وخدماهتا بطرق تسهم يف تنشيط ادلعامالت وحل 
ادلشكالت اليت أصبحت ادلوانئ تعاين منها سبب تعقد اإلجراءات ، واختناقها بتزاحم السفن 
لتوقفها الطويل ابدليناء ، ىذا ادلرفق احليوي واالقتصادي اذلام  اللصيق ابلتجارة الدولية 
ول يستوجب فعال مراقبة كل ما ىو جديد والسرعة و اجلودة يف اخلدمات يف إطار تقٍت موص

 بغطاء قانوين يضمن توفَت الوقت واجلهد.
حيث أن التطور السريع لتقنية ادلعلومات واالتصاالت أدى إىل بروز منط جديد 
من اإلدارة يف ظل التنافس والتحدي ادلتزايد وىو ما اصطلح عليو بتسمية اإلدارة الرقمية، أو 
                                           

1
ر الفكر الجامعً ، بدر دمحم ، السٌد القزاز، دور اإلدارة االلٌكترونٌة فً محاربة الفساد االلٌكترونً ، دا - 

 .55، ص  5102االسكندرٌة ، السنة 
2
 .9، ص 5102أثر التكنولوجٌا الحدٌثة على الوسائل القانونٌة لجهة اإلدارة ، دار الفكر الجامعً ،  - 
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مام هبا أكثر بعد تعميق استخدام اإلدارة االليكًتونية وابنتشار شبكة االنًتنيت، وظهور االىت
 التكنولوجيا الرقمية اليت قادتنا إىل عصر ادلعرفة.

*وقد تعددت تعريفات اإلدارة االليكًتونية ، إذ عرفت أبهنا مدخل إداري معاصر 
حيمل مقومات اإلدارة بال أوراق ذلك أنو يعتمد على تكنولوجيا االتصال وادلعلومات من 

 3كات االنًتنيت.حاسب إىل حاسب أو إىل شب
*وادلفهوم الشائع لإلدارة االليكًتونية ىو االستغناء عن ادلعامالت الورقية واالجتاه 

 إىل السبل االليكًتونية عن طريق االستخدام الواسع لتكنولوجيا ادلعلومات.
*وعرفت أبهنا تطبيق رلموعة األنشطة احلكومية اليت تعتمد على األنًتنت 

 ة، لتقد م اخلدمات وادلعلومات يف شىت اجملاالت وبكل يسرو سهولة.واالتصاالت االليكًتوني
*وقد عرفت أبهنا استخدام تكنولوجيا ادلعلومات خاصة تطبيقات االنًتنيت ادلبنية 
على شبكة ادلواقع االليكًتونية لدعم وتعزيز اخلدمات ادلقدمة للقطاعات العامة االقتصادية 

 بشفافية وكفاءة عاليتُت.
ا أبهنا قدرة القطاع احلكومي على تبادل ادلعلومات وتقد م اخلدمات وتعرف أيض*

بسرعة  ودقة عالية وأبقل تكلفة عرب شبكة االنًتنيت مع ضمان سرية وأمن ادلعلومات ادلتناقلة 
 يف أي وقت وأي مكان معتمدة على مبدأين: 

النًتنيت : تقٍت ويتمثل يف إعداد ادلعلومات إلكًتونيا وتناقلها عرب شبكة ااألول
 وضمان دقتها وسَتىا.

: إجرائي، يتمثل يف تنفيذ ادلعامالت واخلدمات عن بعد مع ضمان صحتها  الثاين
 4ومصداقيتها.
 :الفرع الثاين: أسباب التوجه حنو اإلدارة اإللكرتونية 

                                           
3
عبان عبد القادر ، تحدٌات اإلدارة االلٌكترونٌة فً الجزائر، أطروحة دكتوراه ، جامعة بسكرة ، السنة  - 

 .52، ص  5102-5102الدراسٌة 
4
 5102بدر دمحم القزاز، دور اإلدارة االلٌكترونٌة فً محاربة الفساد اإلداري ، دار الفكر الجامعً ، اإلسكندرٌة  - 

 .52-52، ص 
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أثرت التقنيات ادلتزايدة لتكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت على النشاط ادلينائي، 
داث تغَتات ىائلة ومؤثرة على مستوى اإلدارة التقليدية، دفعت هبا إىل وجوب ودفعت إىل إح

 االنتقال إىل النمط االليكًتوين ومن أىم األسباب الدافعة لذلك.
توجهات العودلة اليت سامهت يف اإلنتاج والًتابط والتكامل بُت اجملتمعات -1

ة للعالقات الكونية ذلا أبعاد سياسية اإلنسانية ادلختلفة ، إذ دتثل ظاىرة العودلة فلسفة جديد
واقتصادية وإدارية وقانونية إذ تقوم الثورة التقنية أدوات معرفية وتقنية خلدمة متطلبات العودلة 
وحتقيق أغراضها ، وتررتتها إىل واقع عملي ملموس من خالل الربط بُت ادلؤسسات واجملتمع 

وما إىل ذلك من أدوات رقمية ، ويشمل عن طريق شبكات االنًتنيت واالتصاالت الفضائية ، 
ىذا الربط رلاالت ادلعلوماتية واخلدمات والعالقات بكل جوانبها االقتصادية واإلدارية التقنية 

 5وغَتىا.
تسارع التقدم التقٍت والثورة ادلعرفية ادلرتبطة بو ، حيث أدت الثورة التقنية إىل -2

 سلتل  رلاالت احلياة اإلنسانية ، كما أن حجم ظهور مزااي بنسبة عديدة لتطبيقاهتا العملية يف
االستثمار ادلتزايد يف قطاع التكنولوجيا يتطلب تعظيم الفوائد ادلرجوة منو وتسخَته لتسهيل 
 6احلياة العملية خاصة يف رلال القطاعات احليوية للدولة وخاصة قطاع النقل وادلوانئ البحرية .

