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 التطبيقية يةواالقتصادلدراسات ادلالية رللة مشال إفريقيا ل
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

narafe@mail.univ-tlemcen.dz

https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php
https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php
mailto:narafe@mail.univ-tlemcen.dz
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 معيار كفاية رأس ادلال مقررات ابزل الثالثة ودورها يف حتقيق 
Basel III decisions and their role in achieving the capital adequacy 

standard 
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 : ملخص
ديدة رامسالية جاءت إتفاقية ابزل مبعايري جديدة يف رلال إدارة ادلخاطر ادلصرفية حيث وجدت متطلبات ج

جملاهبة ادلخاطر و قامت إبصدار مبادئ ادلمارسات السليمة يف إدارة ادلخاطر، ىدفت ىذه الّدراسة إىل معرفة مدى 
 إشراف النظام ادلصريف اجلزائري على رقابة البنوك اجلزائرية لتطبيق أساليب ابزل دلعرفة تطور كفاية رأس ادلال البنكي.

 ، كفاية رأس ادلال، النظام ادلصريف اجلزائري3ل اتفاقية ابز  كلمات مفتاحية:
 .JEL  :E58, F53, G21, G31 اتتصنيف

Abstract:  

The Basel Accord came with new standards in the area of banking risk 

management, as it identified new capital requirements to deal with risk and published 

principles of good practice in risk management. This study aimed to determine to what 

extent the Algerian banking system supervises the supervision of Algerian banks to 

apply the Basel methods to know the development of banks' capital adequacy.  

Keywords:. Basel III, Capital adequacy, The Algerian banking system 

JEL Classification Codes: E58, F53, G21, G31.  

 zirar_somaya@yahoo.fr: مسية زيرارادلؤلف ادلراسل: 
 

mailto:Meryemben17@yahoo.fr
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 مقدمة: .1
يّعد القطاع ادلصريف من أىم القطاعات االقتصادية وأكثرىا أتثرا واستجابة للتطورات 

ت اجلذرية اليت شهدهتا الساحة االقتصادية العادلية، واليت دتثلت أىم معادلها يف موجة التطورات والتحوال
التنظيمية، وذلك من أجل و  ادلالية وادلصرفية الدولية، واليت كان يف صادرهتا إزالة ادلعوقات التشريعية

توفري أكرب قدر من شروط السالمة للقطاع ادلصريف، ويف ىذا االطار انصب اىتمام جلنة ابزل بوضع 
تغري طبيعتها، إضافة إىل و  أمام تعاظم ادلخاطرو  ادلصرفية، اطراحلد األدىن لكفاية رأس ادلال دلواجهة ادلخ

 .زايدة شفافية السوقو  تدعيم دور اجلهات الرقابية،
وتزامنا مع تطور وتفاقم سلاطر األزمات ادلالية وادلصرفية الشاملة بدأ التفكري يف البحث يف 

يف دول العامل ادلختلفة يقوم على  آليات دلواجهة تلك ادلخاطر وإجياد فكر مشرتك بني البنوك ادلركزية
التنسيق بني السلطات الرقابية لوضع قواعد آمنة وآليات مشرتكة لتقليل ادلخاطر اليت تتعرض ذلا البنوك، 

أبدلانيا  ” Hersttat بنك“مباشرة بعد إفالس  1974وأول خطوة يف ىذا اإلجتاه كانت سنة 
مبدينة “جلنة ابزل ” قابة على ادلصارف وادلسماة الشرقية حيث أنشأت اللجنة الدولية لإلشراف والر 

ابزل السويسرية وذلك لوضع نظم شبو ملزمة لكافة البنوك وأبسلوب موحد لقياس وإدارة ادلخاطر 
والتعّرف عليها، والتأكيد على أمهية اإلشراف والرقابة ادلصرفية وذلك من اجل ضمان سالمة القطاع 

 وعليو فإن إشكالية الدراسة تتمحور حول:  .ادلايل وادلصريف احمللي والعادلي
 الّنظام ادلصريف اجلزائري لتطبيق معيار كفاية رأس ادلال يف ظل اتفاقيات ابزل الدولية ؟ما مدى التزام 
 أمهية الدراسة: 

تكمن أمهية البحث من كونو محاولة لوضع إطار متكامل يساعد البنوك على تطوير نظم 
عايري الدولية إللطار اجلديد لكفاية رأس امالل، وعلى ىذا األساس إدارة املخاطر تستند على امل

معايري جلنة ابزل من املعايري املهمة ومن الوسائل اليت تعمل على تقليل املخاطر واليت جيب 



 

 ت ابزل الثالثة ودورها يف حتقيق معيار كفاية رأس ادلالمقررا
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ااذلتمام ىبا من خالل جالن مختصة ومجالس على مستوى الدولة من أجل النهوض وحتسين وضعية 
 .ى العاملالبنوك اجلزائرية على مستو 

 معيار كفاية رأس ادلال وفق اتفاقيات ابزل الدولية.. 2
يعد معيار كفاية رأس ادلال أداة أساسية ومؤشرا دقيقا للحكم على ادلركز ادلايل للبنك، ابعتباره 

ئل واضحة حول العديد من العناصر ويرتبط هبا ارتباطا وثيقا كحجم البنك، تركيبة رأس مال اليقدم د
ة أصول البنك وجودهتا، قدرة البنك على ادلنافسة زلليا ودوليا وقدرتو على مواجهة اخلسائر البنك، تركيب

لتزام إلالنامجة عن ادلخاطر احمليطة أبصولو. وأمام أمهية ىذه النقاط اليت يرتبط هبذا ادلؤشر، تتضح أمهية ا
 .نظمة البنكية دلختلف دول العاملألمبعيار كفاية رأس ادلال لدى ا

 اهية اتفاقية ابزل:. م1. 2
نشأت اتفاقية ابزل حسب من سلسلة أزمات ادلالءة اليت عرفتها البنوك الدولية يف 

مجعيات اإلدخار واإلقراض ابلوالايت ادلتحدة و  ( الربيطاينHerstallالثمانينات، منها بنك ىرستل )
 قراض آلجال طويلة،اإلو  األمريكية، وذلك بسبب اخلطأ التقليدي ادلتمثل يف االقرتاض آلجال قصرية

مع حترير سوق الفائدة على الودائع، أتيحت الفرصة للمودعني لتوظيف أمواذلم يف صناديق االستثمار و 
اإلقراض انكماشا حادا يف ودائعها و  اليت تعمل يف السوق النقدي. وىكذا شهدت مجعيات االدخار

ابلتايل ىدفت السلطات الرقابية مليون دوالرا، و  6ويف ىوامش أرابحها )حيث بلغت خسارهتا آنذاك 
أصبح من الضروري وجود قواعد للحيطة ادلصرفية تقوم على و  آنذاك إىل التخفيف من حّدة األزمة،

أساس الرقابة العقالنية، و كانت ىذه القواعد مبثابة الضامن دلنافسة زلكمة و حلد معني من رأس مال 
 ة االقرتاض ادلختلفة.البنوك دلواجهة أزمات السيولة اليت تنجر عن أنشط

التقيد هبا و  إذن  قواعد احليطة ادلصرفية ىي مبثابة معايري )مقاييس( وقائية للتسيري جيب احرتامها -
ذلك و  بصفة دائمة من طرف مؤسسات القرض سواء تعلق األمر ابدلالءة، الّسيولة أو تسيري اخلطر،

  هبدف حتقيق بنية مالية متوازنة وحد مالئم من رأس ادلال.
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 3: دعائم ابزل 1شكل 

 
Source: Hans- Martin Beyer, Tobias Meyer, (2012), The impact of  Basel  3 on the 

fair pricing of bank guarantee facilities, Reutlingen working papers on finance and 

accounting, p 05 

، 3مكوّّنت رأس مال ابزلثالثة ركائز؛  تكونة منالشكل أعاله يبني لنا اىم ركائز ابزل الثالثة و ادل 
 .انضباط السوق للبنوكو ، ادلرقبة وادلراجعة ادلصرفية

 : 3. معايري  ابزل 2. 2
جاءت كرد فعل لألزمة ادلالية العادلية، خاصة بعد إفالس العديد من البنوك  3معايري ابزل 

 .قيد هبا أصالً يف محايتها أو عدم الت 2وثبات قصور أو فشل معايري ابزل 
 كفاية رأس مال البنوك:  1. 2. 2

يتكون رأس ادلال ابزل الثالث ، حيث، 3مكوّّنت رأس مال ابزل وىي تتضمنالركيزة االوىل 
الشرحية األوىل لألسهم العادية و ادلتكونة ، ومها؛ (Nepal Rasta Bank, 2013, 05من مستويني  )

افة اىل  الشرحية األوىل االضافية و ادلتكونة من بعض من األسهم العادية  واألرابح احملتجزة  إض
األدوات ادلشاهبة لألسهم، أما الشرحية الثانية وادلتكونة من حقوق ادلودعني مع استحقاق احلد األدىن 

-Blundell) دلدة مخس سنوات وألغيت اتفاقية ابزل الثالث الشرحية الثالثة من رأس ادلال للبنوك

Wignall, Atkinson, 2010, 7-8) ، رفع نسبة األصول ادلوزونة ابدلخاطر إىل الشرحية األوىل لألسهم و
% و ىذا سيؤدي إىل رفع نسبة األصول ادلوزونة ابدلخاطرة إىل الشرحية األوىل 4.5% إىل 2العادية من 
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إضافة رأس ادلال لغاايت التحوط إىل نسبة كفاية رأس   %6% إىل 4.5)األسهم العادية واالضافية( من 
كما ىو مبني يف اجلدول    %10.5% وبذلك يصبح احلد األدىن لنسبة كفاية رأس ادلال 2.5دلال بنسبة ا

 ادلوايل: 

 3لبازل : متطلبات رأس ادلال  1 جدول
 
 
 

 1الشرحية 
 1الشرحية 
 إمجايل رأس ادلال ادلضافة

 %8 %4 %2 2ابزل 
 %8 %6 %4.5 احلد األدىن

 %     2.5 رأمسال التحوط
 %10.5 %8.5 %7 3ألدىن + رأس مال التحوط ابزل احلد ا

Source : Meryem Bendehina, Soumaya Zirar, (2019), Basel III and Algerian Banks  

_Field study a sample of Algerian Banks_, Finance and Business Economics Review 

JFBE Volume (03) Number (01), p 124. 

تكتسي عمليات الرقابة ،حيث دلرقبة وادلراجعة ادلصرفيةاب فهي خاصة  ثانيةالركيزة الأما 
ادلصرفية أمهية ابلغة فهي ال هتدف فقط إىل التأكد أن البنوك دتتلك الراس ادلايل الكايف لتغطية امجايل 
ادلخاطر اليت تواجهها عند مزاولة نشاطاهتا، و هتدف كذلك إىل احلث على استعمال أحسن الطرق 

 (23 ،2007ا خيص ادارة ادلخاطر )دمحم، فيم
تنص الركيزة الثالثة على مستوى ، حيث انضباط السوق للبنوك وادلتمثلة يف الركيزة الثالثةوأخريا 

ادلعلومات الكمية و النوعية اليت جيب االفصاح عنها حول شلارسات ادارة ادلخاطر وكفاية رأس ادلال 
ت على معلومات نوعية وكمية ، وهتدف الركيزة الثالثة اليت توظفها مؤسسة ما، وتشمل االفصاحا

عملية االفصاح الستكمال الركيزتني األوىل والثانية واجراءات ادلراجعة االشرافية ادلرتبطة هبما 
 (03 ،2011)أويسيسكابيتال، 

 . معيار السيولة: 2.2. 2
 ويتكون ىذا ادلعيار من نسبتني قصرية وطويلة ادلدى:
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تتطلب ىذه النسبة  تغطية امجايل التدفقات النقدية الصافية على  ادلد  القصري: نسبة السيولة يف -
  و حيسب وفق العالقة التالية :( Bank of the BAHAMAS, 2013,. 05)يوما  30مدار 

 

 نسبة صايف التمويل ادلستقر:  -

 مصادر مستقرة للتمويل ادلدى الطويل مصممة حلالة عدم تطابق السيولة الستخدام يفىي عبارة عن نسبة و 
(Reserve Bank, 2015, 07-08) (60 ،2018، وآخرونبن دىينة، ) :وحتسب كما يلي 

 
 . معيار الرافعة ادلالية:  3. 2.2

ىي عبارة عن مقياس بسيط و شفاف و غري قائم على ادلخاطر و يهدف اىل تقليل مقدار و 
القائم على ادلخاطر فنسبة الرافعة ادلالية تقيد ادلخاطرة يف النظام ادلايل و دعم متطلبات رأس ادلال 

%  3ادلستوى ادلطلق للديون بكمية معينة من رأس ادلال حيث أن احلد األدىن لنسبة الرافعة ادلالية ىي 
 (Shearman, Sterling, 2011,12) من رأس ادلال من الشرحية األوىل

 ولية يف النظام ادلصريف اجلزائري:معيار كفاية رأس ادلال يف ظل اتفاقيات ابزل الدتطبيق  .3
 رأس ادلال األدىن يف النظام ادلصريف اجلزائري: .1. 3

معظم ادلعدالت ادلتعلقة بقواعد   1994نوفمرب  29الصادرة يف  74-94حددت التعليمة رقم 
ل ادلعروفة عادليا،و أمهها تلك ادلتعلقة بكفاية رأس ادلا les règles prudentielles احليطة واحلذر

 ( 10)انصر، بدون سنة، صفحة 
ادلتعلق  1990جويلية  04الّصادر يف  01-90يعترب أول نظام يف اجلزائر احملدد لرأمسال األدىن ىو النظام -

 ابحلد األدىن لرأمسال البنوك و ادلؤسسات العاملة يف اجلزائر الذي نص على:
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 من األموال اخلاصة. %33 مليون دج، دون أن يقل عن 500احلد األدىن لرأمسال البنوك  --
 من األموال   اخلاصة.  %50مليون دج، دون أن يقل عن  100احلد األدىن لرأمسال ادلؤسسات ادلالية  --
 : 2004يف سنة  01-04مث حدد النظام  -

 مليار دج. 2.5احلد األدىن لرأمسال البنوك  --
 مليون دج. 500احلد األدىن لرأمسال ادلؤسسات ادلالية  --
 2008يف سنة  08-04م بعد النظامني السابقني  حدد النظاو  -

 مليار دج. 10* احلد األدىن لرأمسال البنوك 
 مليار دج. 3.5* احلد األدىن لرأمسال ادلؤسسات ادلالية 

 : رأس ادلال األدىن يف النظام ادلصريف اجلزائري2جدول 
رأس ادلال األدىن للمؤسسات 

 ادلالية
  رأس ادلال األدىن للبنوك

 مليون دينار جزائري. 500 مليون دينار جزائري.100
ادلؤرخ يف  90/10النظام 
04/07/1990 

 مليار دينار جزائري. 2.5 مليون دينار جزائري.500
ادلؤرخ يف  01/04النظام 
04/03/2004 

 مليار دينار جزائري.10 مليار دينار جزائري. 3.5
ادلؤرخ يف  04/08النظام

23/12/2008 
 ن اعداد الباحثتني ابالعتماد على األنظمة ادلذكورة اعالهم :ادلصدر

 : نسبة  كفاية رأس ادلال يف البنوك اجلزائرية:3جدول 
 السنوات 2000 2000 2002 2002 2002 2002 2002

41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 BNA 

150 100 100 100 76 76 24.5 BEA 

48 48 48 48 48 48 48 CPA 

/ 36 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 BDL 

10 10 10 10 10 10 10 
BNP PARIS 

BAS 

13 13 13 13 13 13 13 TRUST BANK 
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10 10 10 10 10 10 10 Baraka 

10 10 10 10 10 10 10 SGA 

Source: Banque d’Algerie, (2016), direction générale, direction du contrôle. 

 

 ل يف القطاع ادلصريف:: تطور كفاية رأس ادلا4جدول 

 السنوات 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

21.5 23.62 23.77 23.31 21.18 16.54 12.94 15.15 
 معدل كفاية رأس ادلال

% 
Source : Meryem Bendehina et Soumaya Zirar, (2019), Basel III and Algerian Banks  

_Field study a sample of Algerian Banks_, Finance and Business Economics Review 

JFBE Volume (03) Number1; p.128 

تبنّي لنا من خالل اجلدولني اعاله التزام البنوك اخلاصة مبعدل كفاية راس ادلال احملدد ونسبة 
ة مالءهتا تفوق نسبة مالءة البنوك العمومية وىذا راجع لطبيعة عمل كل من البنكني فالبنوك اخلاص

تتمتع بصالبة راس ماذلا والذي يعود لرأس مال اجنيب يف حني البنوك العمومية معرضة اكثر للمخاطر 
بصفتها اجلهاز ادلمول للمشاريع االقتصادية بصفة خاصة ودتويل االقتصاد الوطين بصفة عامة ومع 

يف القطاع ادلصريف   ذلك لقد التزمت ابحلد االدىن لكفاية رأس ادلال وعرفت تطورا ملحوظا خالل الفرتة
 كّكل.

 .  ادلخاطر ادلصرفية يف البنوك اجلزائرية وفق اتفاقية ابزل:2. 3
نوفمرب  28الصادر يف  11-08و نظام  2002نوفمرب  14الصادر يف  02-03ركز نظام 

-08على ادلخاطر اليت تتعرض ذلا البنوك و ادلؤسسات ادلالية نذكرىا  يف اجلدول التايل  وفق النظام  2011
11: 
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 ادلخاطر ادلصرفية يف البنوك اجلزائرية وفق إتفاقيات ابزل  :5جدول 

 ادلتعلق ابلرقابة الداخلية للبنوك و ادلؤسسات ادلالية 11-08االمر 

 تعريف اخلطر نوع اخلطر

على أهنا اخلاطر الناجتة عن حالة ختلف طرف او عدة  2عرفت يف ادلادة  اخلطر االئتماين
 اطراف عن الدفع.

ينتج ىذا اخلطر بسبب تغري اسعار السوق و تضم: سلاطر الصرف و  اخلطر السوقي
 سلاطر متعلقة أبدوات مرتبطة بسعر الفائدة.

 و الناتج عن عدم مالئمة االنظمة الداخلية أو احتيال داخلي و خارجي. اخلطر التشغيلي

 سات ادلاليةادلتعلق ابلرقابة الداخلية للبنوك و ادلؤس 08-11االمر ادلصدر: 
 . تطبيق اتفاقيات ابزل يف النظام ادلصريف اجلزائري: 3.3

تلعب البيئة ادلصرفية اجلزائرية دورا أساسيا يف زايدة ادلسافات بني مقررات ومعايري جلنة ابزل وإمكانية 
التدخل تطبيقها بسهولة ويسر لدى النظام ادلصريف اجلزائري، حيث يغلب عليها عدم الوضوح يف منط اإلدارة و 

الكبري للدولة يف شؤون العمل ادلصريف، وادللكية العظمى للبنوك العمومية أللصول يف النظام ادلصريف اجلزائري، 
على حساب ابقي البنوك اأخلرى، و كذلك غموض وارتباك يف اأذلداف ادلتوخاة و ضعف الكفاءة يف توظيف 

 (82، 8102)عباي، وبويهي،  .ادلوارد
 دعامة االوىل:.  ابلنسبة لل1. 3.3

 : تطبيق الدعامة االوىل يف القطاع ادلصريف اجلزائري6جدول 
3الدعامة االوىل لبازل بنك اجلزائر السنة   

 نسبة ادلالءة غري مطبق 2013
 راس ادلال غري مطبق 2013
 مراجعة خماطر السوق غري مطبق 2012
 والتوريق مراجعة خماطر االئتمان غري مطبق 2012

بقغري مط 2015   نسبة الرافعة ادلالية 
Source: Financial stability institute FSI survey, (2015), Basel 2 and 3 implementation, Bank  

for International Settlements 
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 ابلنسبة للدعامة الثانية و الثالثة:  . 2. 3. 3

 تنشر أي تعليمة ختص سري و مل تنص عليها التشريعات البنكية بعد و مل 3ابلنسبة لدعائم ابزل 
 تطبيق الدعامة الثانية و الثالثة كما ىو موضح يف اجلدول ادلوايل:

 : الدعامة الثانية و الثالثة يف النظام ادلصريف اجلزائري7جدول 
 3دعائم ابزل  بنك اجلزائر
 : عملية ادلراجعة الرقابية Pillar2 غري مطبقة
 : انضباط الّسوقPillar3 غري مطبق

Source : Meryem Bendehina ; Soumaya Zirar, (2019), page 130, Basel III and 

Algerian Banks  _Field study a sample of Algerian Banks_, Finance and Business 

Economics Review JFBE Volume (03) Number (01) 

 زية :إلتزام البنوك و ادلؤسسات ادلالية ابدلعايري االحرتا .3.3.3
يف اجلدول االدىن حاالت عدم االمتثال للمعايري االحرتازية و التنظيمية اجلديدة كمعامل ادلالءة و 

ابخنفاض عدد النقائص اليت سجلتها البنوك و ادلؤسسات  2017السيولة فحسب ادلعطيات نالحظ دتيز سنة 
بنك و مؤسسة  75، 73 ، اليت بلغت عدد2016، 2015مؤسسة مقارنة ابلسنوات  48ادلالية و بلغت 

غري شلتثل للمعايري االحرتازية، ادلالحظ أيضا تسجيل مصرف واحد نقص يف تشكيل وسادة او ىامش االمان 
 حاالت فيما يتعلق ابلسيولة.  4و تسجيل 

 2017حاالت عدم االمتثال للتنظيمات البنكية هناية  :8 جدول

جمموع 
 ادلخالفات

عدد البنوك و 
 ادلؤسسات ادلالية

  دد التصريحتر 

 معامل ادلالءة ثالثي 00 00
 معامل االموال اخلاصة القاعدية ثالثي 00 00
 وسادة االمان ثالثي بنك واحد 2
 من االموال اخلاصة القانونية 25% ثالثي بنكني 8
 مرات ضعف االموال اخلاّصة القانونية 8 ثالثي 00 00
ها البنك قروض ممنوحة اىل مؤسسات ميلك في كل شهرين 00 00
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 مسامهات
 التزامات خارجية ابلتوقيع شهري بنك واحد 10
 من االموال اخلاصة حسب العملة الصعبة 10 شهري 00 00
 من االموال اخلاصة /امجايل العمالت الصعبة 30 شهري 00 00
 معامل االموال اخلاصة و ادلوارد الدائمة سنوي ثالثة بنوك 3
 ولةمعامل السي ثالثي ثالثة بنوك 13
مؤسسة مالية  12

 واحدة
 صايف االصول شهري

 اجملموع  ست مؤسسات 48
Source :Banque d’Algérie, (2017), Controle et Supervision Bancaire, p 82. 

 . خامتة: 4
 مع ذلك مل يطبق كل مل جاءتو  القطاع ادلصريف اجلزائري جزء من القطاع ادلصريف العادلي

ابلرغم من احتياج  كل من البنوك  لكفاية رأس ادلال اال ان االمر يتطلب  نصت عليو اتفاقيات ابزلو 
متابعتها، مع القدرة على وضع مناذج و  تنفيذ أحكام االتفاقياتو  بذل جهود كبرية لتطوير ىذا القطاع

استخدام إدارة ادلخاطر لضمان و  توفري البياّنت الالزمةو  استخدام الطرق ادلناسبة لقياسهاو  للمخاطر
 ادلايل.و  ابلتايل توفري االستقرار ادلصريفو  كفاءة ادارهتا،و  مة البنوكسال
 . النتائج:1. 4
 يف ورد ما حسب ادلخاطر بتطبيق معيار كفاية رأس ادلال إلدارة البنوك اجلزائرية تلتزم ال -

 اتفاقيات ابزل الدّولية.
الرقابة وادارة ادلخاطر تكوين رأس مال كاف جملاهبة ادلخاطر البنكية، مع ضرورة حتديث أنظمة  -

 من طرف بنك اجلزائر مع ما ىو معمول بو دوليا.
اكتسب موضوع اتفاقيات ابزل للرقابة واالشراف ادلصريف عليها أمهية ابلغة سابقا ويف وقتنا  -

 احلايل نظرا دلا تكتسيو ىذه االتفاقيات من أتثري على عمليات البنوك نشاط البنوك .
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 اليت تواجهها جتربة البنوك اإلسالمية يف اجلزائر تحدايتال
Challenges faced by Islamic banking experience in Algeria 

  1برمان دمحم
 beroman@univ-tlemcen.dz اجلزائر(، (جامعة أبو بكر بلقايد تلمساف1

 

 

 3 ملخص
قات اليت تواجهها ادلصرفية اإلسالمية يف اجلزائر، واليت من بينها: هتدؼ ىذه الدراسة اذل القاء الضوء على اىم التحدايت وادلعو 

العقبات التشريعية، معوقات البيئة الداخلية، ابإلضافة اذل التحدايت الناشئة عن عالقة البنوؾ اإلسالمية ابلبنك ادلركزي والسوؽ 
ندسة والتكنولوجيا ادلاليت.نهىذه التحدايت اليت النقدية، وكذا التحدايت اليت يفرضها التطور ادلارل والتكنولوجي من خالؿ اذل

بديال  جيب على البنوؾ اإلسالمية اف تسعى اذل التغلب عليها اذا مارادت اف تشكل رافدا مهما لتمويل النشاط االقتصادي او
 يف اجملاؿ االقتصاديه  للتمويل التقليدي، وال يتأتى ىذا اال بتظافر اجلهود مع توفر اإلرادة احلقيقية من قبل سلتلف الفاعل.ن

 البنوؾ اإلسالمية؛ البيئة التشريعية؛ البنوؾ ادلركزية؛ اذلندسة ادلالية؛ التكنولوجيا ادلاليةهكلمات مفتاحية3 
                       . JEL 3E58, G21, G28 اتتصنيف

Abstract:  

This study aims to shed light on the most important challenges and obstacles 

facing Islamic banking in Algeria, which we particularly mention the 

legislative obstacles; internal environment; challenges arising from the 

relationship of Islamic banks with the central bank and the monetary market. 

And as well as the challenges posed by the financial engineering and fintech. 

These are the challenges that Islamic banking must strive to overcome, if we 

want it become an important tributary to financing economic activity or an 

alternative to conventional financing.  

Keywords: Islamic banking; The legislative environment; Central banks; 

Financial engineering; Fintech. 

JEL Classification Codes : E58, G21, G28. 
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 3 مقدمة  .1
كشفت عن ىشاشة  يف النظاـ ادلصريف بل و النظاـ ادلارل   2009-2008إف ازمة الرىن العقاري 

ليس على مستوى األقطار فقط بل على ادلستوى العادلي كأحد اىم مظاىر العودلة، ويف ظل األثر 
رياهتا التقليدية، احملدود نسبيا الذي حلق دبؤسسات التمويل اإلسالمي يف ظل ىذه االزمة مقارنة بنظ

اذبهت انظار االقتصادي.ن و االكادديي.ن بل وحىت القائم.ن على ادلؤسسات ادلالية التقليدية احمللية منها 
والدولية وكذا صناع القرار اذل اذل ىذا النوع غري التقليدي من التمويل، فإذا كاف الغرب يبحث جبدية 

أوذل بنا أف نسعى ضلن إذل تقدمي ىذا البديل بتبنيو يف تبين بعض أسس الصناعة ادلالية اإلسالمية، ف
 وتطويرهه

ولكن بداية جيب أف نراجع ذباربنا ونقيمها تقييما موضوعيا ال يبتغى منو تتبع األخطاء والعثرات جلداً 
للذات ولكنو زلاولة لكشف مواطن الضعف واخللل حىت نقف على ارض صلبة سبكننا من اصدار 

اقع ال األمنياته لتكوف بداية إلرساء دعائم متينة تقـو عليها الصناعة أحكاـ موضوعية تعكس الو 
 :إلشكالية التاليةادلالية اإلسالمية يف اجلزائر، وذلك من خالؿ طرح ا

 والعقبات اليت تواجهها البنوك اإلسالمية يف اجلزائر؟ ماهي اهم التحدايت
 واليت يتفرع عنها السؤال.ن التالي.ن :

بات اليت تواجهها البنوؾ االسالمية يف اجلزائري  انشئة عن بيئتها ىل التحدايت والعق -
 اخلارجية اليت تنشط فيها  فقط ، اـ اف للبيئة الداخلية ربدايهتا ومشاكلها ىي األخرى؟

ىل تساير البنوؾ اإلسالمية يف اجلزائر التطورات احلاصلة يف رلاؿ التكنولوجيا واذلندسة   -
 ادلاليت.ن؟
 ة3الفرضيات املقًتح

  ؛البيئة الداخلية للبنوؾ اإلسالمية يف اجلزائر ىي مصدر أيضا لبعض ادلشاكل والتحدايت -
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مازاؿ ىناؾ بعض القصور الذي يعزى يف جزء منو اذل الظروؼ فبذولة ادلهود اجل رغم -
 اخلارجيةه

 أمهية البحث3
الوقوؼ على التحدايت وادلعوقات من اجل ربديد مواطن الضعف إلصالحها فتشخيص  -

نقطة بداية ال مناص منها يف أي زلاولة لإلقالع و  رض اىم مرحلة يف رحلة العالجهادل
 ؛ابلصريفة اإلسالمية

البحث يف الصريفة اإلسالمية يف اجلزائر على جانب كبري من األمهية خاصة يف ظل الظروؼ  -
 هوقاتاالقتصادية اليت تعيشها البالد وسعي احلكومة إلجياد مصادر سبويالت خارج إطار احملر 

 اهداف البحث3
الوقوؼ على اىم ادلعوقات والتحدايت اليت تعرفها ذبربة الصريفة اإلسالمية يف اجلزائر كإسهاـ  -

 يف التأسيس لصناعة مالية إسالمية متكاملة؛
سبك.ن كل من الباحث.ن؛ ادلمارس.ن او حىت صناع القرار يف رلاؿ الصريفة اإلسالمية من ربديد  -

 بدقة للعمل عليها كمحاور تسهيال للمعاجلةه اىم ادلعوقات والتحدايت
 املنهج املتبع يف البحث3   

ابعتبار الدراسة عن  اف نتبع ادلنهج الوصفي التحليليعلينا فرضت النظرية طبيعة ادلوضوع 
 هاستعراض الىم التحدايت والعقبات اليت تواجهها البنوؾ اإلسالمية يف اجلزائر

 :ثالث زلاورانب ادلوضوع ارأتينا اف نقسم ابقي البحث اذل ويف زلاولة منا لإلحاطة جبميع جو 
 للبنوؾ االسالمية يف اجلزائر مقارنة دباليزاي والسوداف؛  ةالبيئة التشريعي  -
 والسوؽ النقدية؛ الناشئة عن عالقة البنوؾ االسالمية ببنك اجلزائر التحدايت  -
 هاليت.نالتكنولوجيا واذلندسة ادل وربدايت الداخليةمعوقات البيئة   -

 3للبنوك االسالمية يف اجلزائر مقارنة مباليزاي والسودان ةالبيئة التشريعي .2
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 البيئة التشريعية اليت تعمل فيها البنوك اإلسالمية3 1.2
 التشريعيةو  القانونية الناحية من العادل يف اإلسالمية البنوؾ فيها تعمل اليت البيئات من ىناؾ عدة مناذج

: حيث كل القوان.ن والتشريعات اليت تنظم نشاط (شامل) زلض إسالمي مصريف نظاـ-1 فهناؾ
زبضع البنوؾ حيث : مزدوج مصريف نظاـ-2 البنوؾ، موافقة للشريعة وال زبرج عن ىذا اإلطاره

 تقليدي مصريف نظاـ-3هاالسالمية لقوان.ن زبصها، بينما تطبق قوان.ن اخرى على البنوؾ التقليدية
كل البنوؾ اذل قوان.ن موحدة توافق مبادئ البنوؾ التقليدية، غري اف   زبضع اين :متسامح( موحد)

 مصريف نظاـ -4هالبنوؾ االسالمية يسمح ذلا دبمارسة او ترؾ بعض االنشطة اليت تتعارض مع مبادئها
وىو نظاـ زبضع فيو كل البنوؾ اذل قوان.ن موحدة، ال تراعى فيو خصوصية 3 متسامح غري تقليدي

 سواء على مستوى اصدار النصوص القانونية البنوؾ االسالمية
 مع االمثلةالبيئة التشريعية اليت تعمل فيها البنوك اإلسالمية 13الشكل

 
 من اعداد صاحب ادلقاؿهاملصدر 3

 هاجلزائرسالمية يف البيئة التشريعية اليت تعمل فيها البنوك اال  2.2
ر قانوين و تشريعي ينظم كل ما يتعلق اف من اىم الشروط لنجاح البنوؾ االسالمية ىو وجود  اطا

راعى عند سنو  خصوصية ىذه ادلؤسسات ، حىت يوفر ذلا البيئة ادلناسبة اليت سبكنها من  بنشاطها ، يُ 
االزدىار والنمو ، وربقيق اىدافها دوف اف تصطدـ ابلقوان.ن،  او ذبد نفسها اماـ فراغ قانوين  تسعى 

ائها و  نتائجها،  و البنوؾ اإلسالمية يف اجلزائر عانت من ىذا لتجاوزه ، بتكاليف اكرب تؤثر على أد
الذي دبوجبو  10-90الفراغ، حيث انو دل تراعى خصوصية البنوؾ اإلسالمية ال يف قانوف النقد والقرض 
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وكذا ابلنسبة لألمر  10-90ػلػادللغي  2003اوت  26 ادلؤرخ يف 11-03مسح ابعتمادىا، وال يف األمر
وبعد اف توقع اجلميع اف  11-03ادلتعلق ابلنقد والقرض و ادلعدؿ لػ 2010اوت  26يفادلؤرخ   10-04

تلجئ احلكومة اذل اصدار صكوؾ إسالمية بعد اإلعالف اهنا ستلجئ اذل التمويل غري التقليدي فاذا 
 ابدلختص.ن يفاجؤوف ابعتماد  احلكومة اإلصدار النقدي اجلديد دلدة مخس سنوات يف ظل القانوف

عن  2018يف نوفمرب   02/18أكتوبر، و بعد طوؿ انتظار صدر النظاـ رقم  11ادلؤرخ يف  17-10
رللس القرض والنقد و الذي يشار فيو ألوؿ مرة اذل ادلالية اإلسالمية يف التشريع اجلزائري ربت مسمى 

ة اف التمويل التشاركي و الذي انمل اف يكوف بداية إلصدار تشريع متكامل يسمح للبنوؾ اإلسالمي
 تنشط يف بيئة قانونية مالئمة خلصوصية طبيعتهاه 