ئة احمليطة وجتنب العزلة والتخل  عن االستجابة والتكلي  مع متطلبات البي-3
مواكبة عصر ادلعلوماتية وتقنية االتصاالت والسرعة والتنافس يف تقد م اخلدمات والسلع ، 

 7وابلتايل حتقيق الكفاية والنوعية والكمية ادلالئمة.
دافع الزمن والوقت ، فكثَتا ما كان الزمن يق  عقبة أمام الشركات الكربى -4

قتصادية كقطاعات النقل وعلى وجو اخلصوص النقل البحري وادلوانئ حبيث وخاصة ادلرافق اال
تسعى ىذه اإلدارات إىل كسب سباق السرعة ما جعلها تبحث عن االستفادة من تطبيقات 

 8التقنية ابعتبارىا ادلطلب األول لتجنب أسباب بطئ احلركة وادلعامالت اليدوية والورقية.

                                           
5
 .505بدر دمحم السٌد القزاز، المرجع السابق ، ص - 

6
 .22عبان عبد القادر ، المرجع السابق ، ص  - 

7
 .512لسابق ، ص دمحم القزاز ، المرجع ا  - 

8
 .22عبان عبد القادر ، المرجع السابق ،ص  - 
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لواقع الفعلي عملية حتويل اإلدارة من تقليدية ىذه األسباب وغَتىا أوجبت على ا
إىل إدارة إليكًتونية لتتماشى والواقع العادلي ادلفروض عليها وىي مربرات وأسباب عامة يف رتيع 

 القطاعات وليست حكرا على قطاع النقل وادلوانئ.
 

 .االليكرتونية ادلطلب الثاين: متطلبات تطبيق اإلدارة
لميناء ىو اخلطوة األساسية األوىل إلعطاء انطباع أو إذا التخطيط االسًتاتيجي ل
ودتثل اإلدارة االليكًتونية حتوال شامال يف األساليب 9صورة الجتاه تطوير أىداف زلددة 

واإلجراءات واذلياكل والتشريعات اليت تقوم عليها اإلدارة التقليدية ، فهي عملية معقدة ونظام 
فمشروع اإلدارة  ية وتفعيلها على مستوى ادلوانئ،متكامل من تقنيات اإلدارة اإلليكًتون

االليكًتونية شأنو شأن أي مشروع حيتاج إىل البيئة ادلناسبة لطبيعة عملو كي حيقق ىدفو وصلاحو 
 ولذلك فإن تضييق اإلدارة االليكًتونية جيب أن يراعي عدة متطلبات.

  ادلتطلبات أهم األول: الفرع
تتمثل يف وضع سلطط دلشروع ال{غدارة االليكًتونية واالستعانة  ادلتطلبات اإلدارية والتقنية:-1

ابجلهات االستشارية والبحثية للدراسة ووضع مقاييس اإلدارة االليكًتونية والتكامل بُت 
ادلعلومات ادلرتبطة أبكثر من جهة، وتوفَت النظم اإلداري واخلدمات وادلعامالت احلكومية 

بادئ اإلدارة االليكًتونية كاستحداث إدارات جديدة تساير وحتويلها وتغيَتىا مبا ينسجم مع م
 10التطور التكنولوجي.
 
يعترب العنصر البشري أىم ادلوارد اليت ديكن استثمارىا  ادلتطلبات البشرية:-2

لتحقيق النجاح ألي مشروع أو مؤسسة ،ولو أمهية كبَتة يف تطبيق اإلدارة االليكًتونية  وىو 
لة دتتلك زادا معرفيا حييط مببادئ لتقدم التقٍت ، وذلا من اخلربة ما ضرورة وجود يد عاملة مؤى

يؤىلها ألن تكون موردا بشراي مؤىال الستخدام تقنيات ادلعلومات ،ويعترب العنصر البشري أىم 

                                           
9
 .592، ص  5102شرٌف ماهر هٌكل، اللوجستٌات والموانئ البحرٌة ، مكتبة الوفاء القانونٌة ، اإلسكندرٌة ،  - 

10
 09دمحم الباقر ، المرجع السابق، ص  - 
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سبب تعامل ادليناء 11ادلوارد اليت ديكن استثمارىا لتحقيق النجاح يف تطبيق اإلدارة االليكًتونية 
قة ومتعاملُت من سلتل  دول العامل وىذا ما يؤكد أن تطبيق اإلدارة مع شركات عمال

االليكًتونية يتطلب تغَتات جذرية، ما يستوجب ضرورة إعادة النظر ينظم التدريب والتكوين 
وبناء القدرات من خالل التدريب على معرفة طرق إعادة 12دلراقبة متطلبات التحول اجلديد.
لشبكات وقواعد ادلعلومات والبياانت وادلعلومات الالزمة للعمل استعمال احلاسب اآليل وإدارة ا