 
 التجربة املاليزية يف جمال التشريع للبنوك اإلسالمية3 3.2

 1962الذي أتسس يف نوفمرب  Tabong Hadjiبعد التجربة الناجحة اليت عرفها مشروع سبويل احلج 
 1981بري مصريف سنة خ 20، شكلت احلكومة ىيئة عامة مكونة من 1963وبدء العمل رمسيا يف 

 07يف  IBAلدراسة مشروع إطالؽ ادلصارؼ اإلسالمية وتوج ذلك إبصدار قانوف البنوؾ اإلسالمية 
 ,.Aziz) صالحية اإلشراؼ عليها وتنظيمها Negaraلتكوف للبنك ادلركزي ادلاليزي  1983افريل 

2013, p. 11) 
زدوج أطلق عليو اسم "نظاـ ادلصرفية أسس البنك ادلركزي ادلاليزي لنظاـ مصريف م 1993ويف سنة 
ونظاـ الفروع اإلسالمية للبنوؾ التقليدية من أجػل  IBS islamic Banking   Schemeاإلسالمية 

، 2017)خوين،،   تسريع نشر ادلنتجات ادلصرفية اإلسالمية للعمالء احمللي.ن يف أقصر فًتة شلكنة
 ه (344صفحة 

ري البيئة احلاضنة للخدمات ادلصرفية اإلسػالمية فػي ماليزيػا، ، وتغ1997وبعد األزمة ادلالية لعاـ 
لتسريع  1999سػمحت احلكومة إبنشاء بنك إسالمي اثين، وىو بنك "معامالت ماليزاي" يف عاـ 
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، 2001التقدـ يف الصػناعة ادلصػرفية اإلسالمية، متبوعا دبخطط القطاع ادلارل الذي مت تقدديو يف عاـ 
 ةادلاليزي إبغالؽ الفػروع اإلسالمية وتشجيعها للتحوؿ إذل كياانت مصرفية إسالمي وبدأ البنك ادلركزي

    كاملة
تطورا مهما يف تعزيز اإلطار التنظيمي والرقايب للصناعة ادلالية االسالمية فػي ماليزيػا  2013عرفت سنة 

الذي  Islamic Financial Services Act 2013 IFSAابعتماد قانوف اخلدمات ادلالية اإلسالمية 
، و الذي جاء يف ديباجتو ما نصو : "ىو قانوف جاء لينظم  2013جواف  30دخل حيز التنفيذ يف 

ويشرؼ على عمل  ادلؤسسات ادلالية  اإلسالمية؛ وأنظمة الدفع والكياانت األخرى ذات الصلة؛ 
قرار ادلارل واإلشراؼ على سوؽ النقد اإلسالمي وسوؽ الصرؼ األجنيب اإلسالمي لتعزيز االست

 Central) هواالمتثاؿ ألحكاـ الشريعة اإلسالمية، وما يتصل بذلك من قضااي ظرفية او عرضية"

Bank of malysia, 2013, p. 1)   اف اذلػدؼ مػن ىػذا القانوف سبهيد الطريق لوضع إطار لالمتثاؿ
 ,Central Bank of Malaysia) الشرعي ادلتكامل لعمل ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية يف ماليزاي

2013, p. 1)ه 
 

 يف جمال التشريع للبنوك اإلسالمية3 السودانيةالتجربة  4.2
أصدر بنك السوداف منشورًا للبنوؾ العاملة دينع فيو التعامل ابلفائدة، ومن مث بدأ  1983يف سبتمرب 

ه وقد شهدت تطبيق صيغ التمويل اإلسالمية كأدوات جديدة إلدارة السياسة النقدية للبنك ادلركزي
( مرونة يف تطبيق الصيغ اإلسالمية، حيث 1989-1984الفًتة األوذل من إسالـ اجلهاز ادلصريف )

ابلعمل أما وفق صيغ التمويل اإلسالمية أو العائد التعويضيه وأستمر  1986مُسح للبنوؾ يف عاـ 
تنظيم العمل ادلصريف قانوف  احلاؿ ىكذا إذل أف مت اإلعالف عن تعميق إسالـ اجلهاز ادلصريف بصدور

مت إنشاء اذليئة العليا للرقابة الشرعية على ادلؤسسات ادلالية ه دبوجبو (2013)بكره،  1991
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وأُلزمت ادلصارؼ إبنشاء ىيئات رقابػػػة شرعية خاصة هبا، وبذلك أصبح  1992اإلسالمية يف عاـ 
 بنك السوداف يشرؼ على نظاـ مصريف إسالمي بكاملوه

 :2004م العمل املصريف لسنة قانون تنظي 1.4.2
تنشأ ىيئة مستقلة غري متفرغة تسمى )اذليئة العليا للرقابة الشرعية على ادلصارؼ نص على اف 

متابعة و اصدار الفتاوي الشرعية  مهمتها.وادلؤسسات ادلالية( على اف تكوف غالبيتهم من علماء الشريعة
وذلك لتوحيد االسس واالحكاـ  قوان.ن ولوائحلاتنقية و  ونشاط ادلصارؼ ادلركزي سياسات واداء البنك

كما اف ادلصارؼ مطالبة ابف تكوف ،(2004)ادلركزي،  وادلصارؼادلركزي  ملزمة للبنك ، وىي الشرعية
 ه(2004)السوداين، الشرعية للرقابة  ىيئةذلا 

 143البند  2005اتفاقية السالم الشامل يف  2.4.2

وردت يف اليت مت وضع سياسات بنك السوداف ادلركزي  2005وبعد توقيع اتفاقية السالـ الشامل يف 
حيث مت ( من بروتوكوؿ قسمة الثروة فيما خيص السياسة النقدية وادلصرفية والعملة واإلقراض14البند )

 (هيف الشماؿ وتقليدي يف اجلنوب )إسالميتطبيق النظاـ ادلصريف ادلزدوج 

)تعديالت  2012ىت معدال ح 2002انون بنك السودان املركزي لسنة ق 3.4.2
2005،2006،20123) 

ومسي بو كما حافظ على  2002يف قانوف  ءغري انو اعتمد أساسا على ما جا 2012رغم انو صدر يف 
وقد حافظ دائما على اف  2012، وتعديالت جديدة 2006، 2005التعديالت الالحقة لسنوات 

ادلنوط بو اف يسهر على اف يتوافق النشاط النظاـ ادلصريف السوداين وعلى راسو البنك ادلركزي السوداين 
 ادلصريف يف السوداف واحكاـ الشريعة ما جيعل منو نظاـ مصريف إسالمي خالصه
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 3 املقارنة بني التشريع املصريف للبنوك اإلسالمية يف اجلزائر،ماليزاي والسودان13جدول
اإلطار التشريعي والتنظيمي 

 للبنوك اإلسالمية يف اجلزائر
شريعي والتنظيمي للبنوك اإلطار الت

 اإلسالمية يف ماليزاي
اإلطار التشريعي والتنظيمي للبنوك 

 اإلسالمية يف السودان
  02/11النظام رقم 

 
 1213  قانون البنوك

  :IBAاإلسالمية 
للبنك ادلركزي صالحية 
التنظيم واالشراؼ على 

 البنوؾ اإلسالمية؛
 1223  نظام املصرفية

 IBSاإلسالمي 

islamic Banking 

scheme 
أسس البنك ادلركزي ادلاليزي 
لنظاـ مصريف مزدوج أطلق 
عليو اسم "نظاـ ادلصرفية 

الفروع  اإلسالمية ونظاـ
 ؛اإلسالمية للبنوؾ التقليدية

قانون اخلدمات  2013
 IFSA املالية اإلسالمية

سبهيد الطريق لوضع إطار  
لالمتثاؿ الشرعي ادلتكامل 
لعمل ادلؤسسات ادلالية 

 ة يف ماليزاياإلسالمي

 1224ـ: ألػز منشور ديسمرب 
مجيع البنوؾ التجارية 
وادلتخصصة ابلعمل وفق النظاـ 

 ؛اإلسالمي
  قانون تنظيم العمل املصريف

 1221لسنة 
  قانون تنظيم العمل املصريف

 20043لسنة 
اذليئة العليا للرقابة الشرعية انشاء  

                                               على
 ؛ دلصارؼ وادلؤسسات ادلاليةا
  اتفاقية السالم الشامل يف

 143البند  2005
بيق النظاـ ادلصريف ادلزدوج تط

)إسالمي يف الشماؿ وتقليدي يف 
 ؛اجلنوب(

  قانون بنك السودان املركزي
معدال حىت  2002لسنة 
)تعديالت  2012

2005،2006،2012): 
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  مسؤولية البنك ادلركزي االلتزاـ 
جباتو وربقيق أغراضو يف أدائو لوا

وشلارسة سلطاتو وإشرافو ورقابتو 
على النظاـ ادلصريف أبحكاـ 
الشريعة اإلسالمية واألعراؼ 

 هادلصرفية
 همن اعداد صاحب ادلقاؿ املصدر3     

 

 .الناشئة عن عالقة البنوك االسالمية ببنك اجلزائر . التحدايت3
تتعرض لعدة مشاكل  االسالمية اهناالبنوؾ الذي تعمل فيو  ادلصريف،يستخلص من واقع النشاط 

فيها ىذه االخرية بتشريعات وقواعد اجرائية  ربضعالقتها ابلبنك ادلركزي اليت ال  إطاروصعوابت يف 
وتنظيمية تالئم خصوصيات نشاطها، حيث ذبد نفسها ملزمة ببعض القواعد اليت تفقدىا العديد من 

ترتبط مع البنك ادلركزي  التنظيمية،وؾ االسالمية يف عالقتها ادليزات ومن اىم ادلشاكل اليت تعًتض البن
 أبدوات السياسة النقدية والقواعد االحًتازية اليت يفرضها ىذا األخري يف إطار مهامو االشرافيةه 

 النقدية.ملشاكل املتعلقة أبدوات السياسة ا 1.3
ئ احلاكمة لطبيعة نشاط البنوؾ اف طبيعة ادوات السياسة النقدية التقليدية، ال تتالءـ مع ادلباد

 االسالميةه
 هابالحتياطي القانوين )االجباري( السوؽ ادلفتوحة، او اخلصم، اوبسعر اعادة  االمر،سواء تعلق 

 3اخلصم اعادة  سعر 1.1.3
وال  التجارية،فبالنسبة لسعر اعادة اخلصم فانو من ادلعلـو اف البنوؾ االسالمية ال تتعامل خبصم االوراؽ 

شلا حيرمها من مصدر من مصادر  الفائدة،لعدـ تعاملها بسعر  اجلزائر،ة خصمها لدى بنك اعاد
سياسة نقدية  اجلزائر، إذا اعتمد بنك اخلصم،أويف حالة خفض سعر اعادة  احلاجة،السيولة يف حالة 
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ها من للحصوؿ على السيولة اليت سبكن (،ما خيلق فرصة ابلنسبة للبنوؾ التجارية )التقليدية توسعية،
 وربس.ن موقفها التنافسي ابلنسبة للبنوؾ االسالميةه االئتماف،التوسع يف 

 3املفتوحة  السوق 2.1.3
تطبيقا  للسندات او ابئعا ،يف حالة دخوؿ البنك مشًتاي  ادلفتوحة،وكذلك االمر فيما يتعلق ابلسوؽ 

التجارية، و للبنوؾ  للتوظيفو  عترب مصدرا للسيولةفالسوؽ ادلفتوحة ت توسعية او انكماشية،لسياسٍة 
دبا اف اليات ىذه السوؽ تعتمد على سعر الفائدة فاف البنوؾ اإلسالمية ربـر من االستفادة من ميزات 

 ىذه السوؽ  ما يؤثر على تنافسيتها ه
ابلنسبة للبنوؾ  ربديده،فاف اإِلْشَكاَؿ يكمن يف كيفية  القانوين،اما فيما خيص نسبة االحتياطي 

 ه ما يليوفق ما سنبينو في االسالمية،والذي ال يراعى فيو خصوصية البنوؾ  االسالمية،
 نسبة االحتياطي القانوين3 حتدي حتديد 3.1.3

ادلعدلة وادلتممة للتعليمة  2018ماي  13ادلؤرخة يف  2018-03من التعليمة رقم  3وتنص ادلادة 
طات االجبارية واليت ربدد معدؿ ادلتعلقة بنظاـ االحتيا 2004ماي  13ادلؤرخة يف  2004-02رقم 

 02-04حددت التعليمة كما من وعاء االحتياطات االجبارية،   %10االحتياطات االجبارية بػ 
االحتياطي معدؿ الفائدة على ىذا (La banque D'Algerie, 2004)  2004ماي  13يف  ادلؤرخة
 نفسها،سالمية يف اجلزائر ذبد فاف البنوؾ اال القانوين،ومن خالؿ تطبيق نسبة االحتياطي  ه% 1،75

 اشكال.ن:اماـ 
ابستثناء الودائع ربت  البنك،اف معدؿ االحتياطي القانوين يطبق على رلموع الودائع اليت حبوزة -

الودائع االخرى  فاف معظمالودائع  ال سبثل نسبة كبرية من رلموع البنك، واليتيضمنها  اليتالطلب 
اال ال يضمنها البنك  واخلسارة، وابلتارلادلشاركة يف الربح  أي بنظاـيتلقاىا البنك على سبيل ادلضاربة 

   ؛حالة التعدي او التقصري يف
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مثل بقية  اف البنوؾ االسالمية تتلقى فوائد عن االمواؿ ادلودعة كاحتياطي قانوين لدى بنك اجلزائر-
ا شلا حيرمها من ىاتو الفوائد اليت ابلفائدة اخذا او عطاء العلم ابف البنوؾ االسالمية ال تتعامل البنوؾ مع

        خرييةهتسعى للتخلص منها بصرفها يف مشاريع 
 3البنوك اإلسالمية اجلزائرية يف االحًتازية القواعد  2.3

و ادلتضمن لنسب ادلالءة و ادلطبقة  2014فرباير لسنة  16ادلؤرخ يف  01-14حيث جاء النظاـ رقم 
خاليا من أي إشارة اذل طبيعة األصوؿ ادلرجحة بنسب سلاطرىا ادلتعلقة على البنوؾ وادلؤسسات ادلالية ، 

البنك اإلسالمي بردىا ، و يشارؾ  ـابلبنوؾ اإلسالمية واليت من ضمنها ودائع االستثمار اليت ال يلتز 
ادلودع يف الربح كما يتحمل اخلسارة وال يطالب برد ىذه الودائع اال يف حاؿ اإلمهاؿ او التقصري، كما 

حاؿ الودائع اجلارية او ابقي الودائع يف البنوؾ التقليدية اليت يضمن البنك ردىا ، شلا يفرض على  ىو
البنوؾ عدـ ادراج كامل قيمة ىذه الودائع يف األصوؿ اخلطرة اال بنسب ليس ىنا رلاؿ تفصيلها االمر 

 ادلذكور أعالهه 01-14الذي دل يراعيو النظاـ رقم 
 

 ومشكلة السيولة3 النقديةابلسوق  مية يف اجلزائراإلسالعالقة البنوك   4.3
دلواجهة السحوابت  السيولة،البنوؾ يف توفري ها تعتمد علياليت  دراصمن اىم ادلالنقدية  تعترب السوؽ

من  أكربكما اهنا تعترب قناة توظيف تتمتع هبامش من االماف   السيولة،وبذلك تسيري سلاطر  اليومية،
اال اف ادوات ىذه السوؽ كلها بدوف األخرى، السوؽ ادلصرفية الطويلة االجل  او ادوات ادلالية،السوؽ 

ورغم ما توفره ىذه السوؽ من شليزات للبنوؾ، اال اف البنوؾ الفائدة، استثناء تعتمد على سعر 
 التقليديةهالبنوؾ  تنافسيتها اماـيقلل من  شلا العتمادىا على سعر الفائدة معها،االسالمية ال تتعامل 

 التحدايت احملاسبية يف البنوك اإلسالمية يف اجلزائر.  5.3
الذي يتضمن سلطط احلساابت البنكية  2009جويلية  23ادلؤرخ يف  09-04يف التنظيم رقم 

والقواعد احملاسبية ادلطبقة على البنوؾ وادلؤسسات ادلالية، حيث يعترب النظاـ ادلارل احملاسيب اطاره 
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دل أيخذ بع.ن االعتبار خصوصيات   اسبية اليت عرفتها اجلزائرادلرجعي يف ظل اإلصالحات احمل
اخلاص حبساابت العمليات مع الزابئن ال  2احلساابت ادلتعلقة ابلبنوؾ اإلسالمية فمثال يف الصنف 

و ىو امر ينسجم  مع طبيعة البنوؾ  فقط مرتبطة ابلقروض تظهر فيها حساابت لتسجيل عمليات
ؾ اإلسالمية بند القروض ال يتعلق سوى ابلقرض احلسن وىو بند ذو طبيعة البنو في التقليدية فقط ، ف

اجتماعية اكثر منو اقتصادية، فعالقة البنك  اإلسالمي بزابئنو تندرج ربت صيغ أخرى غري القروض  
كادلضارابت و ادلشاركات و حىت ادلراحبة اليت تعتمد على فقو التجارة و تعترب عالقة دائن دبدين اال اهنا 

تشبو يف طريقة استهالؾ ىذا الدين الطريقة التقليدية ادلعتمدة يف البنوؾ التقليدية و القائمة على   ال
راس ماؿ أساس و فوائد، فاحلساابت يف ىذا الصنف ال أتخذ بع.ن االعتبار طبيعة العالقة ب.ن البنك 

 سبية يف ىذا األخريه  اإلسالمي وزابئنو االمر الذي ينسحب على ابقي األصناؼ وكذا ادلعاجلة احملا
 حساابت العمليات مع الزابئن3 32 الصنف 2جدول 

 قيم مستلمة على سبيل األمانة-24 سلفيات وافًتاضات-23 حساابت الزابئن-22 قروض للزابئن-20
قيم ممنوحة على سبيل -25

 األمانة
قيم غري حمملة ومبالغ أخرى -26

 مستحقة
 ديون مشكوك فيها؛-21
 

 على الديون فيها.خسائر القيمة -22
 

 http://www.bank-of-algeria.dz/pdf/reg2009arabe.pdf املصدر3

ال تراعي اسس العمل ادلصريف مناذج منطية فتعترب  البنك،القوائم ادلالية اليت يتم اعدادىا من طرؼ  اما
د الذي يتضمن اعدا 2009اكتوير  18ادلؤرخ يف  05-09ابلنظاـ  حقابدلشاركة وقد أدرجت كمال

اذل تكييفها الف بنك  جيرب البنوؾ اإلسالمية يف اجلزائرشلا  الكشوؼ ادلالية للبنوؾ وادلؤسسات ادلالية،
  هالنماذجعلى تقدمي نفس  ااجلزائر جيربى

 .التكنولوجيا واهلندسة املاليتني وحتدايت الداخليةمعوقات البيئة  .4
 الداخلية،بل اف مشاكل البيئة  فقط،اخلارجية اف مشاكل البنوؾ االسالمية ال تتمثل يف مشاكل البيئة 

كما اهنا تنبع من خصوصية البنوؾ   اخلارجية،ال تقل امهية ونتائجها ال تقل فداحة عن مشاكل البيئة 
 ادلبدئي لوه اإلطارفلكل صنف من البنوؾ مشاكلو اليت يسعى اذل حلها ضمن  االسالمية،
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 اعتماد البنوك االسالمية الكبري لصيغة املراحبة. 1.4
إف بنك الربكة اجلزائري ال خيتلف كثرياً عن بقية البنوؾ اإلسالمية من حيث اعتماده على التمويل قصري 

بصيغة ادلراحبة، كما ُيالحظ عنو سبويلو الكبري لقطاع التجارة وإمهالو لقطاعات حيوية  وخاصةاألجل 
ابلبنوؾ اإلسالمية عند إنشائها مثل االستثمار  وادلنوطن الدور التنموي الكبري ما يقلل م وىوأخرى، 

فإف بنك الربكة اجلزائري يعمل يف  اليد، وتشغيل االقتصاديمعدالت النمو  ورفعيف ادلشاريع اإلنتاجية 
 هوالبشريةلوفرة ادلوارد الطبيعية  االستثماررلاالت  ابتساع يتميزبلد 

كة اجلزائري كغريه من البنوؾ اإلسالمية دل يتحرر بعد من نظرية القروض التجارية فادلالحظ أف بنك الرب 
تقتصر على القروض قصرية األجل  ترى أبف البنوؾ جيب أف واليتاليت أتثرت ابلتقاليد األصللوسكسونية 

ذل نظرية بعد ىذه النظرية إ التجارية، تطورتللحفاظ على السيولة، إذ من ادلعروؼ اترخييًا أف البنوؾ 
التبديل مث نظرية الدخل ادلتوقع مث أخريًا النظرية احلديثة أو نظرية إدارة اخلصـو اليت جعلت من ىذه 

زبشى نقصًا يف السيولة للجوئها عند  والالبنوؾ األخرية بنوكًا شاملة سبارس نشاطها دلختلف اآلجاؿ، 
 وؾ اإلسالمية لعدـ تعاملها ابلفائدةما ال يتوفر للبن النقدي، وىومن السوؽ  اإلقراضالضرورة إذل 

 ه (2001)انصر،، 
 

 استقاللية الرقابة الشرعية وفعاليتها. 2.4
 رصد توافقشلا ال شك فيو، ىو أف كل مؤسسة مالية إسالمية تراقبها ىيئة شرعية، تسهر على 

يف قرار ، رىامع أحكاـ الشريعة اإلسالمية وتطوي ادلاليةادلعامالت  وكلادلنتجات ادلطروحة للجمهور 
 : بشأف دور الرقابة الشرعية يف ضبط أعماؿ،19أصدره رللس الفقهي اإلسالمي الدورل ربت رقم 

على الذي ركز فيو  و 2009ابريل  26البنوؾ اإلسالمية أمهيتها، شروطها، طريقة عملها، بتاريخ 
ف ىذه االستقاللية نص ضرورة استقاللية ىذه اذليئة على مجيع األصعدة)ادلالية و اإلدارية(، و لضما

على رلموعة من الشروط اليت جيب عند انتقاء و تعي.ن أعضاء اذليئة الشرعية مثل تعي.ن األعضاء، و 
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ربديد ادلكافآت يتم من قبل ،اجلمعية العامة للمؤسسات ادلالية، بعد ادلصادقة على ذلك من الرقابة 
ولقد طالب ارة، موظفا ابإلد ية مديرا تنفيذاي أوالشرعية ادلركزية، و أف اليكوف أحد أعضاء اذليئة الشرع

العديد من اخلرباء وادلختص.ن، بتفعيل دور الرقابة الشرعية بتحريرىا من الضغوطات اليت سبارسها رلالس 
اإلدارة للمؤسسات ادلالية اإلسالمية إلابحة بعض التصرفات، و العمل على إجياد مكاتب رقابة شرعية 

ات ادلالية، إلعطاء مصداقية أكثر للمؤسسات ادلالية اليت تقدـ منتجات مالية مستقلة سباما عن ادلؤسس
إسالمية، يتسم تسويقها بنوع من احلساسية حساسية ادلسلم.ن للحراـ(ه لكن رغم ىذه الضوابط 

، اليت من والعوائقاالحًتازية التنظيمية، تبقى مهمة ىذه اذليئات ال زبلو من بعض النقائص  واإلجراءات
واقػع احلػاؿ يشػري إلػى أف  حبث .أف تؤثر مستقبال على ازدىار االقتصاد اإلسالمي بصفة عامةكن ادلم

الػذي يضعػف مػن  االمر لية السػتقالغالػب علػى ىيئػات الرقابػة الشػرعية تعانػي مػن ضعػف فػي ااال
الرقابػة اللية بضػرورة النػص علػى اسػتقااخلبػراء إلػى ادلطالبػة شلا دفع مصداقيتهػا وكفاءهتػا فػي أداء أعماذلػا،

 (643، صفحة 2019)عبادةه،  الشػرعية
 يف البنوك االسالمية3 العنصر البشري وتكوين التنظيم االداريمشاكل  3.4

 تعاين البنوؾ اإلسالمية يف اجلزائر من مشاكل يف التنظيم اإلداري وكذا التكوين اإلداري للعنصر البشري
  (2010)احلسين،، 

 
 التمويلية3تنظيم وهيكلة ادارته  سوء 1.3.4

ذلك سلتلفا عن  اليو، جيعلويف وساطتو ادلالية كما مت االشارة  وسبيزهاف ادلصرؼ االسالمي ابعتبار غايتو 
 التمويلية، حيثادارتو  وىيكلةالداخلي  تنظيموشلا يفرض عليو اختالفا يف  نظامو،البنوؾ التقليدية يف 

ذاهتا ال بد من توزيع االعماؿ  االدارةهيف  االدارات، وحىتظاـ التخصص يف ال بد اف يعمد اذل ن
 الشرعيةهحفاظا على التنفيذ احلسن دلعامالتو وفقا دلا تقتضيو احكامها  والصالحيات
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ابلسلم، ذلك ادارة خاصة  خاصةه مناف توجد لكل نوع من انواع التمويل مصلحة او ادارة  وادلقًتح
خاصة ابدلراحبة وىكذا ههه" تعكف كل ادارة منها على اصلاز  وادارة اركة،ابدلشادارة خاصة  او

و متابعتها و تتكوف كل ادارة من ادلتخصص.ن يف اجملاؿ الذي تعمل فيو حيث      اخلاصة هباادلعامالت 
 ه(2010)احلسين،،  يكوف دورىا اجيابيا و فعاال

 ين.والتكو  للتأهيلموظفي البنوك االسالمية  افتقار 2.3.4
ادلؤىلة  لإلطاراتاف من العوائق اليت ربوؿ دوف تطور العمل ادلصريف االسالمي ىو افتقار مؤسساتو 

 نشأتوادلتخصصة ، فجل ادلوارد البشرية العاملة فيو استقدمت من البنوؾ الكالسيكية ، فقد 
دل تكن كذلك مع فلسفة العمل ادلصريف االسالمي ، وىي اف  التأقلموتكونت هبا ، شلا يصعب عليها 

تكوف من ادلتخرج.ن من ادلعاىد واجلامعات اليت دل تتح ذلم التعرؼ والتخصص ، يف مثل ىذا  فإمنا
وادلوروث السابق  التأىيلاجملاؿ شلا جيعلو غريبا عليهم، ويوقعهم فيما وقع فيو الصنف االوؿ ، من عدـ 

، وتفقده الثقة اليت اكسبتو ايها يوقع ىؤالء يف اخطاء يف التطبيق تنعكس مباشرة على مسعة البنك 
صفة العمل ادلصريف االسالمي ، لذلك البد اف تتوجو جهود ، ىذه ادلصارؼ اذل السعي ، من اجل 

 تكوين العامل.ن هبا ، واكساهبم اخلربة الكافية وادلعرفة الالزمة، سواء من خالؿ:

 خارجيةهدورات تدريبية داخلية او   -

كما كاف عليها   عملهم،اليت ترشدىم يف  الشرعية،والتوصيات تزويدىم ابلفتاوى والقرارات   -
سواء على مستوى اجلامعات او  التخصصات،وعلى الدولة العمل على دعم مثل ىذه 

بغية اعداد ىذه الفئة من اطارات البنوؾ االسالمية اليت يعوؿ عليها يف  اخلاصة،ادلعاىد 
 ه(2010)احلسين،، اإلسالمي العمل ادلصريف 

 سليم3يف ظل اجتهاد فقهي  fintechوالتكنولوجيا املالية  اهلندسة املالية ايتحتد 4.4
اف ربدايت اذلندسة ادلالية والتكنولوجيا ادلالية سبثل ربداي حقيقيا للبنوؾ اإلسالمية اليت جيب اف 
 تعمل على تطوير قدراهتا يف ىذا اجملاؿ ابعتبار اف ىذا التحدي ىو ربدي ادلستقبل والرىاف األكرب
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الذي قد جيعل التجربة كلها على احملك يف حاؿ دل تواكب ىذه البنوؾ ركب التكنولوجيا ادلالية 
 وىندستهاه 

 يف البنوك االسالمية3 اهلندسة املالية دايتحت 1.4.4
عزا عدد من خرباء ادلصرفية اإلسالمية بطء سري ادلنتجات واألدوات ادلالية اإلسالمية مقارنة بنظريهتا 

إذل عدـ قدرة القائم.ن على صناعة ادلصرفية اإلسالمية والتمويل اإلسالمي على إصلاز الكثري  التقليدية،
يف مسألة ربقيق القدر ادلطلوب من الكفاءة االقتصادية وادلصرفية ادلتسمة ابلشفافية ادلرتبطة دبطابقتها 

ادلهنية واالحًتافية إنقاذ ما  للقوان.ن اإلسالمية، واليت ينبغي أف تكوف عليها، يف الوقت الذي رباوؿ فيها
 ديكن إنقاذه من االهنيارات اليت تصيب ادلصرفية التقليدية، بسبب تعرية األزمة ادلالية العادلية لسوءهتاه

إف القائم.ن على أمر صناعة ادلصرفية اإلسالمية والتمويل اإلسالمي، »اذل:  بعض اخلرباءوقد اشار 
سالمية، تقاعسوا عن دورىم ادلطلوب يف االىتماـ ابلرؤية اذلندسية وكافة ادلؤسسات ادلالية وادلصارؼ اإل

ادلالية اليت من شأهنا إنقاذ التمويل اإلسالمي من مشكالتو اليت ما زاؿ يعاين منها، يف الوقت الذي 
تروج فيو الكثري من ادلؤسسات ادلالية دلنتجات تقليدية على أهنا إسالمية، يف ظل غياب ادلصداقية 

 ه(3، صفحة 2012)يوسفه،  «وعدـ الكفاءة يف ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية والشفافية
 : Fintechحتدي التكنولوجيا املالية 2.4.4

  يف ظل الغزو الرىيب للتكنولوجيا جلميع مناحي احلياة وظهور التكنولوجيا ادلالية او ما اطلق عليو
FINTECH دبواكبة ىذا التطور سواء من الناحية  والعمالت االفًتاضية فاف البنوؾ اإلسالمية مطالبة

التقنية او من انحية االجتهاد الفقهي لتطوير منتجات تتوافق و الشريعة، وردبا سيكوف ىذا ىو 
 التحدي األكرب للبنوؾ اإلسالمية يف ادلستقبله 

كن أف ينتج التكنولوجيا ادلالية أبهنا "ابتكار مارل شُلّكن تقنًيا دي (FSB) يعّرؼ رللس االستقرار ادلارل
عنو مناذج أعماؿ أو تطبيقات أو عمليات أو منتجات جديدة ذات أتثري مادي مرتبط ابألسواؽ 

 اعتماد ىذا التعريف أيًضا من قبل جلنة ابزؿ وقد مت".وادلؤسسات ادلالية ، وتوفري اخلدمات ادلالية



 

 برمان دمحم
 

 30 جملة NARAFE 2012، ديسمرب 2 ، العدد2جمللد ا                                  

 

 ,Thakor) نولوجيا ادلاليةالتك العمود الفقري Blockchainتقنية ه وتعترب  (BCBS) للرقابة ادلصرفية

2019, p. 3) Fintech 
 : ديكن وصف اجملاالت اليت تغطيها التكنولوجيا ادلالية على نطاؽ واسع على أهنا

دبا يف ذلك  ؛خدمات ادلدفوعات وادلقاصة والتسوية االئتماف والودائع وخدمات زايدة رأس ادلاؿ؛ - 
 ههاخلههالتأم.ن  ذلك التجارة(؛خدمات إدارة االستثمار )دبا يف العمالت الرقمية؛

 3اجلزائر اخلدمات االلكًتونية يف مصرف السالم 3.4.4
 عدة خدمات مصرفية الكًتونية كما ىو موضح يف الشكل ادانه: مصرؼ السالـيقدـ 

 الشكل 3 اخلدمات االلكًتونية اليت يقدمها مصرف السالم

 
تماد على عمن اعداد صاحب ادلقاؿ ابال 3املصدر

https://www.alsalamalgeria.com/ar/page/list-30-0.html 

 :E-CREDOC خدمه االعتماد املستندي 1.3.4.4
سترياد الافتتاح اعتماد مستندي لعمليات ا ةاستمار  لئيقدـ مصرؼ السالـ ىذه اخلدمو من خالؿ م 

  هE-PREDOM ه واليت يسبقها التسجيل يف خدمة ماقبل التوط.ن عرب النت
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  Al Salam smart bankingسالم مسارت بنكنغ ال 2.3.4.4
دبجرد  واللوحة الرقميةااذلاتف الذكي ديكن ىذا التطبيق العمالء من تسيري حسابتهم من خالؿ 

زلاكاه ؛ البحث وترتيب اخر العمليات ؛واخر العمليات ةصدار لكشف عن االا: يف خدمة هماشًتاك
 هةطريق الربيد االلكًتوين اذلاتف والرسائل القصري صرؼ عن دلاالتصاؿ اب ؛ربويل العمليات؛ التمويل

 3السالم مباشر 3.3.4.4
بتتبع  مواليت تسمح ذل (السالم مباشر)خدمو  عمالئو مصرؼ السالـ اجلزائر يضع ربت تصرؼ

البحث يف  ؛ساابتاحلاالطالع على ارصده وتفاصيل  ؛عن بعد وعرب االنًتنت تسااباحلعمليات 
 ةمتابعو عمليات بطاق  ؛ساابتك سلتصره ومفصلواحلربميل وطبع كشوؼ   ها؛عمليات احلساب ودرل

 تهتسهيالال ةومتابع ودائعالاالطالع على   ة(؛من)آ الدفع
وادلتمثلة  بطاقات مصرؼ السالـاجلزائر لعمالئو :-ابإلضافة اذل ىذه اخلدمات يوفر مصرؼ السالـ 

 يف:
 3بطاقات مصرف السالم 4.3.4.4

السالـ فيزا ؛ السالـ فيزا كالسيكية؛ السالـ فيزا مسبقة الدفع؛ بطاقة التوفري أمنييت؛ بطاقة الدفع آمنة
 هالسالـ فيزا بالتنيـو؛ الذىبية

 TPEهنائي الدفع االلكًتوين  5.3.4.4

يف تسديد مشًتايتو لدى  ةالدفع االلكًتوني ةاستعماؿ بطاقمن دلستهلك ديكن ا  مصرؼ السالـ اجلزائر
اان ربت تصرؼ التجار وادلهني.ن اجهزه الدفع االلكًتوين اليت تقـو بقبض دفعات يضع رلحيث جار تال
 CIB ةلشار  ةاحلامل ةااللكًتوني ةبطاقال

 3اخلدمات االلكًتونية اليت ييقدمها بنك الربكة اجلزائر 4.4.4
 3الربكة نت 4.1.1.1
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حيث إبمكاهنم القياـ وىي خدمة الكًتونية يقدمها لعمالئو افرادا كانوا او شركات او مهنن.ن 
ستفادة لال  /https://ebanking.albaraka-bank.dz/customer   ادلوقعابلعمليات التاليةمن خالؿ 
 :من العمليات البنكية التالية

العمليات ادلصرفية ادلسجلة يف  البحث عن؛ فحص و متابعة العمليات احلديثة؛ ساابتاحلحص رصيد ف
للرسائل  االستفادة من خدمة الربيد االلكًتوين؛ RIB ربميل و طبع بطاقة اذلوية ادلصرفية؛ حسابكم البنكي

إجراء ربويالت ماب.ن ؛ إجراء ربويالت من حساب إذل حساب داخل البنك؛ SMS banking القصرية
 هDGIصاحل اجلباية تسديد الضرائب ادلستحقة دل؛ البنوؾ يف اجلزائر

 3خدمة التوطني املسبق 2.4.4.4
مالئو من شركات االسترياد أينما تواجدوا وعلى مدار الساعة وسائل الدفع يوفر لعبنك الربكة اجلزائري 

يضع ربت تصرفهم بوابة الويب اخلاصة دبعاجلة طلبات ما قبل التوط.ن أو التوط.ن  حيثادلستندية 
 هت التجارة اخلارجيةادلسبق لعمليات توط.ن عمليا

 App.dz3الربكة تطبيق  3.4.4.4
يف  همدبجرد اشًتاك اذلاتف الذكي واللوحة الرقميةديكن ىذا التطبيق العمالء من تسيري حسابتهم 

 هApp store أو Google Play حيث ديكنهم ربميل التطبيق من.خدمة الربكة نت

 3الدفع االلكًتوين  4.4.4.4
من خالؿ  رحالتالع اإللكًتوين لفواتري الكهرابء والغاز واذلاتف وحجز تسمح  ىذه اخلدمة ابلدف

-eلحصوؿ على القائمة الكاملة للوكالء ادلعتمدين يف نظاـ اؿ حيث ديكن ل onlineصفحة الدفع  

paiement. 

ابعتباره خدمة موفرة  TPE alBarakaالدفع االلكًتوين  كالنهائي ابإلضافة  اذل خدمات أخرى
متوفرة بنسخة الكالسيكية و :وىي CIBبطاقة ؛ .نهنيوادل تجاروللتجارية كربى، الساحات ادلصحاب ال

رصيد  حلركات الدائنة وادلدينة؛: اليت يطلع من خالذلا العميل على:الرسائل القصرية للربكة؛ الذىيب

https://ebanking.albaraka-bank.dz/customer/
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ن السحب النقدي م ع؛و فر الجاىزية دفًت الشيكات، البطاقة اإللكًتونية على مستوى  ساابت؛احل
 هالتقاسم السنوي لألرابح الصرفات، تسديد ادلشًتايت والدفع االلكًتوين عرب االنًتانت؛

 

 خامتة3 .5
اف اجلزائر يف ذبربتها مع الصريفة اإلسالمية، على قصر عمرىا وقلة ادلؤسسات اليت تعمل وفق مبادئ 

سات واف حققت نتائج الشريعة اإلسالمية، وادلنحصرة يف بنكي الربكة ومصرؼ السالـه  فهذه ادلؤس
مهمة خالؿ الفًتة القصرية اليت سبثل عمر ذبربتها، إال أف العديد من من ادلعوقات والتحدايت تقف يف 
سبيل انطالقها لبناء صناعة مالية إسالمية على دعائم صلبة تكوف رافعة للنظاـ ادلارل ولالقتصاد 

ة ادلشاكالت بوضع اليد على ادلعوقات اجلزائري، وىذا ال يتأتى إال بتذليل ىذه العقبات ومعاجل
 احلقيقية اليت ربوؿ دوف ذلك وربديد طبيعتها، فالتشخيص اجليد نصف العالجه

اف البنوؾ اإلسالمية يف اجلزائر تنشط يف ظل بيئة تشريعية و تنظيمية ال تتناسب و خصوصيتها شلا 
شلا حيرمها من عدة ميزات  النقدي،اؿ اشكاالت يف عالقتها ببنك اجلزائر ومع ابقي البنوؾ يف اجمل خيلق 

 سلاطرىا، السيولة وتسيريتوفري  التقليدية يفاليت تستفيد منها البنوؾ  النقدية،سواء تعلق االمر ابلسوؽ 
كذلك ابلنسبة لبنك اجلزائر    السوؽ، واحلاؿلطبيعة ادوات ىذه  االسالمية، نظراً بينما ربـر منها البنوؾ 

لتعاملو  ادليزة،فاف البنوؾ االسالمية زلرومة ايضا من ىذه  للبنوؾ،ة ابلنسب ضلإلقرااخري  كملجأ
اذل  أضف التقليديةهالبنوؾ  االسالمية اماـشلا يؤثر على تنافسية البنوؾ  االقراض،ابلفوائد يف رلاؿ 

يراعي عند حساهبا وال عند  اليت ال اجلزائر،قبل بنك  وادلعدالت منذلك كيفية ربديد بعض ادلؤشرات 
ويفرض عليها االلتزاـ هبا ابلطريقة  استثمارىا،خصوصية انشطة البنوؾ االسالمية وصيغ  يقها،تطب

 االسالميةهواليت تكوف غالبا يف غري صاحل البنوؾ  التقليدية،نفسها اليت تفرض هبا على البنوؾ 
بيئة ابإلضافة اذل ماسلف من استنااتجات واليت عربت يف رلملها عن معوقات وربدايت تتعلق ابل

اخلارجية ابلبنوؾ اإلسالمية يف اجلزائر، فانو وكما استعرضنا يف الدراسة فالبيئة الداخلية ذلذه األخرية 
تطرح بعض التحدايت واليت تؤكد صحة الفرضية األوذله خاصة فيما يتعلق دبدى توافق ادلنتجات ادلالية 

حبة حصة معتربة يف ظل ضآلة التمويل ، واعتماد صيغ سبويل زلدودة أتخذ فيا ادلرامع الظوابط الشرعية



 

 برمان دمحم
 

 34 جملة NARAFE 2012، ديسمرب 2 ، العدد2جمللد ا                                  

 

ستقاللية عن طريق ادلشاركة واليت تعترب عصب التمويل اإلسالمي وجوىر فلسفتوه كما اف شكالية اال
على العمل ادلصريف اإلسالمي تلقي بظالذلا، لتضاؼ اذل كيفية توظيف  هيئات الشرعية ادلشرفةلل

منظومة اكادديية ومهنية تقليديةه االمر الذي يطرح  العنصر البشري الذي يف كثري من األحياف ىو نتاج
عدة تساؤالت عند االفراد يف اجملتمع وجيعلهم يتوجسوف يف التعامل مع البنوؾ اإلسالمية بدعوى اهنا 
رلرد ستار شرعي دلعامالت ونشاطات مصرفية ربوية، ما يستدعي جهدا مضاعفا من القائم.ن على 

صورة الذىنية الراسخة عند البعض من خالؿ شفافية اكرب يف ادلعامالت البنوؾ اإلسالمية لتغيري ىذه ال
 وتفعيل االعالـ واالتصاؿ لتجلية حقيقة ادلنتجات واخلدمات اليت تقدمها ومدى مطابقتها للشرعه

كما توصلت الدراسة من خالؿ استعراض مجيع اخلدمات االلكًتونية ادلقدمة من قبل بنك الربكة 
اف اىذين األخريين يبذالف جهودا حثيثة لتوط.ن العمل ادلصريف االلكًتوين بغية ومصرؼ السالـ؛  اذل 

الوصوؿ اذل عدة فئات من افراد اجملتمع، غري اف غياب الثقافة ادلصرفية من جهة وعدـ اقباؿ ىذه 
الفئات على التعامل عن بعد مع البنوؾ ابستخداـ الوسائط االلكًتونية حيوؿ دوف ربقيق النتائج 

 وة، االمر الذي يتوافق والفرضية الثانيةه       ادلرج
 التوصيات3

جيب تبين النظاـ ادلصريف ادلزدوج ادلعموؿ بو يف كثري من الدوؿ كماليزاي حيث يتيح، للمؤسسات  -
من النشاط  التقليدية،الشريعة وال حيـر ادلؤسسات  وفق مبادئالتمويل االسالمي، العمل 

 ذلاهالتقليدي 
واالحتياطي القانوين ومجيع  راس ادلاؿ،يف كيفية ربديد كفاية  اجلزائر،رؼ بنك اعادة النظر من ط -

والصيغ  طبيعة احلساابتبطريقة تتناسب مع  هبا،النسب وادلؤشرات الواجب على البنوؾ التقيد 
 االسالميةهادلعموؿ هبا يف البنوؾ  االستثمارية

مؤسسات التمويل االسالمي على االقل لل الشرعية(ىيئات الرقابة االجتهادية )توحيد ادلرجعية  -
حيث جيب اف تكوف  عليها، ادلالية للقائم.نوضماف استقالليتها وخاصة الذمم  اجلزائر،يف 

حىت تتدعم الثقة فيها من قبل  مستوى،رواتبهم من جهة غري ذات مصلحةه على االقل على 
 اجلمهوره
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يجي متواصل )كتفعيل(، تشرؾ نشر الوعي ادلصريف االسالمي، عن طريق عمل مؤسسي اسًتات -
 عن ادلومسية وادلهرجانيةه ا(، بعيدفيو كل الفعاليات اجملتمعية )كتفاعل

تطوير الصريفة  هبدؼالتقرب من فئات اجملتمع ادلختلفة بتفعيل سلتلف وسائل التواصل واالعالـ  -
 االلكًتونية ونشرىاه  
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 : ملخص
، 2017-1984هػػػال ااسراحتػػػة ربريػػػس د ػػػر اانمػػػاد ترػػػ  ااجلنايػػػة املمػػػجلسامة   اجلزائػػػر  ػػػ ؿ اانػػػًتة  الؿربػػػ 

اانجلػػائا ااجليريريػة ارسراحتػة دف هنػػاؾ ا ػَت اصمػايف معنػػ      قػس ده ػرتل (، ARDL)سلد الػػابحتػجلدساـ مػن ا ا جلرػار 
املػػسا ااي يػػس ترػػ  ااجلنايػػة املمػػجلسامة ) معػػاا تن ػػا ابعد ػػار اامػػا  املعػػسؿ ( الػػس مػػ : لكػػرة املػػ ارد اايريعيػػة، ا يلػػس 

ااػػًتاكا اايلػػاأ اػػردس املػػاؿ ااؤارػػل، لمل ػػر ااجلرػػادؿ :    حػػُت كػػاف الػػس مػػ ،   ارمػػلاف، لاملمػػاااة ااسظميرا يػػةااعاػػر 
لتر  ممجل ا املسا اايمَت قس دحتنرت ااسراحتػة تػ  لدػ د د ػر  د ر حتريب معن  ، ااجليار ، لاانماد لحتط صناع اايرار

يػػة، حتػريب معنػ   الػس مػ  اانػػايا امجرػي اايلػاأ ارنػرد، ا يلػس ااعاػػر  ارمػلاف، ردس املػاؿ ااؤارػل، ممػجل ا اارَتلقرا 
 .ريناا كاف الس م  اانماد، لمل ر املماااة لااسظميرا ية د ر اصمايف معن   اامياحتية لالرايت املسنية،لمل ر الي ؽ 

 دزائر.؛ عسؿماد ار صا    ؛ARDLمن ا  ة؛مجلسامميناية  د؛كما الكلمات ادلفتاحية:
 .JEL  :D72 ،D78 اتتصنيف

Abstract:  

This study tries to analyze the impact of corruption on the sustainable 

development in Algeria during the period 1984-2017 using the ARDL bounds 

testing approach, The empirical results show that there is a positive long run 

significant effect on sustainable development (expressed by adjusted net 

saving) for both  abundance of natural resources, the age structure of the 

population, and Democratic Accountability, The negative significant effect of: 

investment rate,  terms of trade, and corruption, and The empirical results show 

that there is a negative short term significant effect of GDP per capita, the age 

structure of the population, investment rate, Bureaucracy Quality, and Level of 

Democracy, however the effect of terms of trade, Economic Freedom, 

Democratic Accountability, and corruption, was positive significant.   
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 مقدمة:  .4
ل س اعهجلااـ هبايزاياانماد م  اا لاعت ااع يمة اايت يلرؽ اجملجلاعات دنظاة ل ع اب، لقس  جلايع

 َتااغااظاهرة   ااعي د األ َتة نظرا اسردة ايمات ا، حيث يزايست ليي رت األنشية لاملاارحتات 
سد ااجلناية دصرحل هت دهنا مشرلتة مجلداة د لاع لدرعادا يمجلستي اايرق االرَت م  ي حتع ا إىل دردة

  جملجلاعات كؤَتة حت اا كانل انمية دل مجليسمة. مجلسامةامل
لرغا دف االؤَت م  املسارس مؤس املسرحتة اايياية، لاملسرحتة ما رعس اا هينية، لااعسيس م    

 ،,Alfadah)9105 (ةلدراحت ،(Nourth And Tomas, 1973)ااسراحتات السيؤة مؤس دراحتة
 ييب ترس اارحيا ل ل ر  حتيس  )لدراحتة  ، ,9102 (Svetlana)، ( ,9103Nguyen)لدراحتة 

ر  اانا  لااجلناية، إع دف هناؾ اذبال د ر يشيس ت( يشَت إىل ااجلأ َت اامريب ارنماد 2019، دمحم
لااراحث  ،ابصمارية اانماد مؤس دنمار املسرحتة اا هينية لرائس مسرحتة ااجلحسيث صام يس هنجلنغجل ف

حيث يعجلا دف اار  ة لحتيرة  (lui,1995)د زيف ان ، إضاكة إىل دراحتات حسيؤة مؤس دراحتة 
ااا  يرا دف اانماد   (Tullock, 1996)، لدراحتةخلنض ااجللاايف لذاك ت   ريق ي كَت اا قل

 .طمنض م  ااعبا ااضرييب
ينايجل ا منا ربمر ا تر  اعحتجلي ؿ حتنة  رسدت   رحتا احتًتاذبيات لاجلزائر دلاة انمية  

، حيث قامل دبيا تة م  املدييات ااجلنا ية   ااع سي  اع ًتاكي لرعس يرني ا عقجلماد 1962
اام ؽ ال  حمب اغرب ااسراحتات اايت ينالال نجلائا املدييات ااجلنا ية اباسراحتة لااجلحريس  

( دف كس 2017)ر  مااك لدهاف، ، لدراحتة (2018 ، )لدراحتة تي ف، (2012كسراحتة )كرظمش، 
 املدييات لااااما ااجلنا ية مل  ربيق ماكاف مرد ا من ا ميارنة ابملرااغ االرَتة اايت صركل تري ا.

لاجلزائر ابتجلرارها دزا ع يجليزد م  دلؿ ااعامل مل يمرا  هي األ را م  اانماد ك    
اانماد  قضااينية لحىت ااسلاية م  ك  يلاد طمر  تسد م  اامحف اا   كياتجل اممجلنحس   يليع 
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كانا إنشائ ا لاجلزائر ربجلس ذيس ااًتييب كي ا، ل  هاا  راجلزائاا اقع ااا  يمسقه مل رات اانماد   
م  اجلزائريُت أبف  %69دنه قس دكاد  (2016 ،ملنظاة ااشناكية ااسلاية)اامسد يلكس دراحتة ممحية 

                                                                       دداا حل مجل ا حتيا   حماررة اانماد ل دكا نمرة م  املنمسي  يجلاؤس   الل ميُت.
دما ابانمرة ايريعة ااع قة اايائاة رُت اانماد لااجلناية أبن ات ا اعقجلمادية، اارشرية،   
ضمي مناصر  لدمحم )ملمجلسامة   اجلزائر ك   م ض ع م ا ينالاجله ااعسيس م  ااسراحتات  كسراحتة لا

( اارااف يلكساف تر  لد د ت قة حتررية رُت اانماد لااجلناية اعقجلمادية   2017،ذميب ر   
تر   ( لاايت يلكس تر  دف اانماد يل ر حتررا2019،ن كس مسايري كضيرة ل ر   رة )اجلزائر، لدراحتة 

  اجلزائر  املمجلسامة ااجلناية اارشرية، لهنا ياز اا لاؿ: ماهي ااع قة اايت يررط رُت اانماد لااجلناية
 ؟ 2017-1984  ؿ اانًتة 
لاإلدارة ت  اا لاؿ امليرلح قانا رمياغة كرضيجلُت نمل األلىل تر  لد د ت قة حتررية   

مل تر  لد د اريراط ل يق رُت احتجلنحاؿ اانماد، رُت اانماد لااجلناية املمجلسامة، دما ااؤانية كن
د دة اادارة اجلزائرية   هس غياب ارحرايت املسنية لالي ؽ  ضعفلغياب املماااة لااسظميرا ية، ل 

اامياحتية، لع جلرار صحة اانرضيجلُت، قانا اباجلعرض ارع قة اايت يررط اانماد اباجلناية، كاا قانا 
رجلمايا سم ذج قياحتي م   ددس ااجلعرؼ تر  ااع قة اايائاة رُت اانماد دمؤ  دبيا تة م  املل رات 

  اجلزائر   ؿ اانًتة ANS) ) جلناية املمجلسامة دمؤرة ابعد ار ااما  املعسؿلاا ،امللحتمايية
( م  ادس ييسير ااع قة   األدرُت ARDL( لذاك ابعتجلااد تر  من يية )1984-2017)

 اايمَت لااي يس. 
 

 التطبيقية  األدبيات النظرية و .7
اهجلا ااعسيس م  اعقجلماديُت رسراحتة اانماد لاانا  لااجلناية املمجلسامة م  د انب خمجلرنة ،  

( اانماد تر  دنه Adela & Al, 2014) ، إذ يعرؼ اآلرااليعريف اانماد م ض ع يعسدت كيه 
إحتااة احتجلدساـ اا هينة ااعامة لاا ادب ااعاـ م  ددس ربييق ملاحتب  اصة م  قرس امل هنُت 

(  اانماد تارية اكجلماب 9Oni & Awe, 201ااعا ميُت دل االياانت املدجلرنة،   حُت ترؼ )
ااؤرلة دل اامرية دل اانن ذ م    ؿ اا حتائس ااغَت مشرلتة، لرمنة تامة ظمل  يعريف اانماد تر  

 دنه يرك ااجلمركات اايت يًتيب تن ا ربييق مماحل لمناكع  اصة تر  حماب املمرحة ااعامة.
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ااجلناية املمجلسامة رغا دهنا يعجلا  عارا تامليا، إع دنه إىل غاية اارحظة ع ي دس من ـ  لاحس ل  
م  دلائس اعقجلماديُت  (Hartwck, 1977)ل (Solow, 1974)ارجلناية املمجلسامة، ليعجلا كس م  

حيث يرا هارن يك، -املنظري    من ـ  ااجلناية املمجلسامة لهاا م    ؿ ما د رق تريه قاتسة حت ا 
هال ااياتسة دنه اجلأمُت من ا ممجلساـ ينرغي دف يجلا احتجلؤاار ررع امل ارد اايريعية ااغَت قاررة ارجليسيس 

 1987( حتنة WCED)ارررس   د لاؿ د را اردس املاؿ، لقس تركل اارينة ااعاملية ارريئة لااجلناية 
ضرة دلف املماس ريسرة األدياؿ ااجلناية املمجلسامة تر  دهنا ااجلناية اايت ربيق حادة األدياؿ الا

هي ااجلناية اايت هتسؼ إىل اايادمة تر  ربييق حاداهتا، رمنة تامة ظمل  ااي ؿ دف ااجلناية املمجلسامة 
ربييق يناية  ي كق رُت ااجلناية اعقجلمادية لاعدجلااتية لااريئية لداك م    ؿ يررية حاديات األدياؿ 

 اديات األدياؿ اايادمة.الاضر لربييق ااركاهية دلف ااضرار حب
ي دس ااعسيس م  ااسراحتات اايت يلكس تر  لد د ت قة رُت اانماد لااجلناية مؤس  
، ال  ا جلرنل دراا ااراحؤُت (Knack & Keefer 1995) لدراحتة( ,Mauro 0551)دراحتة

ح ؿ  د ر اانماد  تر  ااجلناية املمجلسامة كي دس م  يشيس اباجلأ َت اعصمايف ارنماد تر  ااجلناية 
املمجلسامة دمؤاؿ رلاد "املسرحتة اا هينية" ل م  رين ا ااراحث "د زيف ان " حيث ير  هاا اعذبال 

، اذ دنه يماتس تر  ةلاارَتلقرا يايان نية أبف اانماد يلد  لهينة حي ية   هس لد د ااعراقيس ا
( 9919، هنجلنغجل ف) احتجليرار اجملجلاع لضمنظ رياال لهاا ماه  ضرلر  اعارية ااجلناية لااجلي ير، ليلكس

أبف اانماد ه  نجلاج املرحرة اعنجليااية م  ااجلحسيث لااجلي ر ليمجلسؿ تر  ذاك حبيا اانماد   
ية اذ يلكس دف دكا معسعت اانماد اايت   سهتا ااسلاة اااييانية  ااسلاة اااييانية   ؿ ااؤ رة اامنات

    ((Leef, 1964لهي كًتة رساية ااؤ رة اامناتية   ننس اامسد يلكس  18كانل   ؿ اايرف 
يعجلا اانماد تامس  إذتر  ااجلناية   ااسلؿ األقس سم ا،  إصماابدف اانماد يل ر  تر دراحتة قاـ هبا 

مشيع  ارامجلؤاري  ارعاس حبرية دلف يس س الل مة كاا يشيع تر  اعرجللارات لاايت قس يل ف 
دمن تة م   رؼ الل مات ابخلم ص   يرك ااسلؿ اايت ينجلشر   كي ا اارَتلقرا ية لاايت يل ف 

اانماد كيه ي كَت ار قل، أبف (lui, 1980) حلا اايان ف كي ا ضعينا، ل  هاا اامسد يرا ااراحث  
 & Acemoglu)م  ااعبا ااضرييب، لدراحتة  أبف اانماد طمنف (Tullock, 1996)ليرا 

Verdier, 2000)  اانايا ت  يس س  اع جل ؿيلكس أبف اانماد دزا م  آاية تاس اعقجلماد ملعاجلة
 قة اصمارية لد د ت إىل(Egger & winner, 2005 )ااسلاة   حرية اعقجلماد، لي صرل دراحتة
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 30لاايت ددريل تر   (Wang, 2005)رُت اانماد لاعحتجلؤاار األدنيب املرا ر، كاا ي صرل دراحتة
 & Williams))لي صرل  دراحتة  ،ميا عة صينية إىل لد د ت قة اصمارية رُت اانماد لاانا 

kedir, 2016 اانماد يعزز ة إىل دف إكرييي م د دة   دررعُت دلاة  ر   ركاتلاايت ددريل ت
ريناا يلكس املسرحتة اايياية  رسع م  دف يضر هبا، ةاملريعات اامن ية لااجل هيف لمعسعت سم  اانجلادي

م  لاملسرحتة ما رعس اا هينية تر  اايريعة ا سامة ارنماد، اعذبال ااا  دكسيه ااعسيس م  ااسراحتات 
ية ااجلناية املمجلسامة يمجلرـز ريئة ( حيث يرا ااراحؤاف دف تار1973رين ا دراحتة )ن رث لي ماس، 

دظميرا ية لحلاا را سا يجلايز اباشناكية لاملماااة كني اانظاـ ااغَت دظميرا ي يمجلشر  اانماد لاباجلاأ 
ع ظمل  ربييق ااجلناية لضااف حق ااجلاجلع ابلرايت لاام ـ لااعسؿ، ليجلمااؿ ااراحؤاف )دحتيا غر  

س األما؟ ت  حترب كشس األما اانيَتة   رناا اقجلمادايت (   كجلاهباا ملاذا ينش2012لرلرنم ف، 
ينشي حتر ؾ اارحث ت  ااريع لحتط امللحتمات اىل ق ية، ليردعاف اامرب اارئيمي   هاا اانشس 

اعقجلمادية لاامياحتية   هال ااسلؿ، ليشَت ااعسيس م  ااسراحتات السيؤة إىل لد د د ر حترريي ارنماد 
اايت  ,Pulok) 2011دراحتة ) ، ,Toke) 2010) م  رين ا: دراحتةة مجلسامتر  اانا  لااجلناية امل

( لاايت ددريل تر  دلاة األردف، دراحتة )كجلح هللا، 2015ددريل تر  رنغ ديش، دراحتة )ترياات، 
( اايت ددريل تر  اجلزائر لاايت يلكس 2016( لاايت مت إدراؤها تر  ممر، لدراحتة )ر  تزلز، 2016

 Svetlana, 2016) ليشَت نجلائا دراحتة ) ااراحث م     ا تر  دف اانماد يعيق ممار ااجلناية،

يجلمرب   ازمناض د دة يلا ر ردس املاؿ  %1لاايت ددريل تر  رلحتيا إىل دف زايدة اانماد رنمرة 
إىل دف ااجلر ث ااريئي   Bertrand & Martin, 2017)لي صرل دراحتة ) ،%1اارشر  أبكؤر م  

( 2017احتة )محيس ، در يل ر حتررا تر  ااجلناية املمجلسامة معاا تن ا ابعد ار املعسؿ ااما ، ليلكس 
دلاة تر  لد د د ر حتريب ارنماد تر  ااركاهية اعقجلمادية حت اا   ممجل اييه  63اايت ددرت تر  

ااسراحتة تر  دف تامس حماررة اانماد يماتس تر  ربمُت ااركاهية النه  ننس ااعريا دل ااسنيا، ليلكس
اايت (Nguyen, 2017) ي صرل دراحتة ايس ااعامس امجسد اا حيس   ربييق ااركاهية اعقجلمادية، كاا

دف اانا  يجلأ ر حتررا دبدجلرف ممجل ايت اانماد، لقس ي صرل دراحتة  إىلدلاة دحتي ية  19تر   ددريل
(Boussalham, (2018  لحمب دراحتة ننس اانجليية تر  ممجل ا دلؿ اارحر املجل حتط،  إىل

ااسظميرا ي دما يل ر حتررا تر  كس ( اانماد يضعف املشاركة اامياحتية ليش ل املناخ 2018)دلراز، 
( إىل دف اانماد 2019 رمل دراحتة )ر   رة لمسايري، ، ل د لاؿ ااجلناية لتيز ملحتمات ااسلاة
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حؤاف إىل لد د ت قة تلمية رُت اانماد ا  اجلزائر ه  نجلاج اازايدة   ااننيات ااعامة، كاا ي صس اار
دلاة تررية ي ص   17اايت ددريل تر   (2019لااجلناية اارشرية، دما دراحتة ) ييب ل ل ر ، 

ل  هس اامسد د رجلل دراحتة دف اانماد يل ر حتررا تر  ااجلناية املمجلسامة،   إىلااراحؤاف م     ا 
( دف ااجلزاـ ررساف إكريييا ابل كاة يزيس نمرة ااس س اانرد  م  نيية مللية 2019 ،نيرم ف لقيااؿ(

يل ر اانماد تر  تاريات رب يس ااس س كاملسراا   Pier, 2019)إىل نييجلُت   ؿ حتنة، لحمب )
 0553Brunetti, Kisunkoلحمب دراحتة ) ظمير ف إىل رب يس ااس س رم  ااررساف األقس كماد،

and Weder, حتررًيا ا َتًا يل ر اانماد اايلاأ امجري اانايا لممجل ا اانماد رُت ااع قة ( ح ؿ 
دق ا،  كاا يلكس دنمار هاا  اايلاأ امجري اانايا حيا تر  ا َتل إع دف املجلغَتي  م  كس تر 

يل ر تر  كرص اعحتجلؤاار لتر  اانناؽ ااعاـ ليلد  إىل هسر األم اؿ اايرح تر  دف اانماد 
حمب ااراحث لازمناض   ااس س لحت ا ي زيع ااؤرلة، لهسا ما يجلناىف مع دهساؼ ااجلناية املمجلسامة، ك

كإيرادات ضائعة م    دلعر 600إىل  500الل مات ينيس حتن اي مارُت ( دف 2016) لم ف، 
ليشَت ييسيرات دلعر  200ضرائب ااشركات لظمؤس نميب اعقجلمادايت ذات ااس س املندنض قياة 

( إىل دف إيلاأ األم اؿ 2019جما تة م  اعقجلماديُت جبامعة كااين رنيا )صنسلؽ اانيس ااسلأ، 
م  ااس س ااعاملي اايلاأ لنمن ا ييريرا م دع   حت يمرا  %10ااضريرة ييسر ب  امل دتة ابمل ذات

يجلح َّؿ معظا األم اؿ املدممة اااما  ل  هس اانماد  مع يزايس حمة امل ذات ااضريرية األحتي ية  
د رجلل احس ااسراحتات اجملرات  دنه (2019ابلا  لد رلف، (ااجلناية إىل ممرحة ااناحتسي  كحمب 

ااازيس دف األم اؿ امج اة م   رؼ اانيسرااية إىل الل مة اإلنناؽ تر  ااجلعريا يجلعرض ارضياع تر  ا
يلد  اانماد إىل احتجلنزاؼ امل ارد اايريعية  ،دزئيا لمنه ازمناض د دة ااجلعريا لزايدة ااجلمرب املسرحتي

ية املمجلسامة اايت يركز تر  دما يره  ممجليرس األدياؿ اايادمة لاباجلاأ اانشس   ربييق احتجلارارية ااجلنا
 األما ملسبر ل يية   (266) املرسد   ااسلأ اجملجلاع تريه يلكس ما لذاكاانجلاج لاعحتجل  ؾ املمئ اُت 

 لزبميم ا امل ارد يعرئة دماـ  يَتاً  تائياً  ظمؤ ِّس "اانماد دف إىل املرسد يشَت إذ املمجلسامة ارجلناية املجلحسة
 لربييق اجل ع لملاكحة اانير تر  اايضاا   حي ية يعجلا اايت األنشية ت  ردامل ا لضم  ِّؿ كعااة رم رة
 املمجلسامة". ااجلناية
 اجلزائر يف ادلستدامة والتنمية الفساد واقع  .3

 اجلزائر يف الفساد واقع .4.3
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  دراحتة ممحية ددرهتا منظاة ااشناكية ااعاملية تري ررساف ااشرؽ األلحتط لمشاؿ إكريييا  
 ملنحٌت، لام  امل ا نُت   اجلزائر تر  يزايس هاهرة اانماد   اجلزائر رشلس كرَت %61دكس 

ل  2003رُت  ااجلاأ ي ضح يي ر مل ر مسركات اانماد   اجلزائر   ؿ اانًتة املاجلسة ما
2019:  

 (7149-7113يوضح تطور مؤشر مدركات الفساد خالل الفرتة ) :4الشكل 

 
ابعتجلااد تر  ييارير منظاة ااشناكية ااسلاية، املجلاحة تر  اارارط ااجلاأ:  م  اتساد ااراحؤُت: ادلصدر

www.transparency.org  
ي دس ضا  جماؿ ااسلؿ اايت هبا حيا كرَت م  اانماد لهي م  ااررساف  اعحمائيات* اجلزائر حمب 

ة لالس م  اانماد، كرعس اارسا   ااااما ااجلنا ية اايت داات دبشاريع املجلأ رة   جماؿ ضااف ااشناكي
م   88لاحجلرل ااريرة  62تر  دردة حتيئة قسرت   املل ر رػػػ  2003ضداة ربمرل اجلزائر حتنة 

دلاة، لهاا يعٍت ينشي اانماد   اار د، مث ربم  املل ر رشلس  نيف   ؿ اانًتة م   133دصس 
ليع د ذاك دحتاحتا اإلدرااات اايان نية املجلداة م  قرس الل مة  2006ة حتنة إىل غاي 2004حتنة 

-01اجلزائرية تر  حمب ما ينص تريه ايناقية األما املجلحسة مللاكحة اانماد، لمت إصسار اايان ف رقا )
لمرا رة   ؿ حتن ات  ،(08، ص2017)محاس،  ( املجلعرق ابا قاية م  اانماد لملاكحجله06

م  دصس مئة دردة اجلدرج رااك م   30ارينع املل ر قري  تنس دردة  2008، 2007، 2006
دردات  30اايائاة اام داا اايت يضا جما تة ااررساف األكؤر كمادا   ااعامل لاايت يجلحمس تر  دقس م  

يية ازمناض املل ر إىل ، نجل 2011، 2010، 2009  املل ر. اجلع د اريائاة مرا رة   ؿ حتن ات 
( ااا   مص اه غ ؼ 2014-2010دردات، لهي كًتة رساية ررانما دتا اانا  ) 30دقس م  
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مريار دينار دزائر ، استا ااجلناية اعقجلمادية جبارة م  اعحتجلؤاارات ااضداة    21234ماأ قسر رػ 
مث  ،دكا ملاارحتة اانماد ، إع دف املمئ اُت لدسلا كرصة(145، ص2018)قنادزة،  معظا اايياتات

لريي حىت   ؿ اامن ات اا حية ممجليرا   ننس اجملاؿ  4.3إىل  2012ارينع املل ر   حتنة 
(، لمل مل ياح اجلزائر املريرة املائة   ؿ معظا اامن ات املاك رة لحىت اامن ات اايت تركل كي ا 23-36)

ال  كاف رمرب يناقص تسد ااسلؿ املسردة   مرايب دقس م  املائة مل يل  رمرب ربم    األداا ل 
 .املل ر، دما ينمر لد د ريئة م  اانماد لمرايب غَت مشركة م  حيث ااشناكية لاانزاهة   اجلزائر

 اجلزائر يف ادلستدامة التنمية واقع .7.3
 األ راااجلناية املمجلسامة هي حق ااشع ب ااا  يياح يليع دلؿ ااعامل اجلحيييه، لاجلزائر هي 

حيث قامل  ممجلسامة،ة يناي  يليع اجملاعت م  ددس ربييق ا تة م  اجمل  دات رسال جم
( 2019-2001دررع خمييات دمست   ؿ اانًتة ) ااجلنا ية   إ ار عيا تة م  املشاريدب

اان ا االينز  ، لرغا دف املشاريع املميرة قس كاف  ا د ر اصمايف تر  رعض املل رات لكق 
لايس ممجلارا، كاا يعجلا دقس رلؤَت دما   ركياهدجلااتية، ال  هاا ااجلحم  يعجلا اعقجلمادية لاع

كاف اباملاف ربيييه ميارنة حبيا املرااغ املننية، لذاك رمرب غياب د از إنجلادي مرف لتسـ 
-145ص ،0172مااك لدهاف،ر  )لد د  يط حتن ية ينميرية لدقيية، لتسـ ح كاة ااننيات

لااجلرعية ايياع امجرلقات، لضعف اايياع اامناتي اايادر تر  ربييق معسعت سم   ،(148
، كاا دف املشاريع ااجلنا ية قس دشمرل اايياع (205-206ص، 2018)تي ف  رؼ،  حيييية لممجلسامة

 .ااريئي ااا  يعجلا م  األهساؼ األحتاحتية   ربييق ااجلناية املمجلسامة
زائرية م    ؿ اات لاجمل  دات املرالاة م   رؼ اامريات اجللظمل  معركة مسا كعااية اادرا 

-9111)اجلزائر   ؿ اانًتة    ANS)يي ر نمرة اعد ار ااما  املعسؿ ) منحٌت م حظة

9103) 

 

 (7142-7111خالل الفرتة ) ANS))االدخار الصايف ادلعدل  تطور نسبة :7الشكل 
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تر  اارارط ااجلاأ:  اتجلاادا تر  رياانت اارنك ااسلأ ابعتجلااد ااراحؤُتم  إتساد : ادلصدر

https://data.worldbank.org/indicator ، 

  اني قا م  املنحٌت اارياين ظمل  ااي ؿ دف ددىن نمرة حيي ا اعد ار املعسؿ ااما  كانل
م  ااس س ااي مي اايلاأ، لاحتجلارت نمرة  %17.52 حيث قسرت رػ 2004حتنة 

 % 31.19رنمرة  2007اة   اعريناع إىل دف حتيرل دتر  قياة حتنة املس رات املعس
لهاا رنضس اريناع دحتعار اارًتلؿ لما نجلا تنه م  زايدات   األد ر لركع ميزانية ااجلعريا،  

، لالن ا   ست اريناع  نيف حتنة 2015حتنة  %19.62ميس نمرة اجلًتادع يسرصميا اجل
  . %21.22  رػ ؿ ااماسحيث قسرت نمرل اعد ار املع 2017

 تطبيقيةالدراسة ال .1
 الدراسة و متغريات وذجمن 4.1

رعس يجلرع األدريات املجلعرية دبحسدات اعد ار ااما  املعسؿ، لاايت حترق انا ااجليرؽ اررعض من ا، قانا 
 رجلحسيس اانا ذج ااجلاأ:

ANS= ƒ(INS, GNI, POP, K, OiL, TRD)  

ANS= β+ α1INSt + α2GNIt + α3POPt + α4Kt + α5OILt + α6TRDt + 𝛆t     

 :دف حيث
  

مل ر اعد ار ااما  مت قياس ااجلناية املمجلسامة ابعتجلااد تر    شر التنمية ادلستدامة:مؤ 
  HAMILTONااا  دصسرل اارنك ااسلأ ابعتجلااد تر  تاس  (ANS)املعسؿ
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يشاس ؤرلة اايلااية ارررس، له  اات  ااجلغَت    ANS)) اليع CIEMENS (0555 ،)و
 لقس   ر ااجلغَتات   كس م  ردس املاؿ اعقجلماد  لردس املاؿ اارشر  لردس املاؿ اايريعي.