 على إدارة وتوجيو اإلدارة االليكًتونية بشكل سليم بواسطة معاىد ومراكز تدريب.
وضع التشريعات القانونية الالزمة لتطبيق اإلدارة  ادلتطلبات القانونية:-3

ين الذي يقوي التحول االليكًتوين أثناء االليكًتونية قبل التطبيق عن طريق حتديد اإلطار القانو 
التطبيق ويضفي عليها ادلشروعية وادلصداقية أي تكملة النقائص والفراغ القانوين الالزم والذي 

 ديكن من أن يظهر يف مرحلة من
مراحل التحول ، بوضع قواعد قانونية ضامنة ألمن ادلعلومات االليكًتونية  وحتديد اإلجراءات 

بفئة ادلتورطُت يف جرائم اإلدارة االليكًتونية .وىذا ما يربز أبثر االدارة العقابية اخلاصة 
االليكًتونية ابلقوانُت ادلعمول هبا ما يستوجب تعديل وتعترب القوانُت مبا يتالءم مع مفهوم 

 .13اإلدارة االليكًتونية
مستوى   وعلى :اإلدارة اإلليكًتونية  تتطلب وجود مستوى مناسب ، البنية التحتية-4     

عال يتضمن شبكة حديثة لالتصاالت والبياانت وبنية حتتية متطورة لالتصاالت الالسلكية 
إذ ال بد من العمل على تطوير والسلكية تكون قادرة على أتمُت التواصل و نقل ادلعلومات ،

سلتل  شبكات االتصال مبا يتوافق مع بيئة التحول اليت تستدعي شبكة واسعة ومتنوعة للكم 
ائل من االتصاالت وادلعلومات ، وضمان التجهيزات التقنية من معدات وأجهزة وحواسب اذل

آلية لالستفادة من اخلدمات اليت تقدمها اإلدارة االليكًتونية واليت تستطيع بواسطتها التواصل 

                                           
11

، أطروحة دكتوراه ، كلٌة العلوم اإلنسانٌة عبان عبد القادر، تحدٌات اإلدارة االلٌكترونٌة فً الجزائر- 

 .25، ص 5102واالجتماعٌة ، جامعة بسكرة 
12

 .22عبان عبد القادر ، المرجع السابق ،ص  - 
13

والمتضمن القواعد الخاصة بالوقاٌة من الجرائم المتصلة  5119أوت  12المؤرخ فً  19/12القانون- 

 .22ٌدة الرسمٌة العددبتكنولوجٌات اإلعالم واالتصال ومكافحتها، الجر
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مع أجهزة الكمبيوتر واذلات  الذكي وغَتىا من األجهزة اليت دتكننا من االتصال ابلشبكة 
 الوطنية، وتنظيم احملددات اذليكلية مبا يضمن انسجامها مع مبادئ اإلدارة االليكًتونية . العادلية
 

 .الفرع الثاين: أمهية اإلدارة االلكرتونية وخصائصها
 تتمثل أمهية اإلدارة االلكًتونية فيما يلي: 

 حتسُت مستوى األداء ابدلوانئ البحرية -
 زايدة الصادرات ودعم االقتصاد الوطٍت.-
 إجياد إدارات قادرة على التعامل مع متغَتات العصر التكنولوجي.-
 ضمان تدفق ادلعلومات بدقة وكفاية -+
 جتنب سلاطر التعامل الورقي.-

كما سامهت اإلدارة االليكًتونية يف تنظيم كل ما ديكن أن يقدمو ادليناء من أنشطة وخدمات 
الحُت وكذا ربط رتيع تلك األنشطة لعمالئو من أصحاب البضائع ومالك السفن والوكالء ادل

واخلدمات بنظم تكنولوجية حديثة، وربطها مع اإلجراءات اليت تباشرىا اجلهات السيادية 
 اجلمركية واألمنية والرقابة العاملة ابدليناء يف نظام متكامل.

وىذا ما يربز أىم خصائصها وشليزاهتا وادلتمثلة يف التحكم يف رتيع العمليات من 
ال سلكية إلرسال أوامر التشغيل واستقبال بياانت احلركة وقت حدوثها ابألرصفة  خالل شبكة

، كما سامهت يف تطوير االتصاالت 14والساحات ، وتوفَت ختطط آيل حلركة السفن واألرصفة 
مع اجلهات اخلارجية واخلطوط  EDIمن خالل  اعتماد نظام التبادل االليكًتوين للبياانت 

كما تعمل على تقد م خدمات للعمالء من خالل االنًتنيت كاالستفسار والوكالء وادلالحُت ،  
 واحلجز والسداد االلكًتوين.
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، ص 5102أٌمن النجراوي، تخطٌط وإدارة واقتصادٌات الموانئ البحرٌة، دار الفكر الجامعً ، اإلسكندرٌة  - 

582. 