PUZZEY  BURKE (9102و )ADRIAN BOOS (9101 ) مل ر اعد ار املعسؿ
ااما ، حبيث دصرح يشاس كس م  يلرنة اعننيار ااملاين، كائسة ااجليسـ ااجليٍت، يلرنة 

، ص 2019) ييب ل ل ر ،  عااثت  نائي دكميس االرر فاحجليا ية دكا رلؤَت م  انر
اايت مت  1994-1992ابحتجلؤناا اانًتة  تر  رياانيه م  ممادر خمجلرنةلقس مت الم ؿ ،(08

مت الم ؿ تري ا م   2017إىل  1995-1991-1990، حيث رياانت اانًتة  ييسيرها
اارنك ااسلأ لم  مياؿ ح ؿ م ض ع اامادرة ت   (WDI) قاتسة رياانت مل رات ااجلناية ااعاملية

 كيانا رجلرٍت ننس املجلغَت ااا  ع ضمجل   تر  انرعااثت. 1990اسلاة اام داف، دما قرس 
، INS لحتماييةاملجلغَتات امل رعضم  ددس قياس اانماد مت اعتجلااد تر   مؤشرات الفساد:

 هي: ل 
ه  مل ر مركب ايياس جما تة ، لارجلعرَت ت  اانماد اامياحتي "POL" ااسظميرا ية ممجل ا

الرايت املسنية لاامياحتية اايت يجلاجلع هبا ررس ما، يجلل ف م  اا حتط المايف ملل ري  يًتالح 
)ااسردة األدىن م  الرية(،  7)ااسردة األتر  م  الرية( ل  1قياة لكس لحس من اا مارُت 

 . (Freedom house) لقس مت الم ؿ تر  رياانيه م  ريل الرية

رياانيه لقس مت الم ؿ تر  ، ارجلعرَت ت  اانماد اعقجلماد  "Free" مل ر الرايت اعقجلمادية
 .(Transparency International) منظاة ااشناكية ااعاملية م 

مت  ،(2017-1984)، ل رغرض ي حتيع تينة ااسراحتة تر  كًتة زمنية د  ؿم  د ة د را 
ااييرية اايت مت الم ؿ تري ا م  جما تة  سمات دا ر ل ر املاملل رات اانرتية ملاتجلااد 

 مل ر اانماد: لهي  (The political Risk Services Group’s6) املدا ر اامياحتية

COR :( ااىت يعلس حااة ينشي 0ليًتالح قياجله مارُت ااسردة ) االري ليييس دردة اانماد
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 مل ر املماااة لااسظميرا ية. ( اايت يعلس حااة انعساـ اانماد6ااسردة ) إىللاحتع ارنماد 

ACC ،( هي 6( نياط حيث ااسردة )6يجلل ف م  ) ل ارجلعرَت ت  اانماد اامياحتي
 اادارةن تية  : لضمسدارجلعرَت ت  اانماد اادار  BUR لمل ر ممجل ا اارَتلقرا ية .األحم 

ابعحتجلي اية   ييسًن ( مع امللحتمات اايت يجلاجلع 4نياط حيث يجل اكق ااسردة ) 4ااعامة ليجلل ف م  
 . (129-128، ص2019)ترياات،    ااجلعيُت لاانماؼاخلسمات ااعامة 

 الم ؿ تر  رياانيه م  قاتسة لمت :"GNI" اإلمجايلحصة الفرد من الدخل الوطين 
 (.(WDIمل رات ااجلناية ااعاملية 

لقس يل ر هاا املل ر   الس م  اايسرة تر  اعد ار  ":POP" اذليكل العمري للسكان
حتنة، ليزيس دتاارها  15م  ااس س اا  ٍت، كا   أف زايدة ااملاف اايت ييس دتاارها ت  

حتنة دف ييرس م  معسؿ اعد ار اا  ٍت، لااا حتنعجلاس   دراحتجلنا تر  حمة  65ت  
ملاف حيث دف زايدة حمة حتنة ارجلعرَت ت  حمة اا 65ل 15ااملاف اايت يًتالح مارُت 

ااي ا ااعامرة   ااملاف ظمل  دف يزيس م  نميب اانرد م  ااس س رنميب معُت ليركع م  
 إنجلادية ااعاس، لقس مت الم ؿ تر  رياانيه م  قاتسة رياانت مل رات ااجلناية ااعاملية

WDI).) 
معا تن ا اباًتاكا اعحجلااأ اردس املاؿ ااؤارل، لمت  :" K" إمجايل تكوين رأس ادلال الثابت
 (.(WDI مل رات ااجلناية ااعامليةالم ؿ تر  رياانيه م  قاتسة 

معاا تنه ابانرؽ رُت حتعر ااننط   اام ؽ ااسلأ ليلرنة  ":OIL" وفرة ادلوارد الطبيعية
 .(WBI)ااعاملي إنجلاج  اـ ااننط امجرية، لمت الم ؿ تريه م  قاتسة رياانت اارنك
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اذ يلد  اعنسماج   ": TRD( "terme of trade index) مؤشر التبادل التجاري
األحت اؽ ااعاملية إىل ااجلن يع رعيسا ت  اعتجلااد كيط تر  ردس املاؿ اايريعي، لييرس م  دحتعار 
اامرع ااردس مااية املمجل ردة اايت يرٍت تر  دحتاس اعحتجلؤاار   ردس املاؿ املاد ، لمت الم ؿ 

 (.(WDIتر  رياانيه م  قاتسة رياانت مل رات ااجلناية ااعاملية 
β .الس ااؤارل : 
 t      .اخليأ ااعش ائي : 

 (2017-1984ة )نًت   اجلزائر   ؿ اا ايياس ا ر اانماد تر  ااجلناية  تجلاست من يية دراحتجلنا*ا
 ابحتجلدساـ لاملجلغَتات املاك رة حتاريا رُت اعد ار ااما  املعسؿ ااجللامس املشًتؾ ت قة ا جلرار تر 

 Pesaran et Shin( املي ر م  قرس ARDL)اازمٍت امل زع  اإلرياا اااايت اعرمسار من يية

(1999) ،Pesaran et al (2001) سم ذج رُت صماع لااا  كان ا رسيس ارجللامس املشًتؾ 
 .(2013)حم  ل  ماف،  .DML)) ، لسم ذج اارياا امل زع(AR)اااايت  اعرمسار

 نتائج الدراسة  7.1
 اختبار استقرارية ادلتغريات

 ، ااسراحتة حمس اراجلغَتات اازمنية اام حتس يلامس دردة تر  ااجلعرؼ املرحرة األلىل   حتيجلا 
 . (ADF)اا حسة  ا جلرار دسر احتجلعارنا هاا لألدس

 لاجلسلؿ ااجلاأ ي ضح نجلائا ا جلرار احتجليرارية اام حتس اازمنية:
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 ADFاا حسة  دالر ا جلرار(: 14جدول رقم )
 النتيجة الفرق األول ادلستوى ادلتغريات

القيم احلرجة عند 
5% 

t-ADF  القيم احلرجة عند
5% 

t-ADF 

ANS -3.557759 -2.510712 -3.562882 -4.002347 I(1) 

COR -1.951687 -2.213019   I(0) 

FREE -1.951332 0.668826 -1.951687 -5.171563 I(1) 

BUR -2.957110 -4.606587   I(0) 

POL -3.562882 -4.888832   I(0) 

ACC -2.954021 -2.786942 -1.951687 -5.883479 I(1) 

GNI -3.557759 -2.884441 -1.952066 -2.303179 I(1) 

K -1.951687 0.191057 -1.952066 -4.679425 I(1) 

OIL -1.951687 -0.658031 -1.952066 -4.776074 I(1) 

POP -3.557759 -4.414755   I(0) 

TRD -1.951687 -0.368284 -1.952066 -3.852493 I(1) 

 10Eviews : م  إتساد ااياارة ابعتجلااد تر  ررانماادلصدر
ليجلضح  ،ADFي ضح اجلسلؿ دت ل ااييا امجم رة ملمجل ا املجلغَتات لكرلق ا األلىل رجليريق ا جلرار  *

، TRD; OIL; K; GNI; ACC; FREE; ANSاازمنية الس م : اام حتس م    اه دف
 .I(0)تنس املمجل ا  ممجليرة كلانل ريناا ااريية I(1)األلىلممجليرة م  ااسردة 

 تقدير النموذج ومناقشة النتائج* 
 ARDLالسلد  لا جلرار ECMسم ذج  تر  املرٍت ARDLااػ  من ا قانا رجليسير سم ذج ااسراحتة ابعتجلااد تر  *

Bounds Testing ( 2002)قرس  م  امليًتحةPesaran et al ، لقس داات نجلائا ااجليسير تر  رم  ما
 (:03( لاجلسلؿ رقا )02ي ضحه اجلسلؿ رقا )
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 ه  املجلغَت ااجلارع(ANSي ضح نجلائا ييسير سم ذج ااسراحتة   األدس ااي يس   ) (:17جدول رقم )
 مل ر ن تية اارَتلقرا ية
Bureaucracy 

Quality  index 

BUR 

 مل ر ممجل ا ااسظميرا ية
Level of 

Democracy index 

POL 

 مل ر الرايت اعقجلمادية
index Economic 

Freedom 

FREE 

 مل ر املماااة لااسظميرا ية
Democratic and 
Accountability 

index 
ACC 

 مل ر اانماد
Corruption index 

COR 

 

ARDL            (0, 

2, 1, 1, 2, 0, 0) 

ARDL                 

(0, 2, 0, 1, 0, 1, 2) 

ARDL            (2,  

2, 1, 2, 2, 1, 1) 

ARDL 

(1, 1, 0, 2, 0, 0, 0) 

ARDL           (2, 

2, 2, 2, 2, 2, 2) 

فترات اإلبطاء 

  المثلى حسب 

(SC)معيار 
Schwarz 

Criteria (top 

20 models) 

Fsta= 6.273266 

Ftab=2.685** 

Fsta= 6.231168 

Ftab=2.685** 

Fsta= 4.238879 

Ftab=2.685 

Fsta= 8.048721 

Ftab= 2.685** 

Fsta=4.561050 

Ftab= 2.685** 

 اختبار الحدود

Bounds Test 

-18.66486 

(9.560831)*** 

-30.05417 

(-30.05417)** 

-32.31195 

(33.50251) 

-0.750288 

(28.70542) 

189.4727 

(95.81959)*** 

C 

0.000421 

(0.002914) 

0.000770 

(0.002362) 

0.008055 

(0.008479) 

0.008426 

(0.007435) 

0.000828 

(0.005381) 

GNI 

0.693367 

(0.232082)* 

0.418288 

(0.183959)** 

1.215951 

(0.509562)** 

0.699853 

(0.471698) 

-1.368386 

(1.311763) 

POP 

-0.290276 

(0.307538) 

0.232873 

(0.228985) 

-0.899549 

(0.688292) 

-2.411745 

(1.494943) 

-1.477773 

(1.028697) 

K 

0.878951 

(0.202332)* 

0.861678 

(0.160193)* 

1.171657 

(0.366825)* 

-1.588566 

(1.214714) 

1.014660 

(0.351099)* 

OIL 

-0.080890 

(0.030398)** 

-0.038048 

(0.018044)** 

-0.108842 

(0.049201)** 

0.097678 

(0.070924) 

-0.119811 

(0.055516)** 

TRD 

0.550452 

(1.357490) 

1.181579 

(1.082657) 

-6.737828 

(5.709289) 

9.473087 

(5.061087)*** 

-14.62776 

(6.300626)** 

IN 

* Significant at 1%, **significant at 5%,***significant at 10% 

 النتائج وتفسري حتليل 
، حيث مت Schwarz (SC) مت ا جليار كًتات اارياا املؤر  ارنااذج اخلامة لكيا ملعيار  

 ,ARDL (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2) ،((1, 1, 0, 2, 0, 0, 0 ARDL،      1 ا جليار كًتات اارياا:

2, 2, 1, 1) (2,  2, ARDL، ARDL (1, 2, 1, 0, 1, 0, 2)،ARDL (1, 2, 0, 0, 2, 

 املماااة لااسظميرا ية، مل ر COR تر  ااجل اأ اػ سماذج املجلغَتات امللحتمايية: مل ر اانماد (1 ,1

ACC ،مل ر الرايت اعقجلمادية FREE، مل ر الي ؽ اامياحتية لالرايت املسنية POL،  مل ر
 تر  ااًتييب.  BUR ن تية اارَتلقرا ية

كيس  Bounds Test دما نجلائا ا جلرار ااجللامس املشًتؾ لكق من يية ا جلرار السلد  
  .لابقي املجلغَتات ANS  يرة األدس رُت اعد ار ااما  املعسؿ  دحتنرت ت  لد د ت قة ي ازنية
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رعس ااجلأكس م  لد د ت قة ي ازنية   يرة األدس رُت املجلغَت ااجلارع ليليع املجلغَتات املمجليرة  
، لاانجلائا م ضحة ECMنيسر اآلاثر اايمَتة لااي يرة األدس ابعتجلااد تر  سم ذج يمحيح اخليأ 

 (. 02(، نرسد رجلحريس ااع قة   يرة األدس كاا ي ضحه اجلسلؿ رقا )03( ل)02  اجلسالؿ رقا )
(، ن حظ لد د ت قة  ردية رُت د س اانرد 02اانجلائا املردمة   اجلسلؿ رقا )م   

لااجلناية املمجلسامة   اانااذج اخلاس غَت دهنا غَت معن ية لهاا   األدس ااي يس، ، لاانجلائا املجل صس 
 قة د س اانرد اباجلناية املمجلسامة د ارت إاي ا دس ااسراحتات اامارية لدكست رعض إاي ا خبم ص ت

تر  دف يي ر ااس س اانرد يل ر تر   ,Martin & Bertrand) 2017)ااسراحتات السيؤة كسراحتة 
  .ااجلانية املمجلسامة   رساية اانا  ال  دبيرد رر غ حس معُت حتيزلؿ ا َت د س اانرد تر  ااجلناية

ااعار  ارملاف كيل ر حتررا   ااجلناية املمجلسامة غَت دف ا َتل غَت معن    دما ابانمرة ار يلس 
  األدس ااي يس   سم ذج اانماد حيث دف زايدة كاية ردس املاؿ اارشر  مل يلد  إىل زايدة معسعت 

س   سم  اانجلادية لاانعااية رمرب يسين ن تية ااجلعريا، إضاكة إىل دف تسد كرَت م  ااعاااة امللهرة يعا
قياتات غَت إنجلادية مؤس اايياع الل مي لاايياع اخلسمايت، إضاكة إىل ااجلعيُت اا هيني ااا  يل ف 
  معظا األحياف تر  دحتاس امجم رية، لرااك حتيزلؿ ا َتل   األمس ااي يس،   حُت يل ر ا يلس 

ريية اانااذج ما تسا سم ذج ااعار   ا َت اصمايف معن   تر  ااجلناية املمجلسامة   األمس ااي يس   
 .را ية كيس كاف ا َتل غَت معن  املماااة لااسظمي

لابانمرة ايلاأ يل ي  ردس املاؿ ااؤارل كيس كاف اه د ر حتريب   كس اانااذج ما تسا   
سم ذج  ممجل ا ااسظميرا ية، لهاا ما يعٍت دف اآلاثر اجلانرية اامررية ااريئية الينية يل ي  ردس املاؿ 

ؤارل قس كاقل املردلد اعصمايف اعقجلماد  رمرب احتجلنزاؼ ااؤرلات اايريعية ابخلم ص اعحتجلؤاار   اا
 قياع امجرلقات، غَت دف إيلاأ يل ي  ردس املاؿ حتيزلؿ د رل تر  ااجلناية   األمس ااي يس.

( تر  ااجلناية املمجلسامة   معظا %1دما امل ارد اايريعية كيس كاف  ا د ر اصمايف معن   ) 
( 2016،  ل ر  حتس  دمحم لآ رلف)اانااذج   األدس ااي يس لهاا ما يجل اكق مع نجلائا دراحتة 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Neve%2C+Martin
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Neve%2C+Martin
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لظمل  يع د األ ر اعصمايف املعن   ا كرة امل ارد عتجلااد اجلزائر تر  تائسات امجرلقات م  ددس 
 .ابأللضاع اعقجلمادية، اعدجلااتيةاان  ض 
ملعسؿ ااجلرادؿ ااجليار  ا َت معن   حتااب   دس اانااذج لهاا   األدس ااي يس،   لقس كاف 

(  أبنه   هس اانماد اادار  لحتط صاع 2012 ،ممين    اص)ل  هاا اامسد يلكس ااراحث 
االااايات اايت ع زبسـ  احتًتاداايرار ااا  يعركه معظا ااسلؿ اانامية يمع  اململلا ف إىل يشييع 

 .دايت ااناميةاعقجلما
لم  د ة د را ا جلرف ا َت مل رات ن تية ااريئة امللحتمايية، حيث يظ ر ااسراحتة لد د  

( لهاا   %5ت قة حتررية رُت مل ر اانماد لاعد ار ااما  املعسؿ    حسلد دردة املعن ية )
ة املمجلسامة   اجلزائر األدس ااي يس، دبعٌت دف ارنماد اادار  لحتط صناع اايرار د ر اصمايف تر  ااجلناي

ظرية اا هينية تر  ردحت ا ااراحث د زيف لاانلهاا ما يجليارق مع نظرية ااجلحسيث ارلرنم ف هنجلنغجل ف 
كاانماد اادار    لحتط صناع اايرار يماتس تر  ااجلغرب تر   ،(  ,Wang 2005ان  لدراحتة )

يجلاا   مع هيانة امللحتمات ااغَت رمسية تر   ما لهاا املعييات اايان نية لاادارية امل د دة   اجلزائر،
دما الرايت اعقجلمادية كلاف ا َتها حتريب   األمس  ،دس ااجلعام ت اعقجلمادية لاعدجلااتية   اجلزائر

  حُت كاف الس م  مل رات: املماااة ، ااي يس لغَت معن   تر  ااجلناية املمجلسامة   اجلزائر
ة، لن تية اارَتلقرا ية األ ر اعصمايف تر  ااجلناية املمجلسامة   األدس لااسظميرا ية، ممجل   ااسظميرا ي

ااي يس لهاا ما يجلناحتب مع  اانظرية اعقجلمادية كجلعزيز املماااة لااسظميرا ية لربمُت ن تية اادارة كر ا 
(   %10دم ر يماتس تر  ربييق ااجلناية املمجلسامة، لايس كاف مل ر املماااة لااسظميرا ية معن اي )

األدس ااي يس ريناا دكمحل ااسراحتة ت  تسـ معن ية ممجل ا ااسظميرا ية لن تية اارَتلقرا ية   
 األدس ااي يس.
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 ه  املجلغَت ااجلارع(ANSي ضح نجلائا ييسير سم ذج ااسراحتة   األدس اايمَت )(: 13جدول رقم )
 مل ر ن تية اارَتلقرا ية
Bureaucracy 
Quality index 

BUR 

 ممجل ا ااسظميرا ية مل ر
Level of 

Democracy index 

POL 

 اعقجلمادية مل ر الرايت
index Economic 

Freedom 

FREE 

 مل ر املماااة لااسظميرا ية
Democratic 

Accountability 

index 
ACC 

 مل ر اانماد
Corruption index 

COR 

 

ARDL              

(0, 2, 1, 1, 2, 0, 

0) 

ARDL                 

(0, 2, 0, 1, 0, 1, 2) 

ARDL                    

(2,  2, 1, 2, 2, 1, 

1) 

ARDL 

(1, 1, 0, 2, 0, 0, 0) 

ARDL              

(2, 2, 2, 2, 2, 2, 

2) 

كًتات اعرياا املؤر  
 معيار(SC) حمب

Schwarz 
Criteria (top 

20 models) 

-0.960279 

(0.115020)* 

-1.006076 

(0.120911)* 

-0.878004 

(0.123106)* 

-0.361866 

(0.039054)* 

-1.012620 

(0.131048)* 

CointEq(-1) 

     D(ANS) 

  0.234037 

(0.117385)*** 

 0.273748 

(0.127505)** 

D(ANS(-1)) 

 -0.006295 
(0.002868)** 

-0.001170 
(0.004242) 

 -0.009968 
(0.004194)** 

D(GNI) 

     D(GNI(-1)) 

-8.620500 

(1.217849)* 

 -11.68024 

(1.869598)* 

 1.693847 

(6.635533) 

D(POP) 

     D(POP(-1)) 

  -0.767149 
(0.219948)* 

-0.952798 
(0.130074)* 

-1.578173 
(0.295603)* 

D(K) 

     D(K(-1)) 

-0.118291 

(0.136703) 

0.223305 

(0.148925) 

-0.254508 

(0.183787) 

 -0.273771 

(0.169089) 

D(OIL) 

     D(OIL(-1)) 

0.012428 
(0.018567) 

0.013913 
(0.019196) 

-0.009664 
(0.023929) 

 -0.008934 
(0.024967)* 

D(TRD) 

     D(TRD(-1)) 

-2.943573 

(0.892340)* 

-1.482582 

(0.381335)* 

2.050123 

(1.633630) 

1.393750 

(0.393949)** 

-8.737871 

(2.771887)* 

D(INS) 

     D(INS(-1)) 

0.818298 0.821357 0.790053 0.780650 0.837422 R² 

* Significant at 1%, **significant at 5%,***significant at 10% 

 .01Eviews: م  إتساد ااياارة ابعتجلااد تر  خمردات ررانما  ادلصدر

 CointEq(-1)يمحيح اخليأ(، ن حظ دف معامس 03م  اانجلائا املردمة   اجلسلؿ ) * 
ؿ تر  لد د س  يليع اانااذج املسرلحتة لهاا ما ي %1كاف ذل قياة حتاارة لمعن ية تنس ممجل ا 
 يلامس مشًتؾ رُت مجلغَتات يليع اانااذج.

  اانااذج األررع، له  ما يسؿ تر  قسرة  1.2قس كاقل  R² ليجلضح دف قياة معامس ااجليسيس 
 .ااجلغَتات اايت ربسث   ااجلناية املمجلسامة   اجلزائرمن  %21ت   مايرر  اانا ذج تر  ينمَت 

كاا ن حظ لد د ا َت حتريب اس س اانرد تر  ااجلناية املمجلسامة   األدس اايمَت   كس   
م  سم ذج اانماد، لسم ذج  ممجل ا ااسظميرا ية، لسم ذج الرايت املسنية لهاا ما يعلس لاقع حت ا 
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(   سم ذدي اانماد لالي ؽ اامياحتية %5اجلزائر، لقس كاف د ر ااس س معن   )ي زيع ااس س   
لالرايت املسنية، ريناا كاف ااس س اانرد غَت معن     سم ذج الرية ااسظميرا ية لهاا كره   األدس 

 اايمَت.
  سم ذج اانماد   املسالابانمرة ار يلس ااعار  كيس كاف اه د ر اصمايف غَت معن     
( رُت ا يلس ااعار  %1  حُت دحتنرت نجلائا ااسراحتة تر  لد د ت قة حتررية معن ية ) اايمَت،

ااجلناية املمجلسامة   األدس اايمَت تر  ممجل ا سم ذج الرايت اعقجلمادية لسم ذج ن تية اارَتلقرا ية، ل 
 لهاا رمرب غياب اعحتجلغ ؿ األمؤس ارا ارد لااياقات اارشرية.

(   اانااذج ااؤ ث %1مجلغَت إيلاأ يل ي  ردس املاؿ ااؤارل د ر حتريب معن   )لايس اررز   
اآلاثر اجلانرية اامررية ااريئية  الس م  اانماد، املماااة لااسظميرا ية، لالرايت اعقجلمادية لهاا رمرب

ؤرلات الينية يل ي  ردس املاؿ ااؤارل اايت كاقل املردلد اعصمايف اعقجلماد  رمرب احتجلنزاؼ اا
 اايريعية ابخلم ص اعحتجلؤاار   قياع امجرلقات.

دما امل ارد اايريعية كيس ده رت ت قة حتررية   األمس اايمَت لهاا ما يجل اكق مع نظرية نياة   
امل ارد ابانمرة ارسلؿ ااغنية ابمل ارد اايريعية، غَت دف هاا األ ر غَت معن     األدس اايمَت، ريناا 

 .ا ااسظميرا ية تر  لد د ت قة م درة غَت معن ية   األدس اايمَتدحتنر سم ذج  ممجل  
لخبم ص ااجليارة اخلاردية كيس كشف سم ذج اانماد لسم ذج املماااة لااسظميرا ية تر    

( ريناا ااجلأ َت %1لابانمرة انا ذج اانماد كاف ااجلأ َت معن   ) ،لد د ت قة حتررية   األدس اايمَت
ااسظميرا ية كاف غَت معن  ، ل  سم ذج ممجل ا ااسظميرا ية  لسم ذج  ن تية   سم ذج املماااة ل 

  .اارَتلقرا ية كانل ااع قة رُت ااجليارة اخلاردية لااجلناية املمجلسامة م درة لغَت معن ية
( %1لدما خبم ص املجلغَتات امللحتمايية كيس دحتنرت ااسراحتة تر  لد د د ر حتريب معن   )  

م  مل ر اانماد،  ممجل ا ااسظميرا ية، لممجل ا اارَتلقرا ية تر  ااجلناية    األدس اايمَت الس
( تر  املجلغَت ااجلارع لهاا   األدس %5املمجلسامة، لقس كاف اراماااة لااسظميرا ية د ر اصمايف معن   )
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اايمَت،   حُت دكمحل ااسراحتة ت  لد د ت قة  ردية غَت معن ية ارحرية اعقجلمادية لااجلناية 
  .جلسامةاملم

( Diagnostic Tests) االختبارات التشخيصية
1

 

 إدراا مت ، اايياحتية املشاكس م   ر ل ل ااجلحريس   املمجلدسـ اانا ذج د دة م  ارجلأكس 
 ا جلرارات يشديمية. تسة

 :CUSUM اختبار استقرار النموذج
انا ذج  ECMسم ذج  صيغة ييسير يري اايت اخلي ة كإف  Pesaran( 4882)اػ  لكيا 
ARDL اارياانت  ر  د  ااي يس ل اايمَت اآلدرُت ملعام ت ا يلري اعحتجليرار ا جلرار   يجلاؤس 

 .اازم  تا هيلرية يغَتات د  لد د م  ااسراحتة هال املمجلدسمة  
 (CUSUM)ارر اقي  ااًتاكاي اجملا ع يرُت انا دف اانااذج رعس إدراا ا جلرار احتجليرار يليع  

 تنس اانا ذج احتجليرار إىل مشَتا الردة املنيية حسلد دا س لحتيي انااذج اخلاس ه  ترارة ت   ط
 ه ( (CUSUM of Squaresاار اقي  ملررعات ااًتاكاي اجملا ع دف ، كاا%5معن ية  حسلد
 ممجلير كلس اانا ذج دف ااي ؿ ظمل  لرااك الردة، املنيية حسلد ييع دا س لحتيي  ط ت  ترارة
 اعحتجليرار. ل ااجلمرمري ابعريراط اخلاصة ا يلرية م  املشاكس حتريا ل

) اختبار التوزيع الطبيعي،اختبار ثبات التباين، اختبار استقالل اختبارات تشخيصية للبواقي 
 حدود اخلطأ(

مت إدراا   ث ا جلرارات يشديمية ارر اقي ) ا جلرار ااجل زيع اايريعي،ا جلرار  رات ااجلراي ،  
 .حتة م  د  مشاكس هيلريةحتجلي ؿ حسلد اخليأ( م  ددس ااجلأكس م   ر  سماذج ااسراا جلرار ا

 قياة دف ن حظ، ( Jarque-Bera)إحمااة  تر  اتجلاسان اايريعي ااجل زيع ع جلرار ابانمرة 
، 75029..0، 0.077270، 2.72.9.0، 0.721900)ا  جلرار  اعحجلااؿ امل اكية

 اايت ينص ل 1Hااعسمية  اانرضية نيرس منه   يليع سماذج ااسراحتة، ل  5%م  ( دكا2.272001
 . ريعي ي زيع يجلرع اار اقي دف تر 

                                           
.اارياانت لاجلسالؿ اخلاصة رنجلائا اع جلرارات ااجلشديمية م د دة تنس اايرب

 1
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-Breusch-Paganاار اقي، قانا إبدراا ا جلرار  ااجلراي  ذبانس ) رات(  جلرارعلابانمرة   

Godfrey ، لااا  يرُت انا م    اه دف اعحجلااايةProb  0.6241، 0.9081)كس اانااذج ،

 يراي  دبعٌت دف 1Hااعسمية  اانرضية قر ؿ اباجلاأ ل %5 م  دكا(  0.0883، 0.7293 ،0.8530
 اازم . تا اثرل اار اقي

 Breusch-Godfreyدما ابانمرة اسراحتة كرضية تسـ اريراط األ ياا، قانا إبدراا ا جلرار  

Serial Correlation LM Test، ( 0.2850، 0.6215لااا  دحتنر ت  قيا احجلاااية ،

 لد د تسـ ، لاباجلاأ0Hااعسمية  اانرضية لمنه نيرس %5دكا م   (0.1408، 0.4671، 0.5915
 اار اقي. رُت يمرمري اريراط
 

 خامتة .5
حالانا م    ؿ هال ااسراحتة ااجلعرؼ تر  د ر اانماد تر  ااجلناية املمجلسامة   اجلزائر   

إىل لد د ا َت اصمايف معن   تر  ااجلناية  ، لقس  رمل دراحتجلنا2017-1984  ؿ اانًتة 
املمجلسامة معاا تن ا ابعد ار ااما  املعسؿ الس م  ا يلس ااعار  ارملاف للكرة امل ارد لاانماد 
لمل ر املماااة لااسظميرا ية   املسا ااي يس، لننس ااع قة كانل رُت اعد ار ااما  املعسؿ 

 ية   املسا اايمَت، لقس رريل ااجلناية املمجلسامة ت قة حتررية لاانماد لمل ر املماااة لااسظميرا
معن ية مع ااجليارة اخلاردية   األمس ااي يس، لننس ااع قة رريل ااجلناية املمجلسامة   األدس اايمَت 
رلس م  حمة اانرد م  اانايا امجري اايلاأ لا يلس ااعار  ارملاف لإيلاأ يل ي  ردس املاؿ 

ر ممجل ا ااسظميرا ية  لكاا مل ر  ن تية اارَتلقرا ية، لهال اانجلائا كر ا ي حي ابحتجلنحاؿ ااؤارل لمل 
اانماد   يليع قياتات ااسلاة اجلزائرية: اعقجلمادية لاامياحتية لاعدجلااتية لحىت ااريئية، لضعف 

ارًتلؿ( لاعتجلااد املماااة لااسظميرا ية لااشناكية لااعسااة اعدجلااتية لاحتجلنزاؼ ااؤرلات اايريعية )ا
امليرق تر  تائساهتا م  ددس ربييق يناية لااشماؿ االرَت ارؤرلة اارشرية كر ا تناصر ربس م  رر غ 

لاايت  2015ااسلاة اجلزائرية ألهساؼ ااجلناية املمجلسامة املميرة م   رؼ منظاة األما املجلحسة حتنة 
 .2030يرد  رر غ ا حتنة 
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سبس يليع اايياتات رسلف  رضرلرة املضي   إص حاتي ص  ن رناا تر  هال اانجلائا، 
 .احتجلؤناا، مع ااًتكيز تر  يل ي  ااعنمر اارشر  لي تيجله، لمراتاة  م صية ااسلاة لاجملجلاع اجلزائريُت

 
 قائمة ادلراجع:

(، دلر اعحتجلؤاارات ااعا مية   ربييق ااجلناية اعقجلمادية   2017ر  مااك تاار لدهاف دمحم) -
 .151-132ص (،04)01، جمرة دراحتات اقجلمادية. 2014-2001اانًتة اجلزائر 

(، ا َت هاهرة اانماد اادار  تر  حي ؽ اانماف لااجلناية 2019ر   رة كضيرة ل مسايري ن كس ) -
 .19-2ص(، 01)19حة اانماد.اارشرية   اجلزائر، جمرة مركز حتيادة اايان ف لملاك

اادار  لاعقجلماد  لآاثرل ل آايات ملاكحجله، اجملرة اجلزائرية ارع ملة (، اانماد 2017  تزلز دمحم)ر -
  .219-197ص(، 01)07 .ةلاامياحتات اعقجلمادي

(، د ر إيرادات امجرلقات تر  ااريئة امللحتمايية ل 2019ر زاهر حتيف ااسي  لر  ر زايف دمحم، ) -
(، 01) 17جلماد لاملاذماانل،ق(، جمرة اع2018-2000دراحتة ربريرية   ؿ اانًتة )–اامياحتية 

 .268-242ص 
، ربريس ااع قة ااجل ازنية   يرة (2013)حم  تري ترس اازهرة ل   ماف ترس اارييف حم  ،  -

 اارياادما اانااذج املريرية ذاييا لسماذج ي زيع  لدحتر بابحتجلعااؿ ا جلرارات دسر اا حسة  األدس
(ARDL) ،210-174ص (، 34)09، جمرة ااعرـ  اعقجلمادية. 

( درائا اانماد املاأ لآايات ملاكحجل ا   اجلزائر، د رلحة دكجل رال،  2016/2017محاس تار، ) -
 .08، اجلزائر، ص -يراماف –كرية الي ؽ لااعرـ  اامياحتية، دامعة ديف رلر رريايس 

اعقجلمادية (، د ر اانماد تر  ااركاهية اعقجلمادية، جمرة اارح ث 2017محيس  رٍت  ااس مح د ) -
 .152-136ص ، (02) 06لاملااية، 



 

  راس الواد أمساء ،شييب عبد الرحيم 
 

 58  رللة NARAFE 7148، ديسمرب 7، العدد 7اجمللد                                   

 

، املركز ااعريف  (، اانماد اامياحتي   ررساف إكريييا دن ب اامحراا2012ممين  )   اص -
 . ، ااسسمرؾاألحباث لدراحتة اامياحتات

 ااسار ااسلاية ؟،(، يريلة  رسرا حامس، ملاذا ينشس األما2014لدياس رلرنم ف)  دارلف دحتيا غر  -
 .، ممرا حتجلؤاارات ااؤياكية

(، اجل دة امللحتمايية لااجلناية املمجلسامة   ااسلؿ 2019 ييب ترس اارحيا ل  ل ر  حتيس  دمحم) -
  . 54-07ص (، 01) 21ااعررية، جمرة ااجلناية لاامياحتيات اعقجلمادية، 

، صنع اانظاـ ااعاملي إتادة(، يريلة: ااشايب  رعل، صساـ الضارات 1999) هنجلغجل ف صام يس -
   .رلكن عر حت نًت، ني ي رؾ

املظراة، جمرة حييية ااشرلة  -(، ااجلمس  ارا ذات ااضريرة 2019صنسلؽ اانيس ااسلأ ) -
 .https://www.imf.org، مجلاح تر  اارارط ااجلاأ:  (03)56، ااجلا يس لااجلناية

-2001(، ااجلناية املمجلسامة   اجلزائر م    ؿ ااااما ااجلنا ية )2018)تي ف  رؼ لآ رلف  -
 .212-195ص، )تسد  اص( 02(، جمرة سماا ا قجلماد لااجليارة.2019

دراحتة حااة  –(، انعلاحتات اانماد تر  ااجلناية اعقجلمادية 2015ترياات  ااس تيادة نزاؿ ) -
، ااجلميَت، كرية ااعرـ  اعقجلمادية لااجليارية لترـ  ية، د رلحة دكجل رال، قما ااعرـ  اعقجلماد-األردف

 ، اجلزائر.03دامعة اجلزائر 
كرية قما اعقجلماد،  ،  مادمجلَت(، ااع قة رُت اانماد لااجلناية، ماكرة 2016كجلح  هللا دمحم ) -

 ااجليارة، دامعة اازقازيق، ممر.
كرية   قما ااعرـ  اامياحتية،دكجل رال،  د رلحة(، دلر ااسلاة   ااجلناية، 2012كرميش مريلة ) -

 ، اجلزائر. 01دامعة قمنيينة الي ؽ لااعرـ  اامياحتية 
 ،"اجلن ب   اانير لايماع املاؿ ردس يراكا رُت املمجلسامة ااجلناية" (،2004) تار ك حي صاحل -
 .20-01ص  (،03) 03 اعقجلمادية ااعرـ  جمرة

https://www.imf.org/


 

 (7142-4891أثر الفساد على التنمية ادلستدامة يف اجلزائر خالل الفرتة )
 

 59  رللة NARAFE 7148، ديسمرب 7، العدد 7اجمللد                                   

 

(، ااشراكة ااعا مية اخلاصة لااجلناية اعقجلمادية   اجلزائر، د رلحة 2017/2018يليرة، ) قنادزة -
كرية ااعرـ  اعقجلمادية لااجليارية لترـ  ااجلميَت، دامعة ديف يلر قما ااعرـ  اعقجلمادية،  دكجل رال، 
 .145، اجلزائر، ص -يراماف -رريايس 

ة، يجمرة ااعرـ  اعنمان اعقجلمادية   اجلزائر، (، نظرة تامة ح ؿ ااجلح عت2005كرابأ رغساد) -
5(08،) 53-71. 

،  إكريييا(، ااناس لاانماد دراحتة ممحية ارشرؽ األلحتط لمشاؿ 2016منظاة ااشناكية ااسلاية )
، مت m.comnewsroo-https://www.africa، مجلاح تر  اارارط ااجلاأ: 17-06-03ص

 .03/03/2019اع  ع تريه يـ  
 (، د ر اانماد تر  ااجلناية اعقجلمادية   اجلزائر، جمرة2017ضمي مناصر  ل ر    دمحم ذميب) -

  .251-234ص (، 02)05اعقجلماد لااجلناية.
- Acemoglu, D., & Verdier, T. (2000). The choice between market failures and 

corruption. American economic review, 90(1), 194-211. 

-Alfada, A. (2019). The destructive effect of corruption on economic growth in 

Indonesia: A threshold model. Heliyon, 5(10), e02649. 

- Boussalham, H. (2018). The Consequences of Corruption on economic 

growth in Mediterranean countries: Evidence from Panel data analysis.  

- Brunetti, A., Kisunko, G., & Weder, B. (1997). Institutional obstacles to 

doing business: region-by-region results from a worldwide survey of the 

private sector (Vol. 1759). World Bank Publications. 

-Chekouri, S. M., Chibi, A., & Benbouziane, M. (2017). Algeria and the 

natural resource curse: oil abundance and economic growth. Middle East 

Development Journal, 9(2), 233-255. 

- Egger, P., & Winner, H. (2005). Evidence on corruption as an incentive for 

foreign direct investment. European journal of political economy, 21(4), 932-

952. 

- Knack, S., & Keefer, P. (1995). Institutions and economic performance: 

cross‐country tests using alternative institutional measures. Economics & 

Politics, 7(3), 207-227. 

https://www.africa-newsroom.com/


 

  راس الواد أمساء ،شييب عبد الرحيم 
 

 60  رللة NARAFE 7148، ديسمرب 7، العدد 7اجمللد                                   

 

 - Leff, N. H. (1964). Economic development through bureaucratic 

corruption. American behavioral scientist, 8(3), 8-14. 

- Lui, F. T. (1985). An equilibrium queuing model of bribery. Journal of 

political economy, 93(4), 760-781.. 

- Neve, M., & Hamaide, B. (2017). Environmental Kuznets curve with adjusted 

net savings as a trade‐off between environment and development. Australian 

Economic Papers, 56(1), 39-58. 

- Mauro, P. (1995). Corruption and growth. The quarterly journal of 

economics, 110(3), 681-712. 

-Mai Bình, D., & Trần Thị Kim, O. (2017). Effects of Corruption on Economic 

Growth-Empirical Study of Asia Countries. Imperial Journal of 

Interdisciplinary Research (IJIR)-online, PP. 791-804. 

- Triumph ,o., Awe, T. (2012). Empirical nexus between corruption and 

economic growth (GDP): a cross country econometric analysis. International 

Journal Of Scientific And Research Publications, 9(4), 1-6. 

- Marchini, P. L., Mazza, T., & Medioli, A. (2020). Corruption and sustainable 

development: The impact on income shifting in European international 

groups. Corporate Social Responsibility and Environmental 

Management, 27(2), 717-730. 

-Pulok, M. H. (2010). The impact of corruption on economic development of 

Bangladesh: evidence on the basis of an extended Solow model. 

 -Absalyamova, S., Absalyamov, T., Khusnullova, A., & Mukhametgalieva, C. 

(2016, August). The impact of corruption on the sustainable development of 

human capital. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 738, No. 1, p. 

012009). IOP Publishing. 

- Aidt, T. S. (2011). Corruption and sustainable development.  International 

handbook on the economics of corruption.  2, 3-51. 

- Tullock, G. (1996). Corruption theory and practice. Contemporary economic 

policy, 14(3), 6-13. 

- Williams, C. C., & Kedir, A. M. (2016). The impacts of corruption on firm 

performance: Some lessons from 40 African countries.  Journal of 

Developmental Entrepreneurship, 21(04), 1650022.  

- Hamilton, K. (2006). Where is the wealth of nations?: measuring capital for 

the 21st century. World Bank Publications, p49. 



 

 (7142-4891أثر الفساد على التنمية ادلستدامة يف اجلزائر خالل الفرتة )
 

 61  رللة NARAFE 7148، ديسمرب 7، العدد 7اجمللد                                   

 

- Wang, Y., & You, J. (2012). Corruption and firm growth: Evidence from 

China. China Economic Review, 23(2), 415-433. 

-https://freedomhouse.org. 

-http://www.transparency.org. 

-https://www.prsgroup.com. 

-https://data.worldbank.org/indicator  

-https://www.doingbusiness.org. 

 

https://www.prsgroup.com/
https://www.prsgroup.com/
https://data.worldbank.org/indicator
https://data.worldbank.org/indicator


 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

(02العدد-02ادلالية و االقتصادية التطبيقية )اجمللد مشال إفريقيا للدراسات جملة          
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 1993-2015    ة للعوامل ادلؤثرة يف سعر صرف الدينار اجلزائري خالل الفرتةيلدراسة حتلي
 

An analytical study of the factors  affecting thealgerian diar 

exchange rate during the period 1993-2015  
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 :ملخص
خالل الفًتة ما بُت  ادلتغَتات االقتصادية ادلؤثرة على سعر الصرف الدينار اجلازارري أىمولة معرفة زلاهتدف ىذه الدراسة إىل 

 يتأثرسعر الصرف متغَت اقتصادي يؤثر و أن  إليهاو من النتارج ادلتوصل  .ابستعمال ادلنهج التحليلي   1993-2015
عام حتسن يف فًتة الدراسة ولكن ما يعيب االقتصاد اجلازارري عرفت  بشكل  اليت الكلية ،ومبجموعة من ادلتغَتات االقتصادية 

  .ىو أن مصَته مربوطا أبسعار النفط ىذا ما غلعلو رىُت التغَتات احلاصلة يف السوق البًتولية العادلية
 اجلازارري.االقتصاد  ، اسعار النفط ، ت االقتصادية الكليةاادلتغَت ، سعر الصرف كلمات مفتاحية: 

 jel:F30تصنيفات 
Abstract: 

     The aim of this study is to try to know the most important economic 

variables affecting the exchange rate of the Algerian dinar during the period 

1993-2015 using the analytical method .  

 from the results reached that the exchange rate is an economic variable that 

affects and is influenced by a group of macroeconomic variables, Which was 

generally known to improve during the study perio , but the disadvantage of the 

Algerian economy is that its fate is tied to oil prices, which makes it hostage to 

changes in the global oil market . 

Keywords: Exchange rate, macroeconomic variables, oil prices, Algerian 

economy. 

JEL Classification Codes: F30 
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 مقدمة:  .1
 ، السلع واخلدمات دلبادلة األقاليم و األفراد يدفع الذي السبب لنفس فيما بينها  ابدلتاجرة الدول تقوم
 إنتاج مجيع ؽلكنها ال األفراد، مثل مثلها الدول لكون ونظرا ، التخصص منافع على احلصول ىو و أال

 خالل من إليو حتتاج ما سد و ، تتمياز اليت السلع إبنتاج دولة كل قيام من يستفيد الكل فإن السلع،
 .اخلدمات لقطاع ابلنسبة احلال نفس و أخرى، دول يف ادلنتجة ابلسلع السلعة ىذه من الفارض مبادلة
 التجارة حتقق احلالتُت كلتا يف و احمللية، للتعامالت إمتداد ىي الدولية التعامالت أن ىذا من ويتبُت
 األمر واقع يف لكن و ، الدولة عملة بنفس تسويتها تتم ما ولةد داخل ادلعامالت إن .التخصص فوارد
 تستخدم و ادلركازي البنك من إصدارىا يتم اليت اخلاصة عملتها دولة فلكل ،دولية عملة توجد ال أنو

 بُت األموال رؤوس حتويالت و اخلدمات و السلع يف التجارة غلعل الذي األمر معامالت وىو لتمويل
 سعر مبصطلح التعامل بصدد احلالة ىذه يف ضلن أي .العمالت بُت حتويل عملية إجراء تقتضي الدول
أخرى، و كل دولة تعتمد على نظام صرف معُت  بعملة مقوما ما عملة سعر أبنو يعرف الذي الصرف
أسعار العمالت ال تتمياز ابلثبات، فقد تتغَت ابلازايدة أو النقصان، بناء على ما يؤثر فيها، حبيث أن 
نت إجراءات إدارية، أو أتثَتا اقتصاداي ، يظهر من خالل آلية العرض والطلب على العملة يف سواء كا

 سوق الصرف.
سعر الصرف  يؤديو  يف العالقات االقتصادية الدولية حيث أن و نظرا  للدور اذلام  الذي     

ادلعامالت التجارية تتم على أساس أسعار الصرف الدول ادلتعاملة مع بعضها البعض  و ذلذا تعترب 
 عملية حتديد سعر الصرف عملية جد مهمة و مثَتة لكثَت من اجلدل ، حبيث صلد عدة نظرايت و 

 النقارص نتيجة  النظرايت ىذه وتطورت توايل الصرف حبيث  سعر استقرار عدم لتفسَت النماذج
     .منها لكل ادلوجهة واالنتقادات

 ة :ــــــالية الدراســــاشك 
 قمنا بطرح االشكالية التالية: و من خالل ما سبق

 الدينار اجلــــــزائري؟ ؤثرة يف سعـــــــــر صـــــرفــــهــــــي العوامـــل ادلما 
 الدراسة:فرضيات  

 تغَت يف ادلتغَتات االقتصادية .ال حسبيتغَت سعر صرف الدينار اجلازارري -     
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 :الدراسة أهداف  
 . 2015-1993خالل الفًتة  ابراز العوامل اليت تؤثر يف سعر صرف الدينار اجلازارري-
 وضيح االلية اليت يتاثر هبا سعر صرف الدينار اجلازارري مع كل عامل .ت-
 ة الرابطة بُت ادلتغَتات االقتصادية و سعر صرف الدينار اجلازارري دراسة العالق-

 ة الدراسة :منهجي 
مت استخدام ادلنهج التحليلي الذي يهدف اىل حتليل الدراسات اليت تتوافر مع مشكلة الدراسة ،        

يف اجلازارر ادلتعلقة  ابلعوامل ادلؤثرة يف سعر الصرف  تو حتليل  ادلعطيات و البياانت و االحصاريا
 .2015-1993خالل الفًتة 

 : االطار النظري للدراسة .2
إن أسعار صرف العمالت النقدية يف البلدان تتعرض إىل ضغوط اقتصادية و مالية و سياسية          

حبيث أن ىناك العديد من العوامل اليت تؤدي إىل تغيَت يف سعر الصرف ،فتتغَت نتيجة ىذه الضغوط  
لنقدية مقابل العمالت  النقدية األخرى ابعتباره مؤشر من رلموع ادلؤشرات اليت أو سعر العملة ا

تستجيب بقوة  للمؤثرات االقتصادية الكلية ، والن االقتصاد علم اجتماعي يتأثر مبختلف األحداث و 
يستجيب لو ال ؼلرج سعر الصرف يف ذلك عن نطاق بقية ادلتغَتات ادلكونة للفعاليات االقتصادية ومن 
ىذا ادلنطلق تربز لنا رلموعة من العوامل تؤثر على ىذا األخَت لنمياز بُت عوامل اقتصادية متمثلة يف 

 أسعار البًتول 
واليت سنتطرق إليها ابلتفصيل من خالل  .و معدالت النمو االقتصادي التضخم ادلديونية اإلنفاق العام
ضافة إىل دراسة حتليلية ذلذه ادلتغَتات توضيح مفهومها وطبيعة العالقة بينها وبُت سعر الصرف ابإل

 :و اخرى غَت اقتصادية  ؽلكن إمجاذلا يف مايلي 5132-3991خالل الفًتة ما بُت 
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 :االضطراابت و احلروب 1.2
و ال سيما يف ادلدى القصَت و أحياان على ادلدى  العوامل ادلؤثرة  على سعر الصرف إن من 

ت احلرو  الداخلية و اخلارجية  و اليت تؤثر  على أوضاع البعيد  ىي  االضطراابت  السياسية و حاال
التجارة و الصناعة و الازراعة ادلال اليت من شاهنا أن تغَت الطلب على الصرف األجنيب و ابلتايل تغَت 
سعر الصرف حيث يازداد اإلنفاق على اجملاالت العسكرية و األمنية و تنخفض كفاءة الوحدات 

و  أو تعطيل  ادلرافق العامة و اخلاصة فضال عن االطلفاض يف الصادرات تدمَتاالستثمارية  بسبب ال
ادلعٍت لد غَتىا من التأثَتات  ادلباشرة و غَت ادلباشرة و اليت تؤدي  يف رلملها إىل فقدان الثقة  بعملة الب

. 
 اإلشاعات و األخبار 2.2

األجنيب سواء كانت إن تعدد اإلشاعات و األخبار من ادلؤثرات السريعة  على سعر الصرف 
 صحيحة فأحياان تصدر اإلشاعات  من بعض ادلتعاملُت أنفسهم  حول مستقبل َتصحيحة  أو غ

عبد ) عملة ما و لكن  التأثَت ػلدث ػلدث خالل وقت قصَت و ال تلبث السوق أن تستعيد استقرارىا
 .(2011احلسُت جليل عبد احلسن الغاليب، 

  :الدراسات التجريبية السابقة .3
 Kazi & Azmal & Dulal) من بُت الدراسات اليت اجريت يف ىذا اجملال  دراسة         
 البنغالديشية العملة حيث من األمريكي للدوالر الصرف سعر زلددات حيث قام بتحليل،( 2013

و  ADFو قد اعتمد الباحث على ظلوذج ، 2012 -1984 النقدي يف الفًتة  النهج إطار يف
ARDL  و ظلوذجVECM  الكلي االقتصاد ومتغَتات احلقيقي الصرف سعر أن و توصل إىل 

 خدمة عبء وزايدة األموال متجانس و سلازون  انقل تشكل احلقيقي الصرف سعر على تؤثر اليت
 إىل األجنيب النقد احتياطي ارتفاع يؤدي حُت يف العملة ، قيمة يف حقيقي اطلفاض إىل يؤداين الديون
 كبَت سليب أثر لو السياسي االستقرار عدم فإن ذلك ، على وعالوة. لعملةا قيمة يف حقيقي ارتفاع
 .احمللية العملة قيمة على
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(  اثر التضخم على سعر الصرف التوازين للدينار العراقي للمدة  صباح نوري عباسدراسة )-
اعتمد على النموذج القياسي دلعاجلة اشكالية البحث ، و قد اظهرت  الدراسة   1990-2005

 .  (5112صباح نوري عباس )جود أتثَت قوي  للتضخم على سعر الصرف التوازين و 
فقد حاول حتديد العوامل ادلؤثرة يف انعكاس التحركات يف اسعار  (2008) مشهور هذلول بربور اما

 2006-1985الصرف العمالت االجنبية على مؤشرات االسعار احمللية يف االردن خالل الفًتة 
حتليل االضلدار االجتاىي وجود عالقة قوية بُت اثر التحركات يف اسعار صرف  ،وقد اظهرت نتارج
ان استجابة مؤشر اسعار جتارة اجلملة يف  وى ادلؤشرات االسعار يف االردن ،العمالت االجنبية عل

اسعار الصرف كانت اكرب من استجابة مؤشر اسعار ادلستهلكُت ، و وجود اثر اغلايب و قوى بُت اثر 
طلب و صدمة العرض ، على انتقال اثر التحركات يف اسعار صرف العمالت االجنبية اىل صدمة ال

 .(2008مشهور هذلول بربور ) ادلؤشرات االسعار احمللية يف االردن
يف ادلستوى العام لألسعار  ة( فقد حاول حتليل اثر ادلتغَتات النقدية  ادلتمثلمراد عبد القادر)دراسة 
، و سعر اخلصم  على سعر صرف الدينار اجلازارري مقابل الدوالر األمريكي قية ألرصدة النقدية احلقي،ا

،ابستخدام  ظلوذج التعديل اجلازري،و قد توصل الباحث اىل  ان ىناك  2003-1974خالل الفًتة 
عالقة طردية و مباشرة بُت سعر الصرف التوازين طويل األجل و ادلستوى العام لألسعار و ىو ادلتغَت 

 . (2000-2000مراد عبد القادر، ) ذي يسبب ارتفاع سعر صرف الدينارالوحيد ال
ف ىف السودان للفًتة العوامل ادلؤثرة ىف حتديد سعر الصر  ( إميان عبد الغفار)دراسة كما عاجلت 

ابستخدام ظلوذج قياسي لتحديد مدى أتثَت ادلتغَتات االقتصادية على سعر  (1990-2011)
فًتض الدراسة أتثر سعر صرف العملة الوطنية ابلتغَتات اليت حتدث يف الصرف خالل فًتة الدراسة. ت

: ىناك عالقة عكسية بُت معدل  النتارج التالية أىم إىلسة اخلصت الدر ،و  ادلؤشرات االقتصادية
ىناك عالقة طردية بُت سعر الصرف كمتغَت اتبع والناتج احمللي  التضخم احمللي وسعر الصرف كما ان

قي و حجم االحتياطيات من النقد األجنيب كمتغَت مستقل. كذلك يؤثر الفرق بُت قيمة اإلمجايل احلقي
حجم الصادرات وحجم الواردات سلبا على سعر الصرف اذا كان حجم الواردات أكرب من حجم 

 .(2002اميان عبد الغفار الطاهر) الصادرات
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 :2015-1993ل الفرتة .دراسة حتليلية للعوامل ادلؤثرة يف سعر الصرف يف اجلزائر خال4
 :تطور سعر الصرف  الدينار اجلزائري مقابل الدوالر االمريكي  1.4

 2015 -1993للفرتة  األمريكيحتليل تطور سعر الصرف الدينار اجلزائري  مقابل الدوالر  :1اجلدول 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 :معطيات البنك العادلي ادلصدر
 على التوايل 35.05  -23.3 ـب1994-1993سنيت  سعر صرف الدينار اجلازارريدر لقد ق       

 يف مرحلتُت مبجموعان التخفيض ك أين مت ختفيض الدينار وىذا  ،1994إىل غاية مارس من سنة 
وخالل ىذه السنة حدد نظام سعر الصرف بنظام تعوًن ادلدار بُت البنك ادلركازي و البنوك  ،70

ة خالل الفًتة ليستمر ابالرتفاع بنسب متقارب 1998سنة  58.7الستقرار ليصل التجارية، وواصل ا
قام البنك ادلركازي  2003يف جانفي  و جتدر اإلشارة انو،75.2مبتوسط   2005-1999 ما بُت

وىذا  اإلجراء  كان هبدف احلد من تطور  ،٪5٪ و  2نار بنسبة تًتاوح ما بُت بتخفيض قيمة الدي

 دوالر/DA السنوات دوالر/DA السنوات
1993 23,3 2004 77,3 
1994 35,05 2005 73,3 
1995 47,6 2006 73,2 
1996 54,7 2007 69,3 
1997 57,6 2008 64,5 
1998 58,7 2009 72,6 
1999 66,6 2010 74,4 
2000 75,2 2011 72,9 
2001 77,2 2012 77,5 
2002 77,2 2013 78,6 
2003 79,6 2014 86,98 

/ / 2015 107,27 
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شهد ىذا األخَت حتسنا ملحوظا،  2006تداولة يف السواق ادلوازية و ابتدءا من سنة الكتلة النقدية ادل
 البًتول أسعار راجع الرتفاع 

احتياطات الصرف األجنيب شلا ساىم يف تعازياز استقرار سعر الصرف و تقوية ادلركاز ادلايل اخلارجي  و
 .للجازارر
 :البرتول  حتليل العالقة بني احتياطي الصرف  االجنيب و اسعار 2.4
، كما ؽلثل  يرتكاز عليو  اقتصاد دول النفطيةيعترب قطاع احملروقات القطاع األساسي الذي         

العامل الرريسي ادلعازز للتوازانت االقتصادية الكلية الداخلية والـخـارجـيـة. وقـد أسهم فـي احتياطي 
على استقرار العملة من تدخلو يف سوق  الصرف األجنيب الـذي يستعملو البنك ادلركازي لـإلدارة واحلفاظ

يلي طبيعة  مافي وضح، وسن الصرف إلعادة االعتبار لقيمة العملة يف حالة اطلفاض سعر الصرف
 .(022،ص 2002مسية موري،عبد احلميد  خلدميي ،) العالقة بُت سعر الصرف و أسعار النفط

اثر سعر الصرف الدوالر على  لدوالرسيتم حتديد طبيعة ىذه العالقة انطالقا من أن النفط مسعر اب
من خال ل اثر مباشر واثر غَت ،أسعار النفط يؤدي اطلفاض سعر صرف الدوالر إىل رفع أسعار النفط 

مباشر حبيث يتمثل األثر ادلباشر يف أن اطلفاض سعر صرف الدوالر يف أسواق النفط يساىم يف ازدايد 
أما األثر الغَت مباشر يكون من  ،فاع أسعار النفطادلضارابت يف عقود النفط األمر الذي يؤدي ارت

خالل اتثَت سعر الصرف على قوى العرض والطلب على النفط فمن نتارج اطلفاض الدوالر على 
ىذا ما غلعلها غَت قادرة على ،ادلدى الطويل اطلفاض الطاقة اإلنتاجية والقوة الشرارية للدول ادلصدرة 

ىذا ما يساىم يف اطلفاض العرض مقارنة ابلطلب وبتايل  ،اهتا اإلنتاجيةتوفَت األموال الالزمة لازايدة طاق
 ارتفاع أسعار النفط.

وىذا راجع إىل ارتفاع فاتورة الواردات  ،يساىم االرتفاع يف أسعار النفط يف خفض الدوالر        
نتجة للنفط واليت ىذا ما يؤدي اىل زايدة العجاز يف ميازان ادلدفوعات كما أن الدول ادل ،النفط األمريكية

ستعاين من اطلفاض القيمة الشرارية للدوالر وذلك دلتطلباهتا الشرارية من أسواق ،تبيع منتجاهتا بدوالر 
 خارجية ىذا ما يدفعا برفع سعر الربميل و ذلك للتعويض عن ىذا االطلفاض يف القوة الشرارية.
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  2015 -1993لبرتول خالل الفرتة : حتليل تطور احتياط الصرف األجنيب و أسعار ا 02اجلدول 
 احتياط صرف اجنيب السنوات احتياط صرف اجنيب السنوات
1993 1,5 2004 43,11 
1994 2,6 2005 56,18 
1995 2,1 2006 77,78 
1996 4,2 2007 110,18 
1997 8,05 2008 143,1 
1998 6,84 2009 148,91 
1999 4,4 2010 162,22 
2000 11,9 2011 182,22 
2001 17,96 2012 190,66 
2002 23,11 2013 185,27 
2003 32,94 2014 178,94 

/ / 2015 144,13 
  BM ادلصدر : معطيات البنك العادلي

-1990جتدر اإلشارة أن أسعار  البًتول تراجعت يف السوق العادلية  خالل الفًتة مابُت         
ليبدأ تدرغليا يف االرتفاع  18.43اىل  1990دوالر للربميل سنة  24حيث اطلفضت من  1995

بقيمة  1997حصيلة لو يف سنة  ىاعل 1999-1997ليحقق قطاع احملروقات يف الفًتة ما بُت 
بدأ احتياط العمالت ىي أيضا يف ارتفاع تازامنا مع تطبيق برانمج يل ،مليون دوالر أمريكي 13100.8

و بسبب الطفرة السعرية يف أسعار  2000 و منذ سنة ، التعديل اذليكلي مع صندوق النقد الدويل
 2013-2000يل خالل الفًتة ما بُت دوالر للربم 62.72الذي سجل متوسط قدر    البًتول و

كذا ،و شلا ىو معلوم إن الساحة العادلية تشهد عدم استقرار يف أسعار صرف العمالت الدولية ،
اهنارت أسعار البًتول  2014األخَت من  تقلبات يف أسعار البًتول وىو ما حدث ابتداء امن الثالثي

مليار دوالر  34.81وىو ما أدى إىل اطلفاض احتياط الصرف األجنيب حيث فقدت  45مبا يقار  
 .  2015 و 2014 مابُت 
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 :2015-1993. حتليل تطور رصيد ميزان ادلدفوعات خالل الفرتة ما بني 4.3
،ص 1987، زكي رمزي) األجنبيةت ميازان ادلدفوعات يعكس قوى طلب وعرض العمال       

،ويبٍت أثر السياسات االقتصادية على ىيكل التجارة اخلارجية من حيث حجم ونوع سلع  (7
   :التبادل ومن ىنا تربز لنا عالقة ميازان ادلدفوعات بسعر الصرف و اليت سنوضحها كما يلي 

الصرف ،لكونو حلقة الوصل أي اختالل أو عدم توازن يف ميازان ادلدفوعات سيؤثر حتما على سعر 
اليت تعكس عالقة بلد ما ابلعامل اخلارجي ، ففي حالة حدوث عجاز يف ميازان ادلدفوعات لبلد معُت 
فان ذلك يؤدي إىل زايدة طلبو على العمالت األجنبية لسد ذلك العجاز ، وابدلقابل اطلفاض طلب 

لبلد ، والعكس يف حالة حصول األجانب على عملتو احمللية يعٍت تدىور سعر الصرف لعملة ذلك ا
 وسنوضح طبيعة العالقة كما يلي : فارض يف ميازان مدفوعات

العرض من العملة األجنبية و العرض من  ˂الطلب على العملة األجنبية          العجاز يف ميازان ادلدفوعات-
اطلفاض قيمة العملة احمللية        الطلب على العملة احمللية         ارتفاع سعر الصرف األجنيب ˂العملة احمللية 

ارتفاع أسعار الواردات         زايدة الصادرات اطلفاض  التنافسيةقدرهتا اطلفاض أسعار الصادرات و زايدة 
 .الواردات         توازن ميازان ادلدفوعات 

العرض من األجنبية العرض من العملة  ˃الطلب على العملة األجنبية       الفارض يف ميازان ادلدفوعات -
      الطلب على العملة احمللية         اطلفاض سعر الصرف األجنيب ارتفاع قيمة العملة الوطنية    ˃احملليةالعملة 

      التنافسية    قدرهتا التنافسية اطلفاض أسعار الواردات وارتفاع  هتاارتفاع أسعار الصادرات واطلفاض قدر 
 .ردات         توازن ميازان ادلدفوعاتاطلفاض الصادرات زايدة الوا

 )الوحدة:مليار دوالر(2015-1993:حتليل تطور رصيد ميزان ادلدفوعات خالل الفرتة ما بني 03اجلدول 
 زان ادلدفوعاتــــد ميـــــرصي واتــــــــــالسن زان ادلدفوعاتــــد ميــــرصي واتـــــــالسن

1993 -0,01 2004 9,25 

1994 -4,38 2005 16,94 

1995 -6,32 2006 17,73 

1996 -2,09 2007 29,55 

1997 1,16 2008 36,99 

1998 -1,74 2009 3,85 

1999 -2,38 2010 15,32 

2000 7,57 2011 20,14 

2001 6,19 2012 12,05 
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2002 3,66 2013 0,13 

2003 7,47 2014 -5,88 

/ / 2015 -27,53 

 معطيات البنك العادليادلصدر :
من خالل اجلدول يالحظ أن ميازان ادلدفوعات سجل رصيدا سالبا حبيث بلغت حدة ىذا -

اىل  1996-1993ما بُت  أيو يفسر  العجاز يف ىذه الفًتة 1995سنة  رمليار دوال6.32العجاز 
و كذلك العجاز الذي حققو ادليازان اجلاري خاصة 1995 و 1994يتميازان راس ادلال خاصة سنالعجاز يف 
مليار دوالر نتيجة تناقص حصيلة الصادرات النفطية و ارتفاع الواردات اليت 0.26لذي بلغ و ا 1994سنة 
وىذا االرتفاع بسبب تدين مستوايت العرض كنتيجة لضعف مستوى اجلهاز ،مليار دوالر  9.15بلغت 
نتيجة التحسن الذي شهدتو أسعار  1997سرعان ما شهد حتسن سنة  األخَتولكن ىذا  ،اإلنتاجي
فارض يف رصيد ميازان  مليار دوالر و ىذا ما مسح بتحقيق 5.69 ـما جعلو ػلقق فارض قدر ب،وقات احملر 

 مليار دوالر1.74ـب 1998العجاز  يف كل من سنيت  إىل أخرىليعود مرة  ،مليار دوالر1.16  ـادلدفوعات ب
 بسبب االهنيار احلاد يف أسعار البًتول. مليار دوالر 2.38ـ ب1999 سنة و

  إىلسجل ميازان ادلدفوعات فارضا متتابعا ليصل  2008 غاية سنة اىل 2000ء من سنة و ابتدا
تراكم احتياطات  إىل أدىالذي  نتيجة ارتفاع أسعار البًتول، و 2008 مليار دوالر سنة 36.99

 2009سعر الصرف وانتعاش ميازان ادلدفوعات ليسجل ىذا تذبذابت يف الرصيد خالل الفًتة مابُت 
النفط خاصة االطلفاض احلاد يف كل من سنة   أسعار ب التذبذابت اليت شهدهتابسب 2013 و

حالة السلب بسب اطلفاض احتياطات  إىلدليازان ادلدفوعات  اإلمجايلالرصيد  ليعود 2013و 2009
 .الصرف و التدىور ادلستمر ألسعار النفط أسعار
 : 2015-1993ما بني يف اجلزائر خالل الفرتة  تطور ادلديونية اخلارجيةحتليل .4.4
ادلديونية اخلارجية اإلمجالية تساوي يف اتريخ زلدد رلموع االلتازامات التعاقدية اجلارية اليت تسمح       

بتسديد ادلقيمُت لدولة ما اجتاه غَت ادلقيمُت،و ادلستوجبة ضرورة دفع األصل مع أو بدون فوارد أو دفع 
قًتاض ملجأ لسد الفجوة التمويلية ادلطلوبة لربامج فوارد مع أو بدون تسديد األصل.بعدما كان اال

العوامل )التنمية أصبح عبئا على اقتصادايت الدول النامية وعنصرً  من عناصر تسر  الدخل الوطٍت 
 (./http://www.fxlords.com/ar، الصرف سعر على ادلؤثرة
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و في اإلفراط أصبحفوعات كان وسيلة دتكننا من سد العجاز يف ميازان ادلد  إن ىذا األخَتكما      
العوامل ادلسببة للعجاز يف ادليازان اجلاري و  أىم، فخدمات الديون تعد عامال جوىراي مسببا ذلذا العجاز

إن مستوى الدين العام ابلتايل و  األقساطبسبب مدفوعات الفاردة و ، الرأمساليةيف حسا  العمليات 
لدول ابستدانة مبالغ ضخمة وجتد صعوبة يف لقد قامت العديد من ا .مؤثر كبَت على أسعار الصرف

خدمة الديون. يؤدي ىذا األمر إىل وجود حالة من الشك بشأن ما إذا كانت الدولة ستتخلف يف 
اخلارجية حيث تنخفض إحتمالية إسًتداد ادلستثمرين  االستثماراتعملية الدفع، شلا سيحد من 

 ألمواذلم.
ا فستكون الدولة حباجة إىل ا ولكن إذا ما مل يكن ىذا كافييً ؽلكن احلصول على الديون زلل كما       

التطلع إىل اإلستثمار األجنيب؛ بيع السندات لألجانب وخفض أسعار ىذه السندات جلذ  عدد أكرب 
 .(308،ص 2005)هوشيار معروف ،، شلا يؤدي إىل خفض سعر الصرف من ادلشًتين

 2015-1993اجلزائر خالل الفرتة ما بني يف  تطور ادلديونية اخلارجية:حتليل 04قم اجلدول 
 ادلديونية اخلارجية السنوات ادلديونية اخلارجية السنوات
1993 25,72 2004 21,82 
1994 29,48 2005 17,19 
1995 31,57 2006 5,6 
1996 33,64 2007 5,6 
1997 31,22 2008 5,58 
1998 30,47 2009 5,68 
1999 28,31 2010 5,53 
2000 25,26 2011 4,41 
2001 22,57 2012 3,69 
2002 22,64 2013 3,39 
2003 23,35 2014 3,73 

/ / 2015 3,02 
 ادلصدر :معطيات البنك العادلي
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شهدت رلموعة من  1993-1986ادلديونية اخلارجية يف اجلازارر خالل الفًتة  أن اإلشارةجتدر -
النفط وادلتازامن مع تدىور قيمة الدوالر  سعارأالطلفاض يف  ضلو االرتفاع،واليت كانت مصاحبةتقلبات 
 أعلىلينتج عنو اطلفاض يف معدالت النمو و ارتفاع يف حجم ادلديونية اخلارجية، لتحقق  األمريكي

سنة  مليار دوالر 25.7 إىلمليار دوالر لتنخفض تدرغليا وصوال 28.9ـمعدل خالل ىذه الفًتة قدر ب
1993. 