 

 على أداء ادلوانئ البحرية ودورها يف حتقيق األمن القانوين أثر اإلدارة االلكرتونية
 

1 ، العدد2اجمللد                                   NARAFE 209                                                              جملة 

 

فلتطبيق ىذه التقنيات أمهية كبَتة لتجنب اآلاثر السلبية للنظام واإلدارة التقليدية 
على االقتصاد الوطٍت، والذي قد ينتج عن أحجام السفن وأصحاب البضائع عن التعامل مع 

 15لبطء اإلجراءات وكذا الزايدة يف تكلفة التشغيل والرسوم.ادليناء 
وهبذا تتمكن التقنية من االستجابة السريعة لألحداث والتجاوب معها متحدية يف 

 ذلك حدود الزمن وادلكان وصعوبة االتصال.
ادلبحث الثاين: أثر التحول التكنولوجي يف تسيري ادلوانئ على ادلنظومة 

  .لى ادلوانئ وسريهاالقانونية ومستجداهتا ع
ظل ادلستجدات  ادلتوالية والتطورات احلديثة يف رلال تسيَت ادلوانئ على  يف

لزاما على اجلزائر وضع الدراسات وتنفيذ السياسات الكفيلة  ادلستويُت اإلقليمي والدويل صار
كافة رلاالتو ، بتطوير أداء ادلوانئ ، نظرا دلا دتثلو من ركيزة أساسية يف تنمية االقتصاد الوطٍت ب

% من التجارة اخلارجية ،فقد كان للتغَتات 90وإلنعاش النقل البحري الذي ينقل عربه 
والتقدم التكنولوجي والصناعي الذي عرفو العامل أثر واضح على القطاعات االقتصادية اذلامة 
 وعلى قطاع النقل البحري جبميع أنشطتو اخلدماتية ال سيما على مستوى ادلوانئ وزلطات
احلاوايت ، شلا حيتم إعادة النظر يف كيفية التعامل مع ىذا ادلرفق االقتصادي اذلام دلواكبة 
التطورات ادلتالحقة النظر ودلواجهة ادلنافسة احلادة ، إذ أن ادلوانئ مل تعد تعتمد على موقعها 

دلوانئ تعمل اجلغرايف ، بل على ادلنافسة ادلتزايدة نتيجة ادلتغَتات التكنولوجية ، حيث أصبحت ا
 على تقد م التسهيالت وابالعتماد على الرقمنة واحلواسب اآللية.

 ادلطلب األول: تطبيق البعد التشريعي على متطلبات اإلدارة اإلليكرتونية
بعد أن دخل العامل العصر الرقمي ، أصبح معيار التقدم والتطور ألي دولة حبكمو 

ونتيجة لذلك 16دلعلوماتية وفهم حقيقة حتمهمامقدار قدرة الدولة على اللحاق بركب الثورة ا
وللضرورة اليت فرضتها التكنولوجيا احلاصلة يف رلال العودلة ظهرت آليات جديدة إلدارة ادلوانئ 
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عبد القادر فتحً الشٌن ، النقل البحري العربً فً مواجهة التكتالت العالمٌة، المنظمة العربٌة  للتنمٌة  - 

 .205، 5118اإلدارٌة 
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 2لمؤمن بن صغٌر ، إشكالٌة تطبٌق الحكومة االلٌكترونٌة فً الجزائر ، المركز العربً الدٌمقراطً عبد ا - 
 http://www.democratica.de، الموقع االلٌكترونً  5102،  5، الجزائر ، ص  5102أكتوبر 



 

  بلحرش عائشة،  بن عيسى حياة
 

1 ، العدد2د اجملل                                  NARAFE 210                                                                جملة 

 

واليت تعترب أحد أمناط اإلدارة ادلعاصرة ، وتعترب اجلزائر من الدول اليت تسعى جاىدة ضلو إرساء 
 تحدايت الراىنة لإلدارة االليكًتونية .معامل اإلدارة االليكًتونية يف ظل ال

إن أتثَت وأتثَت اإلدارة االليكًتونية، بقوانُت ادلعمول هبا أمر مهم ما يستوجب 
 تعديل وإجياد قوانُت تكفل وتتالءم مع متطلبات الثورة التكنولوجية ادلعاصرة.

إصدار التشريعات الضرورية وحتديثها وفقا للمستجدات : الفرع األول
 وجية.التكنول

أصبحت القواعد القانونية نتيجة للتطورات التكنولوجية، قواعد تتجاوز النظرة 
التقليدية للقانون، حيث أصبحت ىذه القوانُت تًتاجع بدخول التقنية احلديثة كما ىو الشأن 
ابلنسبة للعقد أبن أصبح عقدا الكًتونيا وظهور الشركات االفًتاضية والشأن نفسو يف رلال 

ي. حيث أصبح ادلهتمون ابلنقل البحري وادلوانئ يتعاملون وفق طرق حديثة النقل البحر 
تكنولوجية. بظهور التجارة االليكًتونية ، واإلدارة االليكًتونية لسَت العمل داخل ادلوانئ كما 
سجلت ىذه التطورات ظهور ما يعرف ابدلوانئ الذكية .أين أصبحت ادلؤسسة ادلينائية ملزمة 

ا ابستمرار ونبسط اجراءاهتا ، فلم يعد دور ادليناء يقتصر على اخلدمات فعال بتحسُت خدماهت
التقليدية اخلاصة ابستقبال السفن وتفريغ البضائع وشحنها، وإمنا اتسع ليشمل أنشطة جتارية 
وصناعية ، فادلوانئ احلديثة وادلتطورة تستمد أمهيتها من كوهنا مراكز خلدمة النقل والتجارة فهي 