حبيث  1999-1994خالل الفًتة  مليار دوالر30.52ارجية  بلغ متوسط معدل ادلديونية اخل-
،اختذهتا اجلازارر من اجل التصحيح اذليكلي لالقتصاد اجلازارر  اإلجراءاتدتيازت ىذه ادلرحلة جبملة من 

مليار دوالر لدعم ميازان ادلدفوعات  260حتصلت اجلازارر على قرض مبا يعادل قيمة  1994ففي سنة 
 اىل1994من سنة  %13.18 و %3.76 بنسبة األجلمتوسطة وطويلة  شلا ساىم يف ارتفاع  ديون

من الديون اخلارجية عن  50قامت بتأجيل تسديد حوايل  ،كما ان اجلازارر يف ىذه ادلرحلة 1996
شهد اجلازارر نقطة حتول يف مسار 1997،ويف سنة لندن وولة الديون مع اندي ابريس جد إعادةطريق 

مليار  25.6 إىلمليار دوالر لتصل  31.22ارا تنازليا فسجلت مايقار  مس لتأخذادلديونية اخلارجية 
على  13.3و 14.17بنسبة 1998-1997اتفاق القرض ادلوسع سنيت  إىلوىذا راجع  دوالر

اطلفضت نسبة خدمة ،أمريكيدوالر 17.91اين بلغ 1999النفط سنة أسعارالتوايل ومع ارتفاع 
لالقًتاض  ىذه الفًتة شهدت ارتفاع طفيف ما اجرب اجلازارربعد  و ،دوالر امريكي 39.1 إىلالديون 

األخَتة ارتفاعا كما شهدت ىذه  2001 سجل سنة بغية تغطية العجاز يف ميازان ادلدفوعات الذي
 بسبب اطلفاض أسعار الدوالر مقابل العمالت األخرى. 2003سنة 
ىذا  أسبا  أىم،ومن 2006مليار دوالر سنة  5.61حوايل  إىللتستمر ابالطلفاض لتصل -

مليار  60مبا يعادل  األجنبيةالبًتول وبتايل احلصول على عاردات ابلعمالت  أسعاراالطلفاض ارتفاع 
 .دوالر لتبقى ادلديونية اخلارجية اثبتة نسبيا

 :               2015 -1993حتليل تطور معدل منو الكتلة النقدية خالل الفرتة مابني .5.4
، وتشكل  تعترب الكتلة النقدية من بُت أىم العوامل ادلؤثرة على مستوى النشاط االقتصادي       

مقابالت الكتلة النقدية أساس اإلصدار النقدي و تعترب احتياطات الصرف األجنيب ابرز مكوانت ىذه 
 ادلقابالت يف حُت أن العالقة بُت سعر الصرف و الكتلة النقدية أتخذ اجتاىُت :
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األول أتثَت تغَت الكتلة النقدية على سعر الصرف فكل زايدة يف عرض النقدي تؤدي إىل  االجتاه -
، وابدلقابل  اطلفاضو يؤدي إىل اطلفاض سعر الصرف  حيث أن زايدة كمية  ارتفاع يف سعر الصرف

ج النقود يف الداخل اكرب منها يف اخلارج، يساعد على اطلفاض سعر الفاردة يف الداخل ابلنسبة للخار 
يؤدي إىل اطلفاض قيمتها بداللة العملة األجنبية أي ارتفاع  ومن مث زايدة عرض العملة احمللية وىذا ما

 سعر صرف العملة احمللية بداللة العملة األجنبية.
االجتاه الثاين يكون أتثَت سعر الصرف على الكتلة النقدية من خالل أتثَته على السيولة البنكية  -

 انو يؤدي إىل ارتفاع أو اطلفاض السيولة البنكية.حبيث ارتفاعو او نقص
  (وحدة مليار دوالر)ال    2015 -1993:حتليل تطور معدل منو الكتلة النقدية خالل الفرتة مابني 05اجلدول 

 السنوات معدل منو الكتلة النقدية معدل منو الكتلة النقدية السنوات
1993 21,6 2004 11,43 
1994 15,31 2005 10,93 
1995 10,51 2006 16,41 
1996 14,44 2007 24,17 
1997 18,19 2008 16,03 
1998 47,27 2009 3,1 
1999 12,36 2010 15,4 
2000 13,03 2011 19,9 
2001 22,29 2012 10,9 
2002 17,3 2013 8,4 
2003 15,6 2014 14,6 
 0,1 2015 / السنوات

 ادلصدر : معطيات البنك ادلركزي اجلزائري
  ـمن خالل اجلدول  نالحظ أن حجم الكتلة النقدية مبفهومها الواسع سجلت معدل ظلو ب       
و ىذا راجع دلا كانت تعانيو الدولة من عجوزات متتالية و اليت كانت تغطى من قبل اإلصدار  21.6

حجم  النقدي و ابإلضافة دلا كانت تعانيو اجلازارر من تدىور الوضع ادلايل للمؤسسات و ارتفاع 
فقد بلغ متوسط معدل ظلو حجم النقد  1997-1994ادلديونية اخلارجية. أما يف الفًتة مابُت 
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و ىذا ما نتج عن برانمج التثبيت و التعديل اذليكلي، الذي كان من أىم أىدافو ىو التحكم  14.61
مج التثبيت و ،و مع انتهاء  برانى التوازانت االقتصادية الكليةيف ظلو التوسع النقدي و احلفاظ عل

تيجة إتباع ن 1999لكن سرعان ذلك اطلفض سنة  47.27التعديل اذليكلي لوحظ ارتفاع مبعدل  
حجم اإلنفاق و ماىي إال سنة واحدة حىت تبدآ وتَتة الكتلة  ختفيضالسياسة التقشفية اليت من شاهنا 

 .2004 و 2000 خالل الفًتة مابُت تسارع النقدية ابالرتفاع ادل
ليت ارتفعت من ة يف األرصدة النقدية الصافية اَت ذلك لعاملُت أساسُت و علا الازايدويرجع تفس-

اضافة إىل تنفيذ برانمج  2005مليار دج سنة ، 44179إىل  1998مليار دج سنة  7280
اإلنعاش االقتصادي واستمر ىذا االرتفاع أثناء فًتة تنفيذ برانمج دعم النمو االقتصادي لتشهد الفًتة 

تذبذابت مابُت االطلفاض و االرتفاع لتسجل ىذه األخَتة اطلفاض شديد يف   2015-2009مابُت 
نتيجة اطلفاض أسعار البًتول و كنتيجة لذلك  2015و 2013 و       2009كل من سنة 

 اطلفاض األرصدة اخلارجية و من مث اطلفاض حجم الكتلة النقدية.
 :2015-1993حتليل تطور سعر الفائدة خالل الفرتة ما بني .6.4
 و ،يتحدد معدل صرف عملة الدولة بعدد كبَت من ادلتغَتات، وأىم ىذه ادلتغَتات معدل الفاردة       

 يقصد ىنا مبعدل الفاردة احلقيقي و الذي ىو معدل الفاردة االمسي مطروحا منو معدل التضخم .
 انتقاذلا ما بُت االقتصادأسعار الفاردة تؤثر أيضا على سعر الصرف فحركة رؤوس األموال الدولية و  
الدويل ،أظلا تتحرك حبثا عن الفاردة فالبلد الذي ترتفع فيو أسعار الفاردة احلقيقة عن بقية البلدان فان  

ذلك الوضع سوف يشجع رؤوس األموال على االنتقال إليو، شلا يعٍت زايدة عرض العملة األجنبية يف 
ة ارتفاع سعر الفاردة سيازيد من تدفقات رؤوس األموال الداخل وابلتايل تدىور سعر صرفها أما يف حال

إىل اخلارج ىذا ما ػلدث خلال يف التوازن بُت الطلب و العرض، وابلتايل زايدة الطلب على العملة 
 األجنبية ما يؤدي إىل ارتفاع سعر صرفها و اطلفاض قيمة النقد احمللي.

ستثمارات والتأثَت سلباً على أداء االقتصاد كما ان ارتفاع معدالت الفاردة تساىم يف تقليص حجم اال
الكلي، ومن مث يًتاجع اجلهاز اإلنتاجي يف قدرتو على تغطية الطلب الكلي الذي غلعل االقتصاد احمللي 
أمام حتمية اللجوء إىل االستَتاد من اخلارج ومن جهة أخرى نسجل تراجع يف حجم الصادرات األمر 

 .(7،ص 2000-2000مراد عبد القادر) العملة الوطنيةالذي يساىم يف اطلفاض الطلب على 
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 2015-1993حتليل تطور سعر الفائدة خالل الفرتة ما بني  : 06اجلدول 

 دةـــــــر الفائــــــــسع واتـــــــــالسن ر الفائدةــــــــسع واتــــــالسن
1993 17.5 2001 8 
1994 17.63 2002 6.63 
1995 18 2003 6.5 
1996 16.33 2004 6.5 
1997 14 2005 4.5 
1998 9.25 2006 4.5 
1999 8.5 2007 3.3 
2000 8.5 2008 3.9 

 ات البنك ادلركزي اجلزائرييدر :معطصادل
 : 2015 -1993حتليل تطور معدل التضخم خالل الفرتة مابني .7.4
 العملة يف سوق الصرف، يؤدي التضخم احمللي إىل اطلفاض يف قيمة  ابفًتاض ثبات العوامل األخرى  

% 10، فمثال عندما ترتفع قيمة عملة بلد ما بنسبة  ، فيما تؤدي حالة الركود إىل ارتفاع قيمة العملة
، فالتضخم احمللي يف ىذا البلد سيدفع ادلستهلكُت إىل  ويكون ادلستوى العام يف البلدان األخرى مستقر

، وبسبب األسعار ادلرتفعة يف ىذا  ت األجنبيةزايدة طلبهم على السلع األجنبية وبتايل على العمال
، وابلتايل يقل عرض العملة  البلد ـ نتيجة التضخم ـ ستقل إستَتادات األجانب من سلع ىدا البلد

، ىذا من جانب ادلستهلكُت أما من  األجنبية يف سوق الصرف مقابل تازايد الطلب على ىذه العملة
ت مستوايت التضخم مرتفعـة فـي البلـد ادلصدر للسلع زاد ذلك جانب ادلنتجُت ادلصدرين فانو كلما كان

من أتثَت انعكاس أسعار الصرف ، شلا يـدفع الـشركات ادلـصدرة للمواظبة على ختفيض تكاليف اإلنتاج 
والسيطرة عليها للمحافظة على استمراريتها يف الـسوق الدويل ،إال إذا صلحت السياسة النقدية 

م منخفـضة فـإن ذلـك سيقلل من انعكاس أسعار الصرف ، ولن ػلفاز ذلك ابستهداف مستوايت تضخ
ادلنتجُت على زيـادة أسـعارىم كنتيجـة الرتفاع الكلفة لديهم ما داموا مقتنعُت أبن السياسة النقدية قادرة 

 . (197،ص 2005)هوشيار معروف،على احملافظة على اسـتقرار األسعار
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 2015-1993لتضخم خالل الفرتة مابني حتليل تطور معدل ا : 07اجلدول 
 معدل التضخم السنوات معدل التضخم السنوات
1993 20,5 2004 3,6 
1994 29 2005 1,6 
1995 29,8 2006 2,5 
1996 18,7 2007 3,5 
1997 5,7 2008 4,4 
1998 5 2009 5,7 
1999 2,6 2010 3,9 
2000 0,33 2011 4,5 
2001 4,2 2012 8,8 
2002 1,4 2013 3,2 
2003 2,6 2014 2,9 

/ / 2015 4,7 
 : من اعداد الباحث ابالستعانة بقاعدة بياانت البنك الدويل ادلصدر

حبيث  1995-1993نالحظ أن متوسط معدل التضخم شهد ارتفاعا يف الفًتة مابُت         
 جهة لالقتصادىذا االرتفاع يفسره زايدة القروض ادلو  و 1995 سنة 29.8 ـسجل اعل معدل قدر ب

، واليت مل تلقى أي مقابل إنتاجي ابإلضافة إىل حالة الركود اليت كانت تعيشها اجلازارر يف ىذه الفًتة 
و يعترب ىذا ادلعدل % 6.46ـسجل ىذا األخَت متوسط قدر ب 2000-1996ولكن ابتدءا من سنة 

تعديل معدالت و  سعارأدىن معدل حققو االقتصاد اجلازارري بعد االستقالل وىذا راجع لتحرير األ
البحث عن  الفاردة ابإلضافة اىل السياسة الصارمة ادلنتهجة يف ما ؼلص  تسيَت الكتلة النقدية ،و

أساليب جديدة لتمويل األنشطة االقتصادية بدال من اإلصدار النقدي ادلفرط ،و لكن بتبٍت برانمج 
ارتفاع معدالت التضخم مرة أخرى  اإلنعاش االقتصادي تازايد معدل ظلو الكتلة النقدي ما أدى إىل

، االقتصادو مع انتهاء برانمج اإلنعاش ، 2004-2001% خالل الفًتة  2.95ـمبتوسط قدر ب
،و ماىي إال سنة واحدة ارتفع مرة % 1.6  ـليحقق معدال قدر ب 2005 اطلفض ىذا األخَت سنة

لازايدة احلادة يف بسبب ا 2009- 2006 % خالل الفًتة 4.25   ـأخرى ليحقق متوسط قدر ب
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  2008، 2007، 2006% على الًتتيب 7.4%  6.56% 3.4أسعار ادلواد الغذارية اليت بلغت 
أكرب معدل  2009ويعترب معدل التضخم ادلسجل يف سنة ادلستوى العادلي،نظرا الرتفاع األسعار على 

اسة النقدية %كهدف هناري للسي 03طوال العشرية فهو أكرب من ادلعدل ادلستهدف يف ادلتوسط 
فبالرغم من اطلفاض معدل التضخم على مستوى العادلي شهد معدل التضخم ارتفاعا و ىذا ما يوضح 

 ان التضخم يف اجلازارر ليس سببو فقط التضخم ادلستورد .
 :             2012-1993دراسة حتليلية لتطور مؤشر االنفتاح التجاري خالل الفرتة .8.4
كمؤشر نـسبة التجـارة اخلارجية إىل الناتج القومي اإلمجايل، والذي يقيس   االنفتاح التجاري        

كان   تطرأ على التجارة اخلارجية سواء مدى أتثر وشدة حساسية االقتصاد الـوطٍت للتغَتات اليت
مصدرىا داخليا أم خارجيا،و اطلفاض ىذه النسبة يعٍت اعتماد اقل للدولة على الدول اخلارجية 

 اعتماد الدولة أكثر على العامل اخلارجي كما أن ارتفاع ىذه النسبة دليل على أن النمو وارتفاعها يعٍت
االقتصادي  يتأثر ابلظروف والصدمات من الصدمات اخلارجية، وعليو سوف يشهد سعر صرف 

 العملة احمللية حتما استقرارا و حتسن يعٍت اطلفاض سعر صرف احلقيقي.
   (الوحدة نسبة مئوية)  2012-1993مؤشر االنفتاح التجاري خالل الفرتة  :دراسة حتليلية لتطور 08اجلدول 
 درجة االنفتاح التجاري واتـــــــــــــالسن درجة االنفتاح التجاري واتـــــــــــــالسن

1993 36 2004 55,7 
1994 42,5 2005 59,2 
1995 48,4 2006 64,2 
1996 47,5 2007 62,9 
1997 45,5 2008 62,4 
1998 38,9 2009 75,1 
1999 43,7 2010 59,7 
2000 56,9 2011 62,7 
2001 52 2012 60,7 
2002 66,3 2013 55,7 
2003 66,3 2014 59,2 

/ / 2015 64,2 
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 من اعداد الباحث ابالستعانة بقاعدة بياانت البنك الدويل ادلصدر :
حبيث  1993سنة  %36لتجاري بلغت  من خالل اجلدول ادلوايل يتضح لنا أن درجة االنفتاح ا -

كانت ىذه الفًتة متازامنة مع سياسة تطبيق ختفيض العملة ، لتشهد ىذه النسبة ارتفاعا ابتداء من سنة 
شهدت  1996،و ابتداءا من سنة 1995و استمرت يف االرتفاع سنة  % 48.4 بنسبة 1994

سعار البًتول لًتتفع ىذه النسبة و الذي كان راجع إىل تدىور أ 1998نوعا من االطلفاض ال غاية 
 2008لتحقق أعلى نسبة سنة  % 62.06مبتوسط نسبة قدرت بـ  2008-1999خالل الفًتة 
أين  2010-2009 مث تراجعت ىذه النسبة مرة أخرى يف سنوات األزمة ادلالية  % 75.1قدرت بـ
القتصادية من جديد لتعود مرة اخرى إىل االرتفاع بعد حتسن األوضاع ا % 59.1اىل نسبة  وصلت

 .2012سنة  %60.7لتسجل نسبة 
         : 2015 -1993حتليل تطور معدالت النمو االقتصادي خالل الفرتة .9.4
ن النمو االقتصادي يرتكاز على زايدة اإلنتاج ىذا ما ينتج عنها زايدة يف صادرات الدولة و ا        

م استغاللو يف تسديد الديون اخلارجية أو كإضافة و الذي يت،ابلتايل  تعاظم  عاردات النقد األجنيب 
و ىذا ما يؤثر إغلااب على سعر الصرف فالازايدة يف حجم الناتج احمللي ،حلجم احتياطات النقد األجنيب

ابلتايل التقليل من و و من جهة أخرى تقلل من الواردات اإلمجايل تازيد من حجم الصادرات من جهة 
ا تؤدي إىل زايدة قيمة العملة احمللية آي اطلفاض سعر الصرف العملة عرض العملة احمللية اليت بدورى
ومن ىذا ادلنطلق يتضح لنا مفهوم النمو االقتصادي كعامل مؤثر يف .احمللية بداللة العملة األجنبية 
سعيدة شطباين، طباش  )يستوجب إىل حتليل مسار تطور ىذا  األخَت حتديد سعر الصرف  ىذا ما

202مجال،ص 
 ). 

 (نسبة مئوية :الوحدة )  2015 -1993:حتليل تطور معدالت النمو االقتصادي خالل الفرتة  09 دولاجل
 معدل النمو االقتصادي السنوات معدل النمو االقتصادي السنوات
1993 -2,1 2004 5,2 
1994 -0,9 2005 5,1 
1995 3,8 2006 2 
1996 3,8 2007 3 
1997 1,1 2008 2,4 
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1998 5,1 2009 2,1 
1999 3,2 2010 3,6 
2000 2,2 2011 2,8 
2001 2,6 2012 3,3 
2002 4,7 2013 2,8 
2003 6,9 2014 4,1 
/ / 2015 3,8 

 ادلصدر :ابالستعانة مبعطيات وزارة ادلالية
% وىذا إلرتفاع أسعار البًتول و 4332نسبة  2004-2000بلغ متوسط النمو خالل الفًتة        

نية األمر الذي رفع اإلستثمارات األجنبية ادلباشرة و االستثمارات احمللية ، حيث حتسن األوضاع األم
 .% 6,02إحتل القطاع الفالحي الصدارة بنمو متوسط 

و ىذا بفضل سياسات الدعم اليت طبقتها الدولة و اليت هتدف ابألساس إىل حتسُت إنتاجية ىذا 
% و ىذا من خالل االستثمار 6و متوسط يقار القطاع متنوعا بقطاع البناء و األشغال العمومية ظل

يف رلال السكن و البٌت التحتية . أما يف ادلرتبة الثالثة صلد قطاع اخلدمات خارج اإلدارة العمومية بنمو 
% و ىذا النمو نتيجة انتعاش قطاع النقل و االتصاالت و السياحة أما قطاع الصناعة  0,22متوسط 

خالل ىذه الفًتة و ىو معدل يفوق متوسط معدل النمو  %4,72فتشهد متوسط ظلو يعادل نسبة 
العام لكنو يعترب ضئيال اذا ما قورن حبجم التشجيع و التسهيالت اليت عرفها رلال االستثمار اخلاص و 

 % .4أخَتا  قطاع احملروقات اذ بلغ متوسط معدل ظلو ىذا القطاع يقار  
-2006لنمو حتسن بعكس الفًتة مابُت عرف معدل ا 2005-2000أما خالل الفًتة        
و ىذا  تازامنا مع تداعيات  2007اليت شهد فيها ىذا األخَت تراجع او خصوصا بعد سنة و  2009

األزمة  العادلية و أتثَتاهتا يف الطلب  على البًتول،حيث إطلفضت أسعاره و كنتيجة سجل  قطاع 
قطاع احملروقات حتسنا ملحوظا السيما يف  احملروقات  معدالت ظلو سالبة  يف حُت شهد النمو  خارج

%   و ىذا يف مواصلة  الدولة 9,57قطاع  البناء و األشغال  العمومية حيث  بلغ متوسط النمو بو  
، الري التنمية الشاملة كالطرقات و لتنفيذ  برانرلها ادلتعلق  بتدعيم البٌت التحتية  الالزمة لتحقيــــــــق

 6338تلك ادلقدمة خارج اإلدراة العمومية إذ بلغ متوسط معدل النمو ذلا قطاع اخلدمات خاصة منها 
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% و ىذا نتيجة 5304سط معدل النمو ذلا  اليت بلغ  متو و اوزا بذلك خدمات اإلدارة العامة % متج
اخلواص يف  ىذا القطاع كفروع اإلتصاالت و السياحة أما القطاع  الفالحي شهد حتسن  إستثمارات 
بفعل اجلفاف مث عاود اإلرتفاع بعد  2008ليسجل ظلو سالبا سنة  2007و  2006ما بُت سنيت 

أما فيما ؼلص القطاع الصناعي فحقق معدالت ظلو غَت كافية   2009% سنة 632ذلك ليبلغ سنة 
خاصة العمومي منو إذ جتاوزت معدالت النمو ابلقطاع اخلاص تلك ادلسجلة ابلقطاع العام إال أهنا غَت  

 ة مبختلف التحفيازات كافية مقارن
 .ترقية اإلستثمار ية ادلؤسسة الصغَتة و ادلتوسطة وو ادليكانيازمات اليت طبقت قصد دعم إنتاج

حتسنا ضئيال مقارنة ابلفًتة السابقة يف  2015-2010عرف النمو خالل الفًتة ما بُت         
ذه الفًتة  ، أما معدالت ذل 4.1للفًتة السابقة إىل %  3مستواه العام اذ ارتفع مبتوسط قدر   %

خالل ىذه  2.46النمو القطاعية فنجد أن قطاع الصناعة خارج احملروقات بلغ متوسط معدل ظلو % 
، يف الوقت  9أين بلغ ما يقار  %  2011الفًتة  ؛ أما قطاع الفالحة فشهد ارتفاعا ملحوظا سنة 

و   6ت النمو ذلذا األخَت بُت %الذي حافظ فيو قطاع اخلدمات على مستواه و اليت تراوحت معدال
غَت أن   6فضال عن قطاع البناء واألشغال العمومية و الذي  بلغ متوسط النمو فيو نسبة %   %7 

 النمو بقطاع احملروقات تراجع بسبب تذبذ  أسعار البًتول.
 :2014-2000حتليل تطور حجم النفقات العامة خالل الفرتة ما بني .10.4
و تتم تغطيتها عن مبلغا من النقود لسد حاجة عامة ،مة ىي أن تستخدم ىيأة عامة النفقة العا        

و تبو  النفقات رب و الرسوم ابإلضافة إىل القروض،طريق اإليرادات اليت حتصل عليها من الضرا
التسيَت و نفقات التجهياز و ذلك يعود للتفرقة بُت طبيعة  ة يف موازنة اجلازارر إىل قسمُت:نفقاتالعام
فنفقات التسيَت ىي اليت تتعلق   تغطية األعباء العادية الضرورية لتسيَت ادلصاحل العمومية ، نفقاتال

اليت تسجل إعتماداهتا يف ادليازانية العامة للدولة اما نفقات التجهياز ىي النفقات ذات الطابع النهاري 
لطابع إقتصادي رات ذات او ىي عبارة عن اإلستثماادلخطط الوطٍت السنوي للتنمية ؛ ادلخصصة لتنفيذ

 .إجتماعي و إداريو 
يف حجم اإلنفاق العام من أجل تعازياز البنية التحتية واذلياكل القاعدية والعمل على جتسيد فالازايدة      

كلها أمور   ،ظروف حسنة للمواطن من صحة وتعليم وسكن وتوفَت ظروف مناخية مناسبة لالستثمار
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قصد تغطية الطلب ادلتازايد األمر الذي ػلدث زايدة يف عرض  تتطلب حتماً اللجوء للعامل اخلارجي
 .العملة احمللية وابلتايل حدوث اطلفاض يف قيمة العملة الوطنية

 2014-2000تطور حجم النفقات العامة خالل الفرتة مابني  : 10الشكل 
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 ادلالية ابالستعانة مبعطيات وزارة تنيادلصدر:من اعداد الباحث
من خالل ادلنحٌت يتبُت لنا : أن بداية األلفية كانت اإلنطالقة لتازايد احلجم ادلطلق لكل من نفقات  -

مليار دج  1232إىل  2000مليار دج سنة  880التسيَت و التجهياز ؛ فنفقات التسيَت قفازت من 
راجعة األجور لتتضاعف مرة أخرى بعد م 2008مليار دج سنة  2290مث لتتازايد إىل  2005سنة 
و سبب ذلك ىو إتساع و تازايد ادلهام  2012مليار دج سنة  4783حيث بلغت  2008سنة 

ادلوكلة للدولة خاصة تلك ادلتعلقة منها ابلدفاع ، التعليم ، الصحة ، و كذا تسيَت اإلدارات إضافة إىل 
ت الدولية كالبنك العادلي و رلمل اإلصالحات اذليكلية يف إطار اإلتفاقيات ادلنعقدة بينهما و بُت اذليئا

، فقد شهدت إطلفاضا ملحوظا ىذا من انحية أما من  2013صندوق النقد الدويل إبتداءا من سنة 
 318انحية نفقات التجهياز فشهدت ىذه األخَتة ظلو متوافقا مع نفقات التسيَت حبيث ارتفعت من 

رعان ما تدىورت سنة و لكن س  2012مليار دج سنة  2275لتصل إىل  2001مليار دج سنة 
عادت لًتتفع بشكل تدرغلي أين خصصت اجلازارر أغلفة مالية معتربة  2014ومع سنة  2013

لتجسيد ادلشاريع ادلتعلقة ابلبٌت التحتية و ادلشاريع الكربى سعيا منها إلنعاش اإلقتصاد و حتسُت 
 معدالت النمو.
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 خامتة :.5
ولية إىل تداخل ادلصاحل الدول و اتساع ادلبادالت بُت لقد أدى تطور العالقات االقتصادية الد      

سلتلف إضلاء العامل و قيام التبادل بُت سلتلف  الدول يًتتب عليو ارتباطها بعالقات دارنة و مدينة 
متبادلة ، و من ىنا يثار كيفية تسديد ىذه احلقوق و أتدية التازامات و ذلك حبسا  قيمة التبادل ، 

سعر الصرف حيث  أن تسوية التبادل الدويل يتم ابلعمالت األجنبية ىذا ما يقود ىنا أتيت أعلية دراسة 
 إىل بروز مشكلة نقدية  لدى األقطار ادلختلفة يف كيفية قياس القيمة و مدى قبوذلا عادليا. 

 : النتائج ادلتوصل اليها  
 :خالصة دلا سبق ؽلكن استخالص النتارج التالية   
ساىم يف تعازياز احتياطات  2013-2000الل الفًتة ما بُت  أن ارتفاع سعر البًتول خ -

الصرف و الفارض والوفرة الكبَتين يف السيولة فقد الحظنا أن ادلؤشرات االقتصادية الكلية واليت 
ذلا عالقة واثر متبادل بسعر الصرف عرفت  بشكل عام حتسن يف ىذه ادلرحلة ولكن ما يعيب 

وطا أبسعار النفط ىذا ما غلعلو رىُت التغَتات احلاصلة يف االقتصاد اجلازارري ىو أن مصَته مرب
 السوق البًتولية العادلية وىذا ما الحظناه يف اآلونة األخَتة .   

يتوجب على اجلازارر استغالل احتياطي الصرف األجنيب أبكثر عقالنية، خاصة يف تنويع  -
يُت مستوى الطلب األمثل على مصادر الدخل الوطٍت واإلدارة الرشيدة ذلذا األخَت تبدأ من تع

 االحتياط، وادلازيج األمثل بُت العمالت الصعبة 
العمل على تنويع مصادر الدخل بعيدا عن قطاع احملروقات من خالل تطوير القطاعات  -

 األخرى وابلتايل الوقاية من الصدمات النقدية السلبية سواء اخلارجية أو الداخلية.
 . قائمة ادلراجع:6
 : دلؤلفاتا
رف و إدارتو يف ظل الصدمات ص( ، سعر ال2011عبد احلسُت جليل عبد احلسن الغاليب ) -

  االقتصادية ، دار صفاء للنشر و التوزيع ، عمان ، الطبعة األوىل.
الطبعة االوىل.،دار صفاء للنشر و التوزيع عمان (،حتليل االقتصاد الكلي،2005ىوشيار معروف) -  

 :األطروحات
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، العوامل ادلؤثرة يف انتقال اسعار صرف العمالت االجنبية على (2008)بورمشهور ىذلول بر  -
، ختصص مصارف ، كلية العلوم ادلالية و ادلصرفية  (2006-1985ردن )مؤشر االسعار يف اال

 ، االردن.ادلصرفية األكادؽلية العربية للعلوم ادلالية و
دية على سعر الصرف الدينار اجلازارري ادلتغَتات النق (،دراسة اثر2011-2010مراد عبد القادر) -

،قسم العلوم االقتصادية ،كلية العلوم ،ختصص ظلذجة اقتصادية 2003-1974خالل الفًتة 
 ،اجلازارر.رقلة،جامعة قاصدي مرابح، و و علوم التسيَتاالقتصادية 

(،اىم العوامل ادلؤثرة يف حتديد سعر الصرف حالة 2013اؽلان عبد الغفار الطاىر) -
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 : ملخص
يعترب خطر القرض من أكثر ادلخاطر ادلالية اليت تتعرض ذلا البنوك، لذا فإّن السلطات الداخلية يف البنوك وكذا ىيئات 

اإلشراف والرقابة اخلارجية مثل: وكاالت التنقيط وجلنة ابزل...، أولت أعلية لتحليل وقياس ىذا اخلطر واعتماد تقنيات 
قة إىل التعريف أبىّم النماذج الكمية الداخلية يف رلال تقييم سلاطر القروض وهتدف ىذه الور  .وظلاذج حديثة لقياسو

 .البنكية وكذا النماذج الداخلية اليت فرضتها الصناعة ادلالية
 .: ادلخاطر، ظلذجة خطر القرض، النماذج الكمية الداخلية، الصناعة ادلاليةالكلمات املفتاحية

  JEL :  C54 ،E51 تصنيفات
Abstract:  

Credit risk is considered as the most of the financial risks that banks expose, 

therefore the internal authorities of banks and as well as the organizations of 

the supervision and the external supervision such as: scoring agencies, 

committee of Basel…, profound importance for analysis explained and 

measuring of this risk, and adopting new technologies and techniques for 

measuring it. 