ما يف سلسلة النقل ادلتكامل وابلتايل فإن إدارة ادلوانئ قد تطور ، ولعل أىم ما تلعب دورا ىا
دييزىا ىو تكنولوجيا ادلعلومات واإلدارة اإلليكًتونية ، إلدارة ادلعلومات ادلتعلقة ابلسفن والبضائع 
 وسلسلة النقل ابستخدام االنًتنيت والتجارة االليكًتونية لتحسُت أداء ادليناء ورفع قدرتو
التنافسية. شلا يستوجب تنظيمها وإحاطتها مبنظومة قانونية خاصة تكفل احلماية واالستمرارية 

 ذلذه ادلستجدات التكنولوجية اذلامة.
 الفرع الثاين: أتثر النظم القانونية ابلتحول الرقمي يف إدارة ادلوانئ البحرية

القانونية ولنكسب تطوير فكرة اإلدارة االليكًتونية ينعكس ابلضرورة على آلياهتا 
ادلوانئ دتييزا تنافسيا كميناء زلوري جيب أن يتوافر على إدارة زلورية متطورة لتعاملها مع 
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، 17الشركات ادلالحية العمالقة وما يلزمها أبن نكون يف نفس مستوى كفاءة ىذه الشركات
احلساب فعليها أن تستخدم نظما إدارية لتسيَت نشاطاهتا وضمان التقدم لتحقيق أىدافها و 

ادلميز التنافسي يف سلتل  األنشطة اليت تقوم هبا، وذا أييت ذلك بربط عمليات ادلوانئ ابلنظم 
 18االليكًتونية وتطبيق تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت يف رلال ختطيط والتنفيذ وادلراقبة.

ل ىذا ما يربز أتثر اإلدارة االليكًتونية ابلقوانُت ادلعمول هبا ،ما يستوجب تعدي
وتغيَت القوانُت مبا يتالءم مع مفهوم ومتطلبات تطبيق اإلدارة االليكًتونية ، فمن اخلطأ  البدء 
مبمارسة ىذا النوع من اإلدارة ودخول عامل الرقمنة قبل وضع أسس قانونية للتعامل مع ىذا 

ضرورية أو التحول واالنتقال إىل التعامل مع اآللة و نظم ادلعلوماتية خاصة إبصدار التشريعات ال
تعديلها فيما يتناسب مع متطلبات العصر، فمن شأن ذلك أن يفتح اجملال لبعض األشخاص 
للقيام بعمليات غَت مشروعة .فإصدار التشريعات يضمن السرية واخلصوصية للبياانت ادلتداولة 

 19عرب الشبكات واحملافظة عليها.
 .ابدلوانئ البحرية ادلطلب الثاين: احلماية القانونية لإلدارة اإلليكرتونية

ال ديكن إغفال أو االستهانة ابلتغطية القانونية لكل ادلستجدات وخاصة يف رلال 
االتصاالت وتبادل ادلعلومات، والنظم االليكًتونية احلديثة، دلا ذلا من قيمة وأمهية يف احلفاظ 

ن ذلك من على احلقوق وتوفَت إجراءات قانونية جديدة تتوافق مع ادلعامالت احلديثة، ويكو 
 خالل: 

 20تشريعات جترم اقتحام ادلواقع االليكًتونية أو إتالفها.-
 حتر م انتهاك ادلعلومات واخًتاق الشبكات اليكًتونية -
 جتر م انتهاك سر التوقيع االليكًتوين -
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دار الفكر الجامعً ، أحمد ٌوسف عاشور ، أثر التكنولوجٌا الحدٌثة على الوسائل القانونٌة لجهة اإلدارة ،  - 

 .2، ص 5102اإلسكندرٌة 
18

 .590ابن المراوي، الموانئ الٌمنٌة ، ص - 
19

سعٌد بن معال المعمري، المتطلبات اإلدارٌة واألمنٌة لتطبٌق اإلدارة االلكترونٌة ، رسالة ماجستٌر ، أكادٌمٌة  - 

 .51، ص  0252-0255ناٌف للعلوم األمنٌة ، الرٌاض، 
20

، بحث تكمٌلً لنٌل شهادة الباكالورٌوس ، كلٌة االقتصاد  EDIنظام تبادل المعلومات االلٌكترونً  دمحم الباقر ، - 

 .5105والعلوم اإلدارٌة ، السودان ، 
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وكل أعمال القرصنة االليكًتونية اليت أصبحت تشكل خطرا على نظام -
ال النقل البحري وادلوانئ ابعتبارىا الفضاء الناقل للتجارة ادلعلومات للشركات الكربى وخاصة رل

 21الدولية.
 .ادلطلب الثاين: حتدايت تطبيق اإلدارة االلكرتونية على مستوى ادلوانئ

تعترب التقنية االلكًتونية من ادلوارد األساسية للمرافق وادلنظمات للتأقلم مع طبيعة 
ة منها ومن اجلزائر تواجو رلموعة من ادلعوقات العصر ومستجداتو إال أن الدول وخاصة النامي

تعرقل عملية االستثمار الفعال للتقنية احلديثة، وتتمثل يف معظمها يف ضع  التنسيق بُت 
 الوحدات اإلدارية، وعدم مواكبة ادلستجدات احلديثة يف رلال التقنية.
 .الفرع األول: معوقات تطبيق نظام اإلدارة االلكرتونية