This paper aims at introducing the most important internal quantitative models 

to assess the bank credit risk, as well as the most important internal models 

imposed by the financial industry.  

Keywords: risks, modeling the credit risk, internal quantitative models, the 

financial industry. 

JEL Classification codes: C54, E51. 
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 مقدمة:

دلصرفية من أكثر الصناعات تعرضًا للمخاطر خاّصة مع تغيًن طبيعتها تعّد الصناعة ا
حيث تتعرض البنوك إىل مجلة من ادلخاطر تؤثر على إدارة ادلوجودات وادلطلوابت  ،ونشاطها

واالحتياطات بدرجات سلتلفة وعلى رحبيتها؛ ويعّد التوسع االئتماين من األنشطة الرئيسية للبنوك 
ة ويعّرضها دلخاطر يف نفس الوقت حيث تتعّدد مصادر ادلخاطر االئتمانية لكونو يُدر عوائد كثًن 

وتتسع لتشمل كّل األطراف ادلتصلة بقرار منح االئتمان وادلرتبطة بو، إضافًة إىل ما قد تطرحو 
الظروف العامة من سلاطر تؤثر على قرار منح االئتمان. ودلقابلة ىذا التوسع وادلخاطر ادلرتبطة بو 

لضروري مراقبة مستوى ادلخاطر اليت ُُتيط ابلعمل ووضع اإلجراءات الرقابية الالزمة أصبح من ا
ا ؼلدم أىداف البنك، فقد  للسيطرة على اآلاثر السلبية ذلذه ادلخاطر وإدارهتا بطريقة سليمة ِبم
اكتسب موضوع إدارة ادلخاطر وابألخّص سلاطر القرض أعلية متزايدة لدى البنوك كما أدرجتو 

 زل كححد ااحماور اذلامة لتحديد ادلالءة ادلصرفية. جلنة اب

 طبيعة خطر القرض: -1

 مفهوم خطر القرض: .1-1

يُعّرف خطر القرض أبنّو اخلطر ادلرتبط أبّي حدث متعلق ابلقرض مثل: التغًنات يف  - أ
نوعية القروض وجودهتا )التخفيض أو االرتفاع يف تصنيف القروض(، التغًنات يف التوّسع 

 ف عن الدفع؛االئتماين، التخل

كما يُعّرف أيضًا أبنّو احتمال عدم قدرة الطرف ادلقابل )ادلقرتض( أتدية أو دفع    - ب
التزاماتو ادلالية ادلوجودة يف العقد إّما كليًا أي عدم القدرة على الدفع هنائيًا أو عدم القدرة على 

 للُمقرض )ادلدين(. الدفع يف الوقت ااحمدد سواء ألصل القرض أو الفوائد شلّا يسبب خسارة مالية

 وؽلكن النظر خلطر القرض من زاويتٌن:
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ىو احتمال اخلسارة الناتج عن  :Pre-settlement riskخطر ما قبل التسديد  -
عن الدفع خالل فرتة العقد )قرض، سند...(، وؽلكن أن يتواجد خالل فرتات طويلة  التخلف

 غالباً سنوات بدًءا من بداية القرض إىل غاية التسوية؛

يظهر ىذا اخلطر بسبب أّن الدفع أو تبادل  :Settlement riskر التسوية خط -
التدفقات النقدية ال تكون بصورة مباشرة إىل الطرف ادلقابل، وإظّلا من خالل بنك أو عدة بنوك 

 أخرى اليت ؽلكن أن تتخلف عن الدفع يف وقت التبادل.

جتة عن عدم دفع الطرف ادلقابل كما يعرف أيضًا أبنّو خطر اخلسارة ادلرتبطة ابلقرض النا
اللتزاماتو ادلالية وترجع اخلسارة لطبيعة ادلعامالت اليت مّت التعاقد عليها، الفشل يف دفع الفائدة أو 
أصل القرض، الفشل يف تسديد االلتزامات ادلالية ادلتداولة اليت مازالت متلك قيمة اقتصادية، 

 القرض من تراجع نوعية القروض.مثل: عقود مشتقات القرض، كما قد تظهر خسارة 

 مصادر خطر القرض: .1-2

 يظهر خطر القرض على عّدة مستوايت ىي: ادلستوى الفردي، القطاعي وادلستوى العام. 

ادلرتبط ابدلقرتض فيكون مصدر خطر القرض الوضعية ادلالية  املستوى الفرديحيث على 
ية العامة للمؤسسة كنقص ادلوارد احلرجة للمقرتض وعدم قدرتو ادلالية على إرجاع القرض، الوضع

اليت تؤدي لعدم كفاية رأس ادلال العامل، إنتاجية رديئة النوعية، إضافًة إىل ادلخاطر ادلرتبطة 
 ابألداء التشغيلي ونوعية اإلدارة، وكّلها سلاطر تؤثر على قدرة السداد؛ 

للصناعة اليت تعمل فيها  فيتعلق بتغًنات قطاع األعمال وااحميط العام املستوى القطاعيأّما على 
 ادلؤسسة )تشبع السوق، انكماش، منافسة، منتجات أجنبية...(؛

 فهو مرتبط حبدوث أزمات سياسية واقتصادية. املستوى العاموعلى 

ابإلضافة إىل ذلك فإنّو ؽلكن التمييز بٌن عّدة مصادر خلطر القرض كما ىو موّضح يف 
 الشكل:
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تكون من: خطر االختيار، خطر االكتتاب وخطر العمليات، ي خطر املعامالت: (1
 حيث أن:

 :ىو اخلطر الذي ينتج عن قبول البنك األخطار بسبب عدم قيامو  خطر االختيار
بدراسات حول اجلدارة االئتمانية للعمالء وابلتايل يتحمل خطر اإلقراض دون 

 دراسة وُتليل العمالء؛

 :البنك بسبب عدم قدرتو على مواجهة  ىو اخلطر الذي يتحّملو خطر االكتتاب
 مشاكل الّدفع والتخلف عن الدفع؛

: مصادر خطر القرض1الشكل   

 خطر القرض

 خطر ادلعامالت
Transactions risk 

 خطر االختيار
Selection 

risk 

 خطر االكتتاب
Underwriting 

risk 

 خطر العمليات
Operations 

risk 

 اخلطر احلقيقي
Intrinsic 

risk  

 خطر الرتكيز
Concentration 

risk 

 خطر ااحمفظة
Portfolio risk 
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 :فهو اخلطر الذي ينشح عند فقد الّدخل والعوائد بسبب أخطاء يف  خطر العمليات
 تسجيل معامالت القرض؛

 يتكون من: خطر فعلي وخطر الرتكيز حيث: خطر احملفظة: (2

 ة مثل: ادلالءة وقوة يتحّدد األول بعوامل خاصة ِبقرض معٌن أو صناعة معين
 العوائد؛

  فيظهر عندما تكون زلفظة قروض البنك مرّكزة يف رلموعة  خطر الرتكيزأّما
 مؤسسات أو صناعات أو مناطق.

 إدارة خماطر القروض ابستخدام النماذج الكمية الداخلية: -2

 مفهوم إدارة خماطر القروض: .2-1

شكلو زلفظة القروض من يعترب اإلقراض النشاط الرئيسي لعمل البنوك من خالل ما ت
نسبة كبًنة من إمجايل توظيف البنوك، وعليو تعترب سلاطر القروض من أىم ادلخاطر اليت هُتدد 
سالمة ومتانة البنوك، شلّا يستلزم ضرورة وجود إدارة قوية لو تتناسب مع حجم البنك ودرجة 

 سالمة اجلهاز ادلصريف تعقيدات نشاطاتو االئتمانية من أجل احلفاظ على سالمة البنوك وابلتايل
 واستقرار االقتصاد ككل. 

وقبل أن نتعرض دلفهوم إدارة ادلخاطر، جدير بنا أن ضُلّدد ادلفاىيم األساسية ادلرتبطة 
ابلقرض بغرض معرفة كيفية إدارة سلاطر منحو، حيث يرجع مفهوم خطر القرض إىل اخلسارة 

للطرف ادلدين خالل فرتة زمنية معينة، حبيث ال  ااحمتملة اليت قد تنتج عن تغًّن اجلودة االئتمانية
 ُيسدد مستحقاتو اجتاه دائنيو، ابلتايل ؽلكن مواجهة نوعٌن من سلاطر القروض:

كّل أتخر يف »على أنّو:  (Moody’s)وقد عرّفتو وكالة موديز  خطر عدم السداد: -
 «.دفع أصل القرض والفوائد

 (Spread)عالوة ادلخاطر وىو انجم عن ارتفاع  خطر تراجع جودة القروض: -

اخلاصة هبذا ادلقرتض، وقد يؤدي ىذا اخلطر إىل تدىور قيمة زلفظة القروض أي 
 اطلفاض القيمة السوقية للقرض يف السوق.
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 كما ؽلكن تقسيم سلاطر القروض إىل:

وىي متوسط األخطار واخلسائر اليت يتحّملها البنك جرّاء عدم  خماطر متوقعة: -
ن الزابئن، واليت تكون مغطاة من خالل عالوة ادلخاطر اليت يتضمنها حصولو على مستحقاتو م

 معدل الفائدة ادلطبق يف العملية؛

يقوم البنك بتغطية اخلسائر النامجة عنها بتخصيص رأس ادلال  خماطر غري متوقعة: -
 االقتصادي والذي يتمثل يف الفرق بٌن ادلبلغ األقصى للخسائر وادلبلغ ادلتوسط للخسائر.

مفهوم إدارة سلاطر القروض على أنّو "الطريقة اليت غلب أن تتبعها البنوك للتعامل مع أييت 
ادلخاطر البحتة عن طريق توقع اخلسائر العارضة ااحمتملة وتصميم وتنفيذ اإلجراءات اليت من 

 شحهنا أن تقّلل إمكانية حدوث اخلسائر أو األثر ادلايل ذلا إىل أقصى حّد شلكن".

الناحية العملية ال ؽلكن تصور إدارة للمخاطر دون توافر أدوات لقياس  ومن ادلفهوم ومن
 حجم تلك ادلخاطر كمياً وكيفياً، وىناك طريقتان:

 الطريقة الكالسيكية: - أ
يعتمد على أسلوب التحليل ادلايل، الذي يهدف إىل قراءة ادلركز ادلايل للمقرتض بطريقة 

و ادلالية ومالءمتو إضافًة إىل شلتلكاتو وتقدير مفصلة، وابلتايل متكٌن البنوك من تقييم كفاءت
 إمكانية حدوث اخلطر ودرجتو.

غًن أّن الطريقة الكالسيكية ادلّتبعة يف منح قروض قد أثبتت وجود نقائص، فهي ال تستجيب 
للمتطلبات االقتصادية ادلعاصرة، والتحّدايت اجلديدة، وادلنافسة البنكية، ولذلك جلحت أغلب 

 ة الستخدام الطرق اإلحصائية.البنوك األجنبي
 الطرق اإلحصائية يف تقييم خطر القرض: - ب

إّن اختاذ القرار ىو أمر يتسم ابدلسؤولية، وابعتبار أّن أّي ظاىرة زلل قرار ُُتيط هبا عوامل 
سلتلفة ومتعددة، فمهما كانت قدرات متخذ القرار، فهناك حاالت اخلطح يف اختاذ قرار منح 

اخلطح ذلذا غلب أن يرتكز قراره حقيقًة على ركائز علمية. ولعّل الطرق  القرض عليو أن يقلل من



 

 دةـيـي رشـتـخـأوب
 

 92                                                   جملة NARAFE 2102، ديسمرب 2، العدد 2اجمللد                                   

اإلحصائية ادلنتهجة حاليًا يف أغلب البنوك األجنبية قد قّللت من القرار العشوائي فيما ؼلص 
منح القروض، وواكبت السرعة يف العمليات االقتصادية. ويف ىذا الصدد سنعتمد يف ىذه الورقة 

 وىي طريقة النمذجة الداخلية خلطر القرض. على أحد ىذه الطرق

 مفهوم تقنية النمذجة الداخلية ومتغرياهتا:  .2-2
ظهرت النمذجة الداخلية خلطر القرض نتيجة احمدودية إدارة سلاطر االئتمان يف ُتديد 
الدقيق دلستوى اخلسائر الناجتة عن خطر القرض بدقّة. لذا حاول ادلختصون يف الوقت احلايل 

 ضوعية الختاذ القرار أبكثر فاعلية.تصميم طرق مو 

 مفهوم عملية النمذجة:  .2-2-1
العملية اليت تسعى إلغلاد عالقة تقريبية بٌن متغًن ورلموعة : »اتُعّرف النمذجة على أهنّ 

 «.من ادلتغًنات استناداً على رلموعة من النماذج الداخلية ادلقرتحة من قمبل الصناعة ادلصرفية

 ث أىداف أساسية:وىي تسعى دوماً إىل ُتقيق ثال

 ؛قياس اخلسائر ااحمتملة ( أ

 ؛حساب رأس ادلال ادلخصص لتغطية سلاطر القروض ( ب

 وضع هنج أمثل لتخصيص رأس ادلال بٌن سلتلف أنشطة البنك. ( ج

 متغريات عملية منذجة خطر القرض: .2-2-2
يعترب أسلوب التصنيف الداخلي من أحد أىّم األساليب اجلديدة اليت جاءت هبا جلنة 

 وىو يعتمد على ادلتغًنات اآلتية:ابزل الثانية 

 (Expected Losses : EL)أّواًل: اخلسائر املتوقعة 
ىي اخلسائر اليت يتوقع البنك حدوثها مثل توقع عدم الوفاء ابلدين يف زلفظة القروض، 
وعادًة ما ػلتاط البنك من ىذه اخلسائر بتشكيل سلصصات، وتعتمد يف حساهبا على ادلتغًنات 

 التالية:
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 :(Probability of Default : PD)ال التعثر احتم - أ
وقد حّددت جلنة ابزل احتمال التعثر على أن يتم تقديره داخل كّل فئة من فئات 

 %.0.0.ادلخاطر دلدة سنة واحدة، واحلد األدىن للتعثر ب 

 :(Exposition At Default : EAD) رقيمة القرض عند التعث - ب
 لة تعثر العميل على سداد التزاماتو.وىو ادلبلغ الذي قد ؼلسره البنك يف حا

 :(Loss Given Default : LGD)معدل اخلسارة الناجتة عن التعثر  -ج
وىو النسبة التقديرية للجزء ادلستخدم من التسهيل والذي ال ؽلكن اسرتدادىا عند التعثر، 

دلدين حيث يتم من خالل ىذا ادلعدل قياس حجم اخلسائر اليت سيتعرض ذلا البنك عند تعثر ا
عن السداد. ويتم تقديرىا ذاتياً من قمبل البنك وابلتايل يتم حساب اخلسارة ادلتوقعة على ادلستوى 

 الفردي حسب الصيغة اآلتية:
 

أما على مستوى زلفظة القروض فيكفي مجع سلتلف اخلسائر ادلتوقعة الفردية للحصول 
 على اخلسائر ادلتوقعة اإلمجالية وابلتايل:

 
 (Unexpected Losses: UL)ائر غري املتوقعة اثنياً: اخلس

ال ؽلكن التنبؤ هبذه اخلسائر وذلك لعدم معرفتنا هبا مسبقاً، وذلذا نسعى إىل ُتديد احلد 
األقصى ااحمتمل ذلذه اخلسائر خالل فرتة زمنية معينة وبنسبة معينة من القرض، على أن يتم 

 تغطيتها من األموال اخلاصة.

  (Maturity : M)قاق اثلثاً: اتريخ االستح
ىو ادلهلة ادلمنوحة للمقرتض للوفاء ابلتزاماتو. فحسب ادلنهج األساسي، فإّن البنك ػُلّدد 

سنوات وذلك قبل اللجنة، أّما ابلنسبة للمنهج ادلتقدم فيتم ُتديد اتريخ  502اتريخ استحقاق بـ 
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من ىذا الشرط  استحقاق خاص بكّل مقرتض، وغلوز للسلطات اإلشرافية أن تعفي البنوك
مليون أورو بتاريخ استحقاق  ..2ابلنسبة للعمالء الذين يقل رقم أعماذلم ورلموع أصوذلم عن 

سنوات. أّما ابلنسبة للمقرتضٌن اآلخرين فتاريخ االستحقاق الفعلي ػلسب   502معياري بـ 
 كاآليت:

 
 حيث:

 والرسوم(.: مبلغ التدفقات النقدية )ادلبلغ االصلي، الفوائد 

 : الزمن.

 : عدد السنوات ادلتبقية الواجبة األداء.

 (Probability Density function : PDF)رابعاً: دالة توزيع اخلسائر 
تسمح دالة توزيع اخلسائر بتحديد قيمة اخلسائر غًن ادلتوقعة خالل أفق زمين معٌن، 

الالزم لتغطية ىذه اخلسائر واليت توافق ادلسافة بٌن متوسط  وبذلك ُتديد رأس ادلال االقتصادي
 اخلسائر والقيمة ادلعرضة خلطر ااحمفظة.

 (Crédit- VAR)خامسا: القيمة املعرضة خلطر القرض 

تعرف القيمة ادلعرضة خلطر القرض أبهّنا اخلسارة القصوى ااحمتملة على زلفظة القروض 
 مسبقاً.خالل أفق زمين معٌن وعتبة ثقة زلددة 

أّن القيمة ادلعرضة للخطر ىي مؤشر يسمح للبنك بتحديد ادلبلغ األقصى للخسارة  أي
الغًن متوقعة ادلرتبطة ِبخاطر القروض، ومن مثّة ُتديد ادلبالغ الضرورية من األموال اخلاصة لتغطية 

اف تلك ادلخاطر، وذلك ابفرتاض أّن التقلبات يف قيمة ااحمفظة تتبع التوزيع الطبيعي، فإّن االضلر 
ادلعياري لتلك التقلبات ىو الذي يُقيس اخلطر ادلرتبط اباحمفظة، حيث تعطى قيمة اخلسارة 

 القصوى )القيمة ادلعرضة للخطر( ابلعالقة التالية:
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 حيث:

 : ىو االضلراف ادلعياري للتغًنات يف قيمة ااحمفظة.

 جملال الثقة ادلختار.: معامل مستخرج من التوزيع الطبيعي تبعاً 

أّما اخلسائر غًن ادلتوقعة فهي الفرق بٌن القيمة ادلعرضة للخطر خالل مستوى معٌن من 
 الثقة واخلسائر ادلتوقعة:

 
 املعايري الضرورية لنمذجة خطر القرض: .2-2-3

قبل الشروع يف بناء النموذج الداخلي خلطر االئتمان )قبل كّل عملية ظلذجة خطر 
ار ادلعايًن الضرورية لذلك على سبيل الذكر: الطريقة أو ادلنهج الذي يّتبعو القرض( يتعٌّن اختي

 النموذج، األفق الزمين للعجز ومستوى اخلسائر ادلقبول.

 أّواًل: اختيار النموذج
يرتك ادلنظم دلؤسسات االئتمان أن ختتار النموذج األمثل لتعريفها للعجز، وتشجعهم على 

يات زلاسبية داخلية بداًل من معطيات خارجية اليت تعتمد وضع ظلاذج مبنية على أساس معط
 على السوق، وؽلكن التمييز بٌن نوعٌن من النماذج:

 :(Default model : DM)منوذج العجز  - أ
يطبق ىذا النموذج على مجيع أنواع القروض خاّصة ادلرشحة للبقاء يف ااحمفظة حلٌن اتريخ 

 حلالة على أساس العجز عن التسديد.استحقاقها، ويتّم قياس خطر القرض يف ىذه ا

 : (Marked to Market : MTM)منوذج القيمة السوقية  - ب
ويسمى كذلك ابلنموذج الذي يهتم ابلتقلبات احلاصلة يف القيمة السوقية للقروض نتيجة 

 للتغًنات احلاصلة يف تصنيف ادلقرتضٌن.
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 اثنياً: اختيار األفق الزمين
علية يف أّي ظلوذج داخلي خلطر القرض، كما أّن البنوك يعترب األفق الزمين عامل ابلغ األ

 ُتدد أفق زمين مّوحد جلميع القروض )عادًة بسنة(.

 اثلثاً: مستوى )معدل( اخلسارة املقبول
يتّم ُتديد مستوى اخلسارة من خالل اجلمع بٌن اخلسائر غًن ادلتوقعة خالل مستوى ثقة 

 %.99ل توزيع اخلسائر بنسبة مرتفع لدالة توزيع اخلسائر، على سبيل ادلثا

 ويرتكز اختيار ىذا ادلستوى من الثقة على النقاط التالية:

ادلنظم ؽلكن أن يلزم البنوك ابختيار مستوى ثقة مرتفع من االعتبارات االحرتازية:  - أ
أجل تغطية كاملة للخسائر اليت قد يتعرض ذلا البنك ابستخدام األموال اخلاصة االقتصادية 

 اث األكثر خطورة.ابستثناء األحد

البنك الذي يتجنب اخلطر ؼلتار عتبة ثقة مرتفعة  درجة جتنب البنك للمخاطرة: - ب
 من أجل تغطية اخلسائر الغًن متوقعة.

 مراحل بناء النموذج الداخلي خلطر القرض: .2-3

 قياس خطر القرض على املستوى الفردي: .2-3-1
القرض اليت ترتجم وىو قياس احتمال العجز عن سداد القروض واحتماالت تغًّن نوعية 

 غالباً بتغيًنات يف التصنيف )التقييم(، ويتّم ذلك بطريقتٌن:

 أّواًل: طريقة التنقيط
 تشمل ىذه الطريقة على التنقيط الداخلي والتنقيط اخلارجي:

ويعّرف التنقيط الداخلي حسب جلنة ابزل على أنّو "نظام يشمل  التنقيط الداخلي: - أ
ة إضافًة إىل أنظمة اجلمع وادلعلوماتية اليت تسمح بتقييم خطر رلموع العمليات والطرق وادلراقب

القرض وختصيص التنقيط الداخلي وتقدير العجز عن السداد واخلسائر"، ويتمثل اذلدف الرئيسي 
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لنظام التنقيط الداخلي يف ُتديد أقسام اخلطر الذي ينتمي إليو ادلقرتض، حيث يتعٌّن على 
فس مستوى اخلطر التمتع ِبميزات متقاربة، وتصّنف طرق التنقيط األفراد الذين مّت تصنيفهم يف ن

تعرف الداخلي ضمن الطرق النوعية اليت تعتمد على )األنظمة اخلبًنة( والطرق الكمية اليت 
 نماذج التنقيط.ب

وىي برامج هتدف إىل تطوير طرق  :(Les systèmes Experts)األنظمة اخلبرية  -
 يتمّيز هبا العقل البشري، وىو ما يُعرف ِبجال التفكًن اليت تتقارب مع تلك اليت

 الذكاء الصناعي.
ومن بٌن أىّم األنظمة اخلبًنة، ظُلّيز طريقة النسب، واليت تعتمد أساساً على التحليل ادلايل، 

أين تستعمل ىذه األنظمة يف رلال القروض  5C"1والطريقة األصللوسكسونية ادلعروفة ُتت اسم "
عاجل بصفة خاصة معلومات نوعية حول احلالة الشخصية للمستخدمٌن االستهالكية والذي يُ 

 األساسيٌن ذلذا النوع من القروض.

"تعترب ظلاذج التنقيط أو القرض من بٌن الطرق  :(Crédit scoring)مناذج التنقيط  -
اإلحصائية اليت تستخدمها البنوك للتنبؤ ابحلالة ادلالية للمؤسسة قبل منحها القرض، 

لى استخدام ادلعلومات التارؼلية والتقنيات اإلحصائية هبدف عزل حيث يرتكز ع
وإبراز مساعلة بعض ادلتغًنات يف معيار العجز"، مث يتم ربط كّل تلك ادلتغًنات اليت 
                                           

 حيث يقوم اخلبًن البنكي بتحليل العناصر التالية الختاذ قرار القرض: :5C5طريقة  -1
 اخل؛ية...من خالل قياس مسعة العميل أو ادلؤسسة، قدرهتا على التسديد، الوضعية ادلال :Character( الشخصية 1
من خالل ُتليل مساعلة ادلالك يف رأس ادلال ونسبتو للديون )الرافعة(، رافعة مرتفعة تعين احتمال  : Capitalرأس ادلال  (5

  كبًن لإلفالس، ُتليل مدى كفاية رأس ادلال...؛
ا تعكس مدى تقلب عوائد ادلقرتض إذا كانت التسديدات تتبع اجتاه اثبت بينم : Capacity( القدرة على التسديد 0

 العوائد متغًنة قد تكون ىناك فرتات تكون فيها قدرة ادلؤسسة على التسديد مقّيدة )ُتليل كفاءتو يف إدارة أموالو(؛
يف حالة التخّلف عن التسديد يُطالب البنكي ابلضماانت اليت تعهد هبا العميل، كّلما كانت : Collaterals( الضماانت 4

 لتصّرف فيها كبًنة كّلما كان خطر التعّرض منخفض؛القيمة السوقية للضماانت وحرية البنك ل
من خالل ُتليل الظروف العامة للصناعة، والظروف االقتصادية   :Conditions( ااحميط العام للعميل أو ادلؤسسة 2

 كمعدالت التضخم والفائدة.
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مّت اختيارىا ِبعامل الرتجيح الذي يعرّب على مدى داللة ادلتغًنات ادلرتبط بو ابدلالءة 
واليت تسمح  (Z)ط يف صيغة تسمى دالة التنقيط ادلالية للمؤسسة، مث جتمع ىذه النقا

 إبعطاء النقطة النهائية )الكلية( لكّل مؤسسة، وتقدم صيغتها كما يلي:

 

 حيث:

 : الثابت.

 : معامل الرتجيح ادلرتبط بـ 

 : نسب أو متغًنات النموذج

 : عدد النسب

ؽلكن تعريف التنقيط اخلارجي على أنّو: نقطة أو تقييم دلخاطر  التنقيط اخلارجي: - ب
 العجز عن السداد لسند دين، تقوم بو شركة متخصصة تدعى وكالة التنقيط.

ويوافق خطر العجز عن الدفع يف ىذه احلالة احتمال عدم تسديد ادلبالغ ادلستحقة )الفوائد 
خ االستحقاق، وُتّدد ىذه النقاط بناًءا على تقنيات التحليل إضافة إىل ادلبلغ األصلي( يف اتري

ادلايل، غًن أهنا تتم بتحليل إسرتاتيجي يهدف إىل ُتديد قدرة التسديد للمؤسسات على ادلدى 
 الطويل.

 اثنياً: الطريقة املنبثقة عن النظرية املالية

لسوق واخلاضعة للتطوير ابدلوازاة مع طريقة التصنيفات، تعمل النماذج ادلنبثقة عن مالية ا
منذ بعض السنوات على قياس سلاطر القرض وُتديدًا خطر العجز عن السداد، حيث أهنا 
تعتمد على التنمية احلديثة للنظرية ادلالية اليت تستلزم عادًة استخدام بياانت مالية خاصة 

 ابألسواق )أسعار البورصة اخلاصة ابلشركات، ىامش السعر، ... اخل(.

 تسمح بنمذجة خطر القرض ىي على سبيل الذكر ال احلصر: وىناك طرق
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اليت يقوم على ادلبدأ اآليت: إذا كانت قيمة الطريقة اهليكلية )منوذج مريتون(:  -أ
فإّن ادلؤسسة التجارية  أقل من قيمة الدين عند االستحقاق  األصول 

 :عاجزة عن السداد وابلتايل ضلصل على

أو    

 .(VAR)طريقة القيمة املعّرضة للخطر  - ت

 قياس خماطر القروض على مستوى احملفظة املالية: .2-3-2

يُقاس خطر القرض على مستوى ااحمفظة ادلالية من خالل ُتديد دالة توزيع اخلسائر، 
ية ضّم ولذلك يستوجب قياس التبعية بٌن كّل عجز عن السداد وإدماج ىذا القياس يف عمل

 اخلسائر وكذلك تركيز ااحمفظة ادلالية وتنويعها.

 أّواًل: مفهوم االرتباط
قبل التعريف ابالرتباط بٌن العجز عن السداد واخلسائر، يتعٌّن أّواًل التعريف ابلتبعية بٌن 

 األصول أو القروض وكذلك التنويع.

 يف الواقع، يوجد مصدران أساسيان للتبعية: قياس التبعية: - أ
يتمثل يف تفاعل ادلقرتضٌن مع بعضهم البعض منن أجل ُتقيق العوامل اخلارجية ادلشرتكة  ألّول:ا

 بينهم، كالعوامل اخلاصة ابالقتصاد الكلي أو القطاعات أو العوامل اجلغرافية.

الثاين: يتمثل يف وجود روابط التبعية االقتصادية بٌن ادلقرتضٌن، فهذه الروابط جتعل من الوضعية 
 رتض ما اتبعة لوضعية مقرتضٌن آخرين.ادلالية دلق

 التنويع يف احملفظة املالية: - ب
يف زلفظة القروض يوجد عالقة بٌن احتماالت العجز عن السداد ودرجة تنويع القروض، 
فكلما تغًّنت القروض الفردية يف آن واحد كلما كان اخلطر اإلمجايل للمحفظة ىاما، فوجود 
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أصل ارتباط بٌن كّل عجز عن السداد وبٌن اخلسائر. عوامل خطر مشرتكة بٌن ادلقرتضٌن ىو 
 وعليو، إذا مل تكن ااحمفظة متنوعة، ؽليل مبلغ اخلسائر إىل الزايدة.

 تعريف ارتباط العجز عن السداد: -ج
"يُعّرف االرتباط بٌن متغًنين أو أكثر يف اإلحصاء على أنّو شّدة الربط اليت إبمكاهنا أن 

ا معامل االرتباط فهو مؤشر ىذه العالقة فهو عبارة عن مقياس توجد بٌن ىذه ادلتغًنات. أمّ 
"، فارتباطات العجز عن 1و 1-رقمي يُقيس قوة ونوع االرتباط بٌن متغًنين وىو يرتاوح بٌن 

السداد قد ترتبط ابحتمال أن يظهر عجز كلي وىنا قد يؤدي عجز ادلقرتض عن السداد إىل 
 ة.عجز مقرتضٌن آخرين حبكم العدوى ادلالي

 منذجة احتمال العجز: -د
تقوم ظلذجة سلاطر االئتمان على ظلذجة احتماالت العجز عن السداد. حيث ؽلكن 
االكتفاء ابفرتاض أّن احتماالت العجز تتبع عملية ستوكاستيك كما ىو احلال يف ظلاذج شّدة 

ة الكربى، كما العجز، أو تقدير العالقة اإلحصائية بٌن احتماالت العجز يف االقتصادايت العادلي
ىو احلال ابلنسبة لنماذج االقتصاد القياسي أو افرتاض أّن احتماالت العجز الفورية ُُتّدد 

 بواسطة اللعب على متغًن كامن أو أكثر كما ىو احلال ابلنسبة للنماذج اذليكلية للعجز.

 اثنياً: إنشاء دالة توزيع اخلسائر
كل اإلمجايل دلنحىن اخلسائر بيانيا. ابلنسبة احمفظة القروض تسمح عدة طرق بتمثيل ش

غًن انو ال توجد صيغة رايضية صرػلة تسمح ابحلصول على توزيع اخلسائر. ورغم ذلك، ىناك 
 طريقتان تستعمالن ذلذا الغرض عادًة وعلا: الطريقة التحليلية وطريقة ااحماكاة.

 اثلثاً: إثبات صحة مناذج خماطر االئتمان
 عن طريق االختبارات، منها على سبيل الذكر ال احلصر: يتعٌّن إثبات صحة كّل ظلذجة

 :(Le Back- Testing)إعادة االختبار  - أ
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وىو اختبار إحصائي يستخدم دلقارنة الوضعية احلقيقية للخسائر ادلرتتبة عن القروض مع 
 تلك اخلاصة ابلقيمة ادلعرضة للخطر واخلسائر غًن ادلتوقعة.

 : (Le Stress- Testing)اختبار التحّمل  - ب
يقوم اختبار التحّمل بدراسة وُتليل سلوك ااحمفظة االئتمانية للبنك ُتت أسوأ الظروف أو 

 أسوأ االحتماالت هبدف توليد مقاييس احتمالية التعّرض لألحداث االستثنائية.