تقنية أمهية كبَتة لتجنب اآلاثر السلبية للنظام التقليدي على لتطبيق ىذه ال
االقتصاد الوطٍت والذي قد ينتج عنو إحجام البضائع عن التعامل مع ادليناء لبطيء اإلجراءات 
و كذا الزايدة يف تكلفة التشغيل والرسوم ويستلزم تطبيق اإلدارة اآللية ابدليناء توفَت عناصر 

 الالزمة لتشغيل النظم ادلعلوماتية.  ضرورية للبنية األساسية
و قد أظهرت نتائج بعض الدراسات وجود معوقات جديدة قد يعرقل التحول ضلو 
اإلدارة االلكًتونية ومن أمهها : ضع  الوعي االجتماعي ونقص التمويل والكفاءات البشرية ، 

 22وادلعلومات ، والتكنولوجيا ، وختل  التشريعات.
يتمثل يف انعدام التخطيط  والتنسيق مع اإلدارة العليا لربامج ادلعوقات اإلدارية: -أ

اإلدارة االلكًتونية ونقص ادلعلومات والبياانت وكذا عدم االعتماد على خطط اسًتاتيجية 
 دلواجهة التحدايت شلا يستوجب وجود ختطيط اسًتاتيجي لتكنولوجيا ادلعلومات .

دلواكبة سلتل  التطورات التكنولوجية إال  بتطبيق التجارة اإللكًتونية فرغم سعي اجلزائر
 أهنا حتتل موقفا ضعيفا يف رلال تطبيق تقنيات ادلعلومات واالتصاالت.

لذا جيب االستفادة من مزااي الرقمنة واإلدارة االلكًتونية ابختاذ اإلجراءات الالزمة 
 وتوفَت متطلبات األزمة الستخدام الرقمنة وتوسيع انتشارىا.
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 .5119،  22ٌتضمن القواعد الخاصة بالوقاٌة من الجرائم االلٌكترونٌة ، ج.عدد  19/12القانون رقم  - 
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 .598، ص بدر دمحم القزاز ، المرجع السابق - 
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للمعلومات يتوىل مهام ادلتابعة والتنفيذ والتنسيق مع كافة اجلهات  وجود نظام وطٍت
 ذات العالقة.
: إبتباع تقنية اإلدارة االلكًتونية وتطبيقاهتا ديكن وضع ادلعوقات التقنية-ب

ادلؤسسات موقع تنافسي عن طريق توظيفها وإدارهتا، وابدلقابل يالحظ أن الدول النامية مل 
نيات التقنية سبب ىذه العوائق التقنية اليت كانت احلاجز أمام تقدم تستطع االستفادة من إمكا

ادلعلومات ومن أمهها ضع  البنية التحتية لالتصاالت وادلعلومات وضع  كفاءهتا التشغيلية ما 
 حيول دون دخوذلا ضلو البيئة االلكًتونية ومن أىم ىذه ادلعوقات.

 تصاالت.عدم إصلاز البٌت التحتية والشبكات ادلطلوبة لال-
عدم وجود بنية حتتية تكاملية على مستوى ادلوانئ شلا يعرقل تطبيق اإلدارة الكًتونية -

 ابدلؤسسة بشكل تقٍت سليم.
 عدم وجود وعي حاسويب ومعلومايت عند بعض اإلداريُت.-

كما أن ضع  البنية األساسية لنظم ادلعلومات واالتصاالت وضع  كفاءهتا 
 23عراقيل اليت تواجو حتول بعض ادلرافق إىل البيئة االلكًتونية.التشغيلية يعترب من أىم ال

: يعد العنصر البشري من أبرز العناصر اليت تقود رلتمعاهتا ضلو ادلعوقات البشرية-ج
التقدم واالزدىار يف جل اجملاالت وابلتايل فالنقص يف ادلوارد البشرية ادلؤىلة للتعامل مع العصر 

ؤسسات ادلينائية وكل القطاعات احليوية داخل أي دولة وابألخص الرقمي يعد عائقا يواجو ادل
 الدول النامية وتتمثل يف: 

قلة عدد ادلوظفُت العمال الذين ذلم اإلدلام ابدلهارات األساسية الستخدامات -
 احلاسبات اآللية وشبكة االنًتنيت.

 قلة برامج التدريب يف رلال التقنية احلديثة وادلتطورة.-
 اإلصلليزية لدى بعض ادلوظفُت.عائق اللغة -
 ختوف العاملُت من سلبيات التقنية احلديثة.-
 : عوائق مالية تتمثل يف-د 
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قلة ادلوارد ادلالية لتوفَت البنية التحتية من شراء األجهزة والربامج التطبيقية ورلاالت -
 تطوير احلواسب اآللية وربط الشبكات.

 يب العاملُت يف رلال نظم ادلعلومات.زلدودية ادلخصصات ادلالية ادلخصصة لتدر -
 ارتفاع تكالي  خدمة الصيانة ألجهزة احلواسب اآللية ونقص األيدي اجلاىزة.-

إذا ونظرا ألمهية اإلدارة االلكًتونية يف تفعيل وتنمية ادلوانئ وألمهية احلاسبات اآللية يف 
أمامها برفع كفاءهتا كمورد  ىذا اجملال، فال بد من أتطَتىا وزلاولة إزاحة كل ىذه العراقيل من

اقتصادي تسيَت ىام، بدءا بنظم معاجلة البياانت وصوال إىل نظم دعم القرار، وذلك ابستغالل 
خصائص تقنيات ادلعلومات بشكل متكامل، حيث تعمل اإلدارة االلكًتونية ابدلوانئ على ربط 

جية والداخلية وأتسيسها رتيع الكياانت العاملة ابدليناء وتزويدىا بشبكات االتصاالت اخلار 
 ضد االخًتاقات األمنية لألنظمة.

 .الفرع الثاين: معوقات تطبيق اإلدارة االلكرتونية على مستوى ادلوانئ اجلزائرية
أصبح استخدام تقنية ادلعلومات أمرا حتميا ، يفرض نفسو على واقع احلياة يف سلتل  

ذه الدول يف سلتل  اجملاالت والقطاعات ، وىو ما دعى الكثَت ذل24اجملاالت الوظيفية واخلدمية
إىل تطبيق فكرة اإلدارة االلكًتونية بغرض إصلاز خدماهتا وأعماذلا كما أشران بشكل جيد وفعال 
، حيث أحدثت تقنيات ادلعلومات واالتصاالت تطورات ىائلة على مستوى تطلعات األفراد 

ب التكنولوجيا والتطورات وادلؤسسات ، ويف ىذا الصدد تسعى اجلزائر إىل اللحاق برك
ادلتالحقة من خالل تبٍت أحدث التكنولوجيات يف التسيَت واإلدارة ، وبناء نظم معلومات 
الكًتونية متكاملة من أجل تطبيق فعال لإلدارة االلكًتونية منو مؤسساهتا ادلختلفة وعلى 

ي للتجارة االلكًتونية مستوى ادلوانئ لدورىا الفاعل يف االقتصاد الوطٍت وللتطور السريع والنوع
إىل جانب العديد من 25حيث أصدر ادلشرع اجلزائري قانوان خاصا ابلتجارة االلكًتونية .

 26القوانُت وادلراسيم اليت حاول من خالذلا إبراز اىتمامو ابجملال التكنولوجي وااللكًتوين .

                                           
24

تتعلق بالتجارة االلكترونٌة ،  5108ماي  01الموافق  0259شعبان  52مؤرخ فً  12-08قانون رقم  - 

 .5108ماي  02-58الجرٌدة الرسمٌة عدد  
25

تكنولوجٌة وتطورها  وتحدد المتضمن إنشاء الوكالة الوطنٌة لترقٌة الحظائر ال 12/90المرسوم  التنفٌذي  - 

 12مؤرخ فً  025-02، الجزائر، مرسوم تنفٌذي 5112مارس  58مؤرخة فً  09تنظٌمها وسٌرها ، ج.عدد 
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تطبيق اإلدارة  وإذا كان تطبيقها ابلبيئة اجلزائرية يواجو حتدايت كثَتة تق  عائقا أمام
االلكًتونية، وإن كانت اجلزائر كما أشران من الناحية التشريعية قد وضعت العديد من النصوص 
القانونية اخلاصة ابجملال ادلعلومايت والتكنولوجي وقد مت إطالق مشروع اإلدارة االلكًتونية يف 

 اجلزائر منذ فًتة وجيزة وإذا كان مل يتجسد بعد كما جيب.
لكًتونية ابجلزائر ال زالت يف مهدىا مقارنة مع الدول العربية واألجنبية اليت  فاإلدارة اال

كانت السباقة  يف تبٍت مدخل اإلدارة االلكًتونية ضمن ما مسي بعملية الًتقية اإلدارية ، لذا  
 27كان لزاما على اإلدارات اجلزائرية مواكبة تلك التغَتات ادلستمرة.

م التسيَت اإلداري التكنولوجي وااللكًتوين ابجلزائر ومن أىم العراقيل اليت تق  أما
 على ما يلي:
التأخَت يف استعمال البٌت التحتية لالتصاالت وأتسيسا عليو فإن الفارق كبَت لسد -

الفجوة الرقمية لدور العامل ادلتقدم يف ىذا اجملال ال سيما وأن اجلزائر مقربة من االنضمام دلنظمة 
 التجارة العادلية.
 التخطيط والتنسيق على مستوى اإلدارة العليا لربامج اإلدارة اإللكًتونية.ضع  -
عدم القيام ابلتغَتات التنظيمية ادلطلوبة إلدخال اإلدارة االلكًتونية وإبضافة أو دمج -

 بعض اإلدارات مع بعضها وحتديد العالقات والسلطات بُت اإلدارات.
خدام تكنولوجيا ادلعلومات غياب الرؤية االسًتاتيجية الواضحة بشأن است-

 واالتصاالت مبا خيدم التحول ضلو مؤسسات ومرافق الكًتونية.
ارتفاع تكالي  جتهيز البٌت التحتية لإلدارة االلكًتونية، وىو ما حيد من مشاريع -

 التحول ضلو اإلدارة االلكًتونية.
امل عدم وجود بيئة عمل الكًتونية زلمية وفق أطر قانونية، حيدد شروط التع-

االلكًتوين مثل غياب تشريعات قانونية قادرة وتطبيقها يف اجملال العلمي جيرم اخًتاق برامج 
                                                                                                       

، القواعد الخاصة 5102ماي  18مؤرخة فً  58ٌحدد كٌفٌات حفظ الوظٌفة االلكترونٌة ، ج. ر. عدد  5102ماي 