 شلّا سبق نستخلص انتقادين إلنشاء ظلوذج خطر االئتمان:

عتمد إنشاء ظلوذج خطر االئتمان النقد األّول متعلق ابلبياانت/ ادلعطيات: حيث ي -
عادًة على تقديرات )انطالقًا من معطيات اترؼلية( وليس على قيم حقيقية، وعليو 
فإّن النموذج يشمل دائمًا ىامش خطح على اختالف درجات تكلفتو. فضاًل عن 
ذلك، فسلسلة البياانت ادلستعملة عمومًا جّد قصًنة ابلنسبة لتغطية عّدة دورات 

 كذلك من أجل إنشاء دالة أكيدة لتوزيع اخلسائر.اقتصادية و 

النقد الثاين متعلق ابختيار ادلعايًن: إّن اختيار ادلعايًن عملية ابلغة األعلية، ألنّو من  -
واجب البنك ُتديد ادلعيار الذي بصفة عشوائية، واألمر ذاتو ابلنسبة الرتباطات 

 االئتمان.االئتمان بسبب صعوبة حساب معدالت االرتباط يف زلفظة 
 خامتة:

يعترب خطر القرض من أىّم ادلخاطر ادلالية اليت تتعرض ذلا البنوك، لذا عليها اعتماد 
سلتلف التقنيات إلدارتو والتنبؤ بو، وتعترب النماذج الكمية من أحسن النماذج يف ىذا اجملال 

لقرض كبند حيث تعطي معايًن دقيقة لقياس وُتليل ىذا اخلطر. كما على البنوك إدراج خطر ا
  مهم يف إسرتاتيجية إدارة ادلخاطر ادلالية.
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 : ملخص
س  الزميية ادلقععية وو مععيات نال  وظهاار وذنية استدداماا ي هتدف الدراسة اىل التعريف بياانت السال

الدرسات والبحوث اإلقتصادية، فبدالف السالس  الزميية لالقتصاد الكلي فإن دناذج نال  جتع  من ادلمكن حتلي  
سية لتحلي  السلوك عيد مستوى الوحدات الفردية مع ضبط العدام التجالس بيياا، كما بييت الدراسة اليماذج األسا

 بياانت السالس  الزميية ادلقععية، وي األخري تعرقت الدراسة اىل طرق تقدير معلمات دناذج نال .
 .دناذج نال ، السالس  الزميية ادلقععية، التأثريات الثابتة، التأثريات العشوائيةكلمات مفتاحية: 

 JEL  :B23, C22, C23, C33 اتتصنيف

Abstract:  

The study aims to define cross-sectional time-series data or Panel data 

and to show the importance of using them in studies and economic research, 

unlike macroeconomic time series, Panel models make it possible to analyze 

behavior at the level of individual units while controlling the lack of 

homogeneity between them, as the study showed the basic models for 

analyzing series data In the end, the study deals with methods of estimating the 

parameters of Panel models  Keywords: Panel model, Sectional time series, 

Fixed Effects, Random effects. 
.JEL Classification Codes: B23, C22, C23, C33 
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 مقدمة  .1
قية ازدايدا ازدادت اذنية اإلقتصاد القياسي ي الدراسات واألحباث اإلقتصادية والتعبي

ملحوها، وهو رلموعة ادوات حبثية وهفت ي دراسات األعمال وادلالية والتسويق واإلدارة فضال عن 
الدراسات اإلقتصادية. ويلعب القياس اإلقتصادي دورا ماما ي دترين اإلقتصاديني، حيث يكسب 

لتجارة الدولية، ماارات التعام  مع اليماذج اإلقتصادية للعرض والعلب والسلوك اإلقتصادي وا
وتعترب البياانت اإلقتصادية العيصر  ناإلضافة اىل معرفة كيفية مزج التحلي  اإلقتصادي والتعبيق العملي.

 األساسي ي تقدير العالقات اإلقتصادية واختبار الفرضيات والتيبؤ ادلستقبلي.
اليماذج لتحلي  بياانت مما سبق تسعى الورقة اىل دراسة وحتلي  البياانت ادلقععية والتعريف أبهم 

 السالس  الزميية ادلقععية.

 تعريف: .2
لعين مبصعلح بياانت السالس  الزميية ادلقععية وو مععيات نال  رلموعة ادلشاهدات اليت 
تتكرر عيد رلموعة من األفراد ي عدة فرتات من الزمن، حبيث وهنا جتمع بني خصائص ك  من 

ي لفس الوقت، فالبيسبة للبياانت ادلقععية فاي تصف سلوك  البياانت ادلقععية و السالس  الزميية
عدد من ادلفردات وو الوحدات ادلقععية )شركات وو دول( عيد فرتة زميية واحدة، بييما تصف بياانت 
السالس  الزميية سلوك مفردة واحدة خالل فرتة زميية معيية، و هيا تكمن وذنية استددام بياانت نال   

لومات ضرورية تتعام  مع ديياميكية الوقت و على مفردات متعددة، فإذا كالت كوهنا حتتوي على مع
الفرتة الزميية لفساا لك  األفراد لسمي دنوذج نال  ب "ادلتوازن"، وما ظذا اختلفت الفرتة الزميية من فرد 

  (Makdisi and al, 2003, 35) آلخر يكون دنوذج نال  "غري متوازن" 
ظذا كان عدد السيوات وق  من عدد الدول وو األفراد وو الشركات لسمي دنوذج و جتدر اإلشارة ظىل وله 

"، وما ظذا كالت عدد الدول وو األفراد وو الشركات وق  من عدد The short panelنال  ب "
 "The long panelالسيوات لسمي دنوذج نال  ب "
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 مثال افرتاضي:
 واحدة عند أزمنة خمتلفة. : بياانت السالسل الزمنية أي بياانت دولة1اجلدول 

 X Y السنة الدول
 0.46 0.28 2000 اجلزائر
 0.51 0.24 2001 اجلزائر
 0.23 0.26 2002 اجلزائر
 0.65 0.55 2003 اجلزائر
 0.95 0.63 2004 اجلزائر
 0.19 0.25 2005 اجلزائر
 0.28 0.20 2006 اجلزائر
 0.78 0.56 2007 اجلزائر
 0.52 0.50 2008 اجلزائر
 0.86 0.86 2009 اجلزائر
 0.20 0.11 2010 اجلزائر

 : البياانت املقطعية أي بياانت جمموعة من الدول عند نقطة من الزمن2اجلدول 
 X Y السنة الدول
 0.09 0.31 2000 اجلزائر
 0.10 0.30 2000 املغرب
 0.72 0.30 2000 تونس
 0.34 0.17 2000 مصر
 0.28 0.87 2000 ليبيا 

 0.99 0.24 2000 نالسودا
 0.51 0.27 2000 الكويت
 0.15 0.66 2000 لبنان
 0.60 0.73 2000 قطر

 0.88 0.94 2000 البحرين
 0.02 0.20 2000 سوراي
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بياانت السالسل الزمنية املقطعية )ابنل( و هي جتمع بني االثنني أي بياانت جمموعة من  :3اجلدول 
 الدول عند أزمنة خمتلفة 

 X Y السنة الدول
 0.15 0.06 2000 اجلزائر
 0.91 0.36 2001 اجلزائر
 0.28 0.02 2002 اجلزائر
 0.44 0.84 2003 اجلزائر
 0.24 0.48 2000 املغرب
 0.01 0.55 2001 املغرب
 0.54 0.15 2002 املغرب
 0.19 0.05 2003 املغرب
 0.80 0.53 2000 تونس
 0.54 0.19 2001 تونس
 0.56 0.45 2002 تونس

 أمهية استخدام معطيات ابنل: .3

ظن التقدير حسب هذه البياانت له مزااي مامة و يععي لتائج وكثر دقة ألهنا أتخذ بعني 
االعتبار ادلعلومات ذات البعد الزمين ي السلسلة الزميية و كذلك البعد ادلقععي ي الوحدات ادلدتلفة، 

بعد زمين و بعد فردي، هذا ما جع  لذلك ميكن القول أبن مععيات نال  تتمتع ببعد مضاعف 
دراستاا ادليدالية وكثر فعالية و لشاط ي االقتصاد القياسي و نالتايل فاي تكتسي وذنية نالغة لوجزها 

 (Green, 2003, 272)ي اليقاط التالية: 

األخذ بعني االعتبار أتثري اخلصائص غري ادلشاهدة لألفراد على سلوكياهتم مث : أتثري  -
جتماعية، السياسية وو الدييية للبلدان على األدا  االقتصادي، وي ون مععيات نال  اخلصائص اال

 ببعدها الثيائي أتخذ بعني االعتبار تصرفات وو سلوكيات األفراد عرب الزمن.
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القدرة على حتديد بعض الظواهر االقتصادية مث  التقدم التقين و اقتصادايت احلجم، و   -
 ة تقسيم اقتصادايت احلجم و التقدم التقين ي حتلي  دوال اإللتاج.نالتايل عالج مشك  عدم قابلي

يسمح هذا اليوع من ادلععيات للباحث بدراسة االختالفات و الفوارق ي السلوك بني  -
األفراد، حبيث ون البعد ادلضاعف الذي تتمتع به بياانت نال  ميكن ترمجته على وله بعد مضاعف 

ادلقععية وو الزميية. و نالتايل ظمكالية احلصول على تقديرات ذات ثقة للمعلومة ادلتوفرة وكثر من تلك 
 وعلى، كما ون مشكلة االرتباط ادلشرتك بني ادلتغريات تكون وق  حدة من بياانت السالس  الزميية.

تتميز بياانت نال  عن غريها بعدد وكرب من درجات احلرية و كذلك بكفا ة وفض ، و هذا  -
 قة ادلقدرات.ما يؤثر ارنابيا على د

 تعترب مععيات نال  اإلطار ادلالئم لتعور تقييات التقدير و اليتائج اليظرية. -
ظن استددام مععيات نال  سيتيح ليا التدفيف من مشكلة التعدد  -

 .(Multicollinearity)اخلعي
ي الواقع التعبيقي، فإن دناذج نال  تسمح بدراسة مشاك  يستحي  دراستاا ناستددام  -

لعرضية وو السالس  الزميية، حبيث تساعد ي ميع هاور مشكلة العدام ثبات تباين حد البياانت ا
اخلعأ الشائعة الظاور عيد استددام بياانت ادلقعع العرضي ي تقدير اليماذج القياسية، فبدالف 
السالس  الزميية لالقتصاد الكلي فإن دناذج نال  جتع  من ادلمكن حتلي  السلوك عيد مستوى 

الفردية مع ضبط العدام التجالس بيياا، ألن ك  واحد من ادلصادر اذلامة اللعدام ثبات  الوحدات
التجالس لبياانت ادلقعع العرضي هو حذف معلومات اثبتة لسبيا من الوحدات الفردية، و من هيا 
 تظار وذنية استددام بياانت نال  أبهنا أتخذ بعني االعتبار ما يسمى "بعدم التجالس وو االختالف

 (Peracchi,2001, 397)غري ادللحوظ" اخلاص مبفردات العيية سوا  ادلقععية وو الزميية.

 الصيغة العامة لنموذج ابنل: .4

  (Hacker; Hatemi, 2004, 789)  بشك  عام ميكن كتابة دنوذج نال  نالصيغة التالية:
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+  it     ,i= 1,2,…..N      , t= 1,2,….T…(1) 

 حيث ون:
Yit  دتث  قيمة متغري االستجابة ي ادلشاهدةi  عيد الفرتة الزمييةt 

 iدتث  قيمة لقعة التقاطع ي ادلشاهدة  

 دتث  قيمة مي  خط االحندار  
 tعيد الفرتة الزميية  iي ادلشاهدة  jدتث  قيمة ادلتغري التفسريي 

  it  دتث  قيمة اخلعأ ي ادلشاهدةi  عيد الفرتة الزمييةt 
 النماذج األساسية لتحليل بياانت السالسل الزمنية املقطعية: .5
 تتمث  ي ثالث وشكال رئيسية و هي:و
 منوذج االحندار التجميغي:. 1. 5

مالت يعترب هذا اليموذج من وبسط دناذج البياانت العويلة حيث تكون فيه مجيع ادلعا
اثبتة جلميع الفرتات الزميية )ميا  وي أتثري للزمن( إبعادة كتابة اليموذج ي ادلعادلة  و  

 (5، ص 2012( حنص  على دنوذج االحندار التجميعي و يكتب نالصيغة اآلتية: )اجلمال، 1)

+  it  

,i= 1,2,…..N      , t= 1,2,….T…(2) 
) var  و   ) it) = 0  Eحيث ون  it )= 2 

  

 (2و تستددم طريقة ادلربعات الصغرى العادية ي تقدير معلمات اليموذج ي ادلعادلة ) 
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 منوذج التأثريات الثابتة:. 2. 5

ية على حدًا من خالل جع  معلمة القعع اذلدف ميه هو معرفة ك  رلموعة بياانت مقعع
اثبتة لك  رلموعة بياانت مقععية، و  iβتتفاوت من رلموعة ظىل وخرى مع بقا  معامالت ادلي   

 (16، ص 2013الشرجبي، ) عليه فإن دنوذج التأثريات الثابتة يكون نالصيغة التالية:

+  it     ,i= 1,2,…..N     , 

 t= 1,2,….T…(3) 
 ) it) = 0  Eحيث ون 

  var (  it )= 2   لك  رلموعة بياانت  و  يقصد مبصعلح التأثريات الثابتة أبن ادلعلمة
ياانت ادلقععية لغرض تقدير مقععية ال تتغري خالل الزمن و ظدنا يكون التغري فقط ي رلاميع الب

نالتغري بني اجملاميع ادلقععية عادة  ( و السماح دلعلمة القعع 3معلمات اليموذج ي ادلعادلة )
ما تستددم متغريات وذنية لكي لتجيب حالة التعددية اخلعية التامة مث تستددم طريقة ادلربعات 

 الصغرى العادية لتقدير اليموذج.
لى دنوذج التأثريات الثابتة اسم دنوذج ادلربعات الصغرى للمتغريات الوذنية كما يعلق ع

(Dummy Variable Model Least Squares)  و بعد ظضافة ادلتغريات الوذنيةD 
 ( يصبح اليموذج نالشك  اآليت:3ي ادلعادلة )

Yit  = α1 d Dd   +  it 

,i= 1,2,…..N     , t= 1,2,….T…(4) 
ليصبح اليموذج   التغري ي اجملاميع ادلقععية دلعلمة القعع  α1 dحيث ميث  ادلقدار 

 كما يلي:
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Yit  = d Dd   +  it      

,i= 1,2,…..N     , t= 1,2,….T…(5) 

 العشوائية: منوذج التأثريات . 3. 5

ذو توزيع طبيعي بوسط مقداره صفر و  it ي دنوذج التأثريات العشوائية يكون حد اخلعأ 
و لكي تكون معلمات دنوذج التأثريات العشوائية صحيحة و غري متحيزة عادة   2تباين مساوي ظىل 

جلميع ادلشاهدات ادلقععية و ليس هياك وي ارتباط ذايت ما يفرض أبن تباين اخلعأ اثبت )متجالس( 
، ص 2010)العبديل،  خالل الزمن بني ك  رلموعة من ادلشاهدات ادلقععية ي فرتة زميية زلددة.

19) 
فروض ادلذكورة وعاله ي يعترب دنوذج التأثريات العشوائية دنوذجا مالئما ي حالة وجود خل  ي وحد ال

 µكمتغري عشوائي له معدل مقداره   دنوذج التأثريات العشوائية سوف يعام  معام  القعع 
 وي:

   +µvi               i= 1,2,…….,N…………….(6) 

   اآليت:( حنص  على دنوذج التأثريات العشوائية و نالشك3( ي ادلعادلة )6وبتعويض ادلعادلة )

Yit = µ + vi +   +  it    ,i= 1,2,…..N    , 

 t= 1,2,….T…(7) 
، يعلق على دنوذج التأثريات العشوائية iميث  حد اخلعأ ي رلموعة البياانت ادلقععية  viحيث ون 

بسبب ون اليموذج ي  (Error Components Model)وحياان دنوذج مكوانت اخلعأ 
ميتلك دنوذج التأثريات العشوائية خواص رايضية ، it و  vi( زنوي مركبني للدعأ ذنا 7دلعادلة )ا

                       ) it) = 0  Eمياا ون 
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) varو   it )= 2  

 ليكن لدييا حد اخلعأ ادلركب اآليت:
Wit  = VI +  it     

 E (wit) = 0حيث ون 
Var (wit) = 2v + 2 

تفش  طريقة ادلربعات الصغرى العادية ي تقدير معلمات دنوذج التأثريات العشوائية كوهنا تععي 
علمات كون ون التباين مقدرات غري كفو ة و ذلا وخعا  قياسية غري صحيحة مما يؤثر ي اختبار ادل

s t  ،02ال يساوي الصفر وي:  Wisو  Witادلشرتك بني 
v  cov (Wit, Wis) =  

و عليه لتقدير معلمات هذا اليموذج بشك  صحيح تستددم طريقة ادلربعات الصغرى ادلعممة 
GLS. 

 طرق تقدير معلمات مناذج ابنل .6
د من طرق تقدير معلمات دناذج نال  حيث ون لك  دنوذج طريقته اخلاصة به، و هياك العدي

  ) سيقتصر على بعضاا:
 :OLSطريقة املربعات الصغرى العادية  - أ

أبهنا " وسلوب لتقدير بعض ادلعامل غري ادلعروفة حيث ون ادلقدر هو  J Hostonعرفاا 
لعريقة على رلموعة من بياانت العيية ادلعيية القيمة العددية الياجتة من تعبيق ذلك القالون وو تلك ا

وهتدف هذه العريقة ظىل ظرناد خط مستقيم يقرتب من مجيع  (33 ،1999 نالدراسة" )تومي،
 اليقاط، حيث يكون رلموع احنرافات القيم ادلقدرة عن القيم احلقيقية ودىن ما ميكن.

 بعات الصغرى العادية ناخلصائص التالية:تتميز معلمات اليموذج القياسي ادلقدرة ناستددام طريقة ادلر 
 .خاصية عدم التحيز: يعين ون الفرق بني ادلقدرة و وسط توزيعاا يساوي الصفر 
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  وفض  مقدر خعي غري متحيزBlue حسب :Gausse Markov  ظن "من بني
ميكن  ادلقدرات اخلعية و غري ادلتحيزة تكون مقدرات ادلربعات الصغرى العادية ألن ذلما تباين وق  ما

 (143، 2012مقارلة مع بقية ادلقدرات األخرى" )سلفاتور، 
  خاصية االتساق: يكون ادلقدر متسقا ظذا اقرتبت قيمته من ادلعلمة احلقيقية مع اقرتاب حجم

 العيية من ماال هناية.
 لتعبيق طريقة ادلربعات الصغرى العادية يتوجب االمتثال للفرضيات التالية:

 تغري التابع و ادلستق  و العشوائي.العالقة اخلعية بني ادل -
 متوسط قيم ادلتغري العشوائي مساو للصفر -
 تباين اخلعأ العشوائي يكون اثبتا. -
 قيم ادلتغري العشوائي مستقلة عن بعضاا البعض، وي ال يوجد ارتباط ذايت بني األخعا . -
 قيمة ادلتغري العشوائي مستقلة عن قيم ادلتغري ادلستق . -
 ات ادلفِسرة، ذلك دلعرفة وثر ك  متغري مستق  على حداً.استقاللية ادلتغري  -

 :GLS  طريقة املربعات الصغرى املعممة - ب
هي طريقة تععي مقدرات وكثر دقة و وق  حتيزا، فاي تقضي على مشك  وخعا  القياس و 

الذي أيخذ بعني  Sargan Hansanارتباط ادلتغريات ادلستقلة بعام  اخلعأ، و تعتمد على اختبار 
تبار وجود االرتباط الذايت لألخعا  و اختالف التباين و الذي على وساسه يتم قبول اليموذج وو االع

 (Stephen, 2002, 34) رفضه.
 طريقة التكامل املشرتك: -ج

لقول عن متغريين وو وكثر وله توجد عالقة تكام  مشرتك بيياما ظذا اشرتكا بيفس اإلجتاه، 
العوي ، ويتم اختبار التكام  ادلشرتك بثالث مراح ، هي كمايلي:  وي ون ذلما عالقة توازلية ي األج 

(Aqeel and Butt, 2001, 56) 
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1   تتعلب ادلرحلة األوىل حتديد درجة التكام  للمتغريات موضوع الدراسة، ويتم هذا ناستددام ك
is not I(0)على وساس الفرضية الصفرية  ADF و  DFمن اختبار  tXH فإذا كالت ك   0:
ادلبيية ي جدول  *tوق  من القيم احلرجة ل  ADFوو  DFاحملسوبة على وساس  tمن قيم 
Fuller ي هذه احلالة سيتم رفض الفرضية الصفرية مما يعين ون السالس  الزميية هي ساكية وو ،

  متكاملة من الدرجة األوىل 1I. 

2   ادلشرتك ناستددام ادلتغريات اليت ذلا لفس رتبة التكام ، وتكون معادلة يتم تقدير احندار التكام
 التكام  ادلشرتك ادلقدرة بعريقة ادلربعات الصغرى العادية كالتايل:

ttit zXaaY  10

لي على تشري ظىل ادلتغري التابع الذي قد يكون العلب األجييب على الصادرات وو العلب احمل tYحيث 
تشري ظىل ادلتغري ادلستق ، وميكن ون حن  زللاا الياتج احمللي اإلمجايل وو الياتج احمللي  tXادلستوردات، 

 حد اخلعأ العشوائي. tzالعادلي وو سعر الصرف...، 

3  أتخذ البواقيtz سابقة إلختبار سكوهنا على وساس ادلعادلتني التاليتني:الياجتة من ادلعادلة ال 

  tt

k

i

tt vzzzADF  



  1

1

110 

 

 

وق  من  ADFوو  DFاحملسوبة على وساس  tترفض الفرضية الصفرية لعدم السكون ظذا كالت قيم 
، وهذا يعين وجود عالقة مستقرة طويلة األج  بني Fullerادلبيية ي جدول  *tالقيم احلرجة ل 

 .دلتغريات والعالقة السببية بيياما ختترب ناستددام دنوذج تصحيح اخلعأمتغريين/ ا

 

  ttt vzzDF  10
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 :      Error Correction Modelمنوذج تصحيح اخلطأ . 7

( هو طريقة لتصحيح ادلتغري التابع الذي ال يعتمد فقط على ECMظن مفاوم دنوذج تصحيح اخلعأ )
ناليسبة ظىل – التفسريي عن لعاق العالقة التوازلية مستوى ادلتغريات التفسريية، وظدنا على احنراف ادلتغري

، وأتيت مرحلة حتديد وتقدير دنوذج تصحيح اخلعأ بعد التأكد من ون ك  ادلتغريات هي -ادلتغري التابع
متكاملة من لفس الدرجة حيث يتم ادخال حد تصحيح اخلعأ من وج  دراسة السلوك احلركي 

ظىل سرعة تعدي  وية حالة عدم التوازن حنو التوازن طوي  ( ECلليموذج، ويشري حد تصحيح اخلعأ )
( فرتة ظبعا  واحدة EC(، وأيخذ حد تصحيح اخلعأ )Dutta, Ahmed, 1999ادلدى )

(1tEC  حيث يدمج التحركات قصرية ادلدى ي معادلة اليموذج حسب دنوذج تصحيح اخلعأ )

 كالتايل:

ياجية قادرة على التعام  مع مسألة عدم سكون السالس  ظذن يقدم دنوذج تصحيح اخلعأ م
الزميية واإلرتباط ادلضل ، وزنتوي ضميًا فرض وجود عالقة طويلة األج  بني ادلتغريات ي اليموذج، 
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 Fullyناإلضافة ظىل ذلك يوجد وسلوب آخر وهو طريقة ادلربعات الصغرى ادلصححة كليًا )

Modified-OLS لك  من )Phillips and Hansen (1990( ظن كال من ،)ECM(و )FM-

OLS يستعيعان تقدير الدالة ي األج  العوي ، ألهنما يستددمان بياانت تتصف نالسكون، ظال ون )
(ECM  زنتاج ظىل سلسلة زميية طويلة ألله يستددم ي مياجيته فرتات ظبعا  زميية عديدة تعم )

 قدير ي حال اخنفاض عدد ادلشاهدات.على تقلي  درجات احلرية، ويؤثر بشك  كبري على الت

 : Phillips and Hansenمنهجية املربعات الصغرى املصححة كلياً ل  .8

تستددم مياجية ادلربعات الصغرى ادلصححة كليًا لتقدير العالقات طويلة األج ، حيث 
ات ظبعا  ( كوله يتضمن فرت Short run dynamicsأتخذ بعني اإلعتبار اآلاثر احلركية قصرية األج  )

 (123، 2004زمين للمتغريات، وتعاجل هذه ادلياجية ما يلي: )السواعي، 

( بني معظم السالس  الزميية، مث  متغريات Endogeneityمشكلة اإلعتماد ادلتداخ  ) -1
 (.Serial Correlationاألسعار ي دالة العلب واليت قد تؤدي ظىل حدوث  ارتباط ذايت )

الزميية، حيث يتم التدلص مياا من خالل استددام ادلتغري  صفة عدم سكون السالس  -2
(، وتعبيق طريقة ادلربعات الصغرى على سالس  زميية تتصف Instrument Variableاألدايت )

 نالسكون من الياحية اإلحصائية.

 اخلامتة . 9
تعور اإلقتصاد القياسي كفرع ميفص  عن اإلحصا  الرايضي، ألله يركز على ادلشاك  

مية ي مجع وحتلي  البياانت اإلقتصادية غري التجريبية، فالبياانت ادلرتاكمة غري جتريبية من التجارب الكا
الضابعة على األفراد والشركات او قعاعات من اإلقتصاد، وتسمى البياانت غري التجريبية ببياانت 

عترب من البياانت الرصدرلتؤكد على حقيقى ان الباحث هو جامع سليب )غري فعال( للبياانت. وهي ت
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الصعبة التجميع خاصة ي العلوم اإلجتماعية ولذلك ميكن القول اله ال بد من هوابط إلجرا  جتارب 
 دلعاجلة القضااي اإلقتصادية.
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 أتثري التسويق اإللكرتوين على تقدمي اخلدمات ادلصرفية: دراسة حالة اجلزائر.
The Impact of Electronic Marketing on the Delivery of Banking 

Services: A Case Study of Algeria 
 

 2طرطاق رتيبة، 1انصري فارس

 faresnasri8@gmail.com، )سطيف( 01جامعة سطيف  1
 tartag94@yahoo.fr، )سطيف( 01جامعة سطيف  2

 
 ملخص:

 خدمات من عنها انبثق وما خاصة اؼبصرفية الصناعةو   عامة االقتصادية األنشطة تطور على التكنولوجي التطور انعكس لقد 
 االذباىات من واحدا يعد اؼبصرفية اػبدمات تسويق تطور فأصبح واؼبعلومات االتصاالت تكنولوجيا ابستخدام تسويقها يتطلب
، اؼبعاصرة اغبياة يف الكبَت دورىا تزايد بسبب اجملتمعات ـبتلف يف األخَتة السنوات يف كبَتا توسعا شهدت اليت واغبديثة اؼبهمة

 و الوقت اعبهد؛ وتقليل للعمالء ابلنسبة السريع واالتصال اؼبصرفية اؼبعامالت اقباز عملية يسهل الكبَت التكنولوجي فالتطور
 اػبدمة توزيع قنوات من العديد انتشرت كما اؼبصرفية، اػبدمات تقدمي يف اغبديثة االلكًتونية األساليب على اعتمادا العناء

 اليت التغَتات إىل ابإلضافة اؼبنزلية، اؼبصرفية العمليات و للنقود االلكًتوين التحويل نظام و اآليل الصرف كخدمات اؼبصرفية
 .اؼبصرفية اػبدمة فيو يقدم الذي واؼبكان الزمان من بكل اؼبتزايد اىتمامهم خالل من العمالء سلوك مبط على طرأت

 االتصال و اؼبعلومات الكلمات اؼبفتاحية: التسويق، التسويق اػبدمات اؼبصرفية، تكنولوجيا
  jel: G2تصنيفات 

Abstract:  

The technological development has been reflected in the development of 

economic activities in general and the banking industry in particular, and the 

services that have emerged from it that require marketing using communication 

and information technology. The development of banking services marketing 

has become one of the important and modern trends that have witnessed a great 

expansion in recent years in various societies due to their increasing role in life. 

Contemporary, as the great technological development facilitates the 

completion of banking transactions and rapid communication for customers 

and reduces effort; Time and trouble relying on modern electronic methods in 

providing banking services, and many channels of banking service distribution, 

such as automatic exchange services, electronic money transfer system, and 

home banking operations, in addition to the changes that occurred in the 

mailto:tartag94@yahoo.fr


 

 ادلصرفية: دراسة حالة اجلزائر أتثري التسويق االلكرتوين على تقدمي اخلدمات
 

 119                                                       رللة NARAFE                             2119، ديسمرب 2، العدد 2اجمللد 

 

pattern of customer behavior through their increasing interest in each of the 
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 مقدمة .1
تقنياااات حديثاااة،  إن اؼبصااارف تساااعى جاىاادة إىل تطاااوير خااادمانا اؼبصاارفية، مااان خاااالل إدخااال   

تضمن ؽبا تقدمي خدمات ذات جودة عالية، ودقاة وسارعة يف األداء، كماا أحتاا ربقاق رضاا اؼبتعااملُت 
وربااول رضاااىم إىل والء داواام، ولقااد شااهد ؾبااال تسااويق خاادمات البنااوك التةاريااة يف اآلونااة األخااَتة 

أن تكون قد أسهمت يف تزاياد مبوا وتطورا ملحوظ نتيةة التطورات االقتصادية والبيئية، واليت وبتمل 
االحتياجااات اؼباليااة وتنوعهااا، حيااد أمكاان إدراك مالؿبهااا يف مبااو حةاام التعااامالت اؼبصاارفية ل فااراد 
واؽبيئاااات، وقاااد كاااان للتطبياااق النااااجح للمفااااىيم التساااويقية اغبديثاااة يف اؼبنظماااات الصاااناعية، حاااافزا 

صابح أكثار توجهاا ابلتساويق مان ذي قبال، للعديد من اؼبنظمات اػبدمية ألن تتبٌت ىذه اؼبفاىيم، وت
وماان ىااذا اؼبنطلااق كباااول ماان خااالل ىااذا الورقااة  .نظمااات اػبدميااة البنااوك التةاريااةوماان أىاام ىااذه اؼب

 إبراز:
 ما مدى أتثري التوجهات احلديثة اليت اتبعتها البنوك يف التسويق على تقدمي خدماهتا ادلصرفية؟ 

 الفرضيات: 
 ريف يف اعبزاور؟ضعف او قوة العمل اؼبصللتكنولوجيا اؼبستخدمة يف العمل اؼبصريف أثر على  -   
 اػبدمات اإللكًتونية تعزز العالقة بُت اؼبصرف والعميل؟ -   
 تدري اؼبوارد البشرية يف اؼبصارف على إستخدام التكنولوجيا ينعكس على أداوهم يف العمل؟ -   

: أىداف الدراسة  
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ماان خااالل ورقااة البحااد  ىااذه إىل التعريااف لنبيااة أساالوب التسااويق االلكااًتوين، و ثااَته علااى  حتاادف    
اػبدمات اؼبصرفية ابلنسبة للمصارف بشكل عام، واؼبصارف اعبزاورية بشكل خاص، ومن مث اقًتاح اغبلول 

 .اؼبناسبة لتةاوز ىذه العقبات وتفعيل دور التسويق االلكًتوين يف اؼبصارف اعبزاورية
 

       كأحد أمناط التجارة االلكرتونية.  للخدمات ادلصرفية التسويق االلكرتوين .2
 خالل بقوة نفسها فرضت اليت اعبديدة، العاؼبية التطورات أىم من اإللكًتونية التةارة تعترب   

 العاؼبي االقتصادي النظام دعاوم أحد أصبحت فقد مث ومن العشرين، القرن من األخَتة اغبقبة
 نتيةة ذبٌت أرابح فهناك ملموسا، واقعاً  أصبحت E-commerce  اإللكًتونية والتةارة اعبديد

 إجراءات لتنظيم الدول بُت وتشريعات اإللكًتونية، التةارة عملية تنظم قوانُت لصفقات وىناكا
 التةارة ألن ونظرا .تبقى لكي وجدت فهي الدول، تلك اقتصادايت ػبدمة التةارة ىذه

 إال ربظ مل ق االلكًتوينيابلتسو  تعرف واليت والعمالء اؼبؤسسات اػبدمية بُت تتم اليت اإللكًتونية
 النقاط بعض كباول من خالل ىذه اؼبداخلة عرض سوف لذا، البحثية اعبهود من بسيط بقدر

 الرويسية اإلفرازات االلكًتوين كأحد التسويق مفهوم لتوضيح عام مفاىيمي كمدخل الرويسية
العامل وأنبيتو يف ؾبال  دول بُت واؼبكانية الزمنية الفوارق أذابت اليت ،واؼبعلومات االتصال لتكنولوجيا

 .اػبدمات اؼبصرفية
  ادلصرفية اتاخلدم. 1.2

 ادلصرفية:  اخلدمة تعريف .1.1.2
 اؼبلموسة العناصر يف الكامن النفعي اؼبضمون ذات والعمليات األنشطة من ؾبموعة "لحتا تعرف   
 وقيمتها مالؿبها خالل من اؼبستفيدون يدركها واليت اؼبصرف، قبل من واؼبقدمة ،اؼبلموسة وغَت

 واؼبستقبلية، ويف اغبالية واالوتمانية اؼبالية ورغبانم حاجانم إلشباع مصدرا تشكل واليت اؼبنفعية
)علي و دمحم  .الطرفُت بُت التبادلية العالقة خالل من اؼبصرف إلرابح مصدرا تشكل ذاتو الوقت
 (55، صفحة 2016اؼبلك، 
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ويتصف مضمون اػبدمة اؼبصرفية بتغلب العناصر غَت اؼبلموسة على العناصر اؼبلموسة،     
وتتةسد ىااتن اجملموعتان من العناصر يف بعدين اثنُت، البعد اؼبنفعي والبعد السمايت، ويتمثل البعد 

ؾبموعة من اؼبنافع اؼبادية اؼبباشرة، اليت يسعى العميل اغبصول عليها، من خالل شراوو األول يف 
للخدمة اؼبصرفية، أما البعد الثاين فإنو يتمثل يف ؾبموعة اػبصاوص والسمات اليت يتصف هبا 
اؼبضمون اؼبنفعي اؼبباشر للخدمة، وإذا كان البعد األول يرتبط ابلعميل نفسو، فإن الثاين يرتبط 

 (325)حسن، صفحة  ابػبدمة اؼبصرفية.
 حتديث اخلدمات ادلصرفية: .2.1.2

إن اؼبصارف تسعى جاىدة إىل تطوير خدمانا اؼبصرفية، من خالل إدخال تقنيات حديثة     
 وساول عرب اػبدمة تقدمي على تضمن ؽبا تقدمي خدمانا جبودة عالية ودقة وسرعة، وىذا ينطوي

 اليت اغبالية واػبدمات اؼبنتةات االنًتنيت، وهبذا ميكن تعريفها لحتا    الكًتونية مثل وشبكات
 اؼبعلومات تكنولوجيا وساول طريق عن االنًتنيت شبكة وتقدمها الرقمي الشكل إىل جذراي تغَتت
 من وميكنهم ،عمالوو مع تفاعلية وظاوف يقدم االنًتنيت ذلك على زايدة وانتشارا، وضوحا األكثر
 وميكن أن تتمثل أساليب ربديد األعمال اؼبصرفية دبا أييت: ،الكًتونية خدمات على اغبصول

: وذلك من خالل توظيف األيدي العاملة اؼبؤىلة، وتطوير مهارات اؼبوظفُت تطوير اإلدارة -   
تخدام التقنيات اغبديثة يف اؼبوجودين إبشراكهم يف برامج