 م واالتصاالت ومكافحتها.بالوقاٌة من الجرائم المتصلة بتكنولوجٌا اإلعال
26

 .015عباد عبد القادر ، المرجع السابق، ص   - 
27

، كلٌة العلوم  5102-5102عبان عبد القادر ، تحدٌات اإلدارة االلكترونٌة فً الجزائر، أطروحة دكتوراه - 

 .012اإلنسانٌة واالجتماعٌة ، جامعة دمحم خٌضر ، بسكرة ، الجزائر ، ص 
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اإلدارة االلكًتونية، إضافة إىل اإلشكاالت يف ظل غياب تشريع قانوين يؤدي إىل التحقق من 
 ىوية العميل. 
 ة.غياب الدورات التكوينية: يف ظل التحوالت االلكًتونية للعاملُت ابإلدار -
 بطء عملية اختاذ القرارات وعمليات اإلصالح واالندماج. -
ومن أىم العراقيل اليت تواجو تطبيق اإلدارة االلكًتونية على ادلستوى النقل البحري -

وادلؤسسات ادلينائية ابجلزائر، ضع  الدعم ادلايل، فإن مشروع ىام مثل ىذه ادلشاريع التنموية 
مع ىذا األسلوب التقٍت احلديث وتوفَت كافة مستلزماتو  اذلامة يستوجب أموال ضخمة متالئم

 ليؤمن لو فرصة االستمرار والتطور، وىذا ما تعاين منو معظم ادلرافق اجلزائرية.
وعليو ودلواجهة ىذه التحدايت والقضاء على ىذه العراقيل ال بد من تنسيق اجلهود 

حللول ادلناسبة، لضمان صلاح تطبيق وادلبادرات ادلتفرقة مبناسبة التحدايت والعقبات إلجياد ا
 اإلدارة االلكًتونية واالستفادة من جتارب الدول الناجحة وادلميزة يف رلال التقنية. 

 
 : اخلامتة

إذا كان ادلناخ التكنولوجي يزعزع استقرار القانون، إال أنو يبقى عامل فعال ومهم 
وضلن نعيش عصر التكنولوجيا  ليقدم القانون الذي يفًتض فئة مواكبة كل ما ىو جديد خاصة

والرقمنة اليت أصبحت تسيطر على كل اجملاالت االجتماعية والسياسية واالقتصادية فأصبحت 
من متطلبات احلياة العصرية، ما دفع ابدلفكرين والباحثُت والفقهاء ورجال القانون إىل رفع 

ات تشريعية مالئمة التحدايت ادلستجدة بفعل التطورات التكنولوجية يوضع قوانُت وتنظيم
 لالستجابة كحاجيات االقتصاد الوطٍت. 

وىذا ما يربز السمة ادلميزة للقانون ابعتباره يتميز ابلقدرة على التطور والتأقلم مع 
خصوصية اجملال االقتصادي والتقٍت ، ىذا وكما أشران اىتمام الدول سواء النامية او ادلتقدمة 

وير ادلوانئ البحري وخلق أدوات وأمناط جديدة لإلدارة ابلتطور التكنولوجي يف رلال سَت وتط
والتعامل ، إذ رأينا فعال أن لإلدارة االلكًتونية دور ىام يف زايدة التنافسية ابدلوانئ البحرية فال 
جدال يف ضرورة إدماج جلميع ادلعطيات التكنولوجيا ضمن قواعد قانونية تضمن تنظيمو وزتايتو 
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قتصادي ، وعليو فإن العصرنة والتكنولوجيا حتتاج إىل اإلطار القانوين خاصة ابلنسبة دلرفق ىام ا
، فالقانون يهتم مبا تقدمو العلوم ،والتكنولوجيا قادرة على ادلسامهة يف ابتكار قانون جديد 

 28مناسب لكل التطورات الراىنة .
 ولعل أىم النتائج اليت ديكن أن نستخلصها من ىذه الدراسة: 

اد االلكًتوين يف رلال سَت ادلوانئ من خالل الًتكيز على تنمية العنصر وجوب دعم االستعد-
 البشري.

التطوير واالىتمام ابلبنية التحتية وىو ما يقتضيو حتول سَت إدارة من التقليدية إىل الشكل -
االلكًتوين فتوفَت شبكات اتصاالت قادرة على احملافظة على سالمة ادلعلومات واستيعاهبا وتوفَت 

 ات آلية. تطوير بررليات سلصصة ومالئمة لطبيعة السوق اجلزائرجتهيز 
تسخَت اإلمكانيات الضرورية الالزمة لالنتقال مبشروع اجلزائر االلكًتوين من التخطيط إىل -

 التقنية التشغيلية مثل تبادل السلع وما يصاحبو من تبادل الواثئق والسندات وذلك من خالل: 
 ن طريق تبسيط وادتام إجراءات التجارة الدولية.تقليص اإلجراءات الشكلية ع-1
 تقليص مدة مكوث السفن ووقت عبور السلع.-2
 ختفيض التكالي  اللوجستية من خالل جدولة التوقفات.-3
أتمُت العبور ادلينائي من خالل احلصول على معلومات دقيقة حول البضائع -4
 العابرة.
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-19سنة من القانون الخاص ، مجلة البحوث عدد  21مً المشٌشً ، أستاذ بجامعة المغرب دمحم اإلدرٌسً العل- 

 .09، ص 5119
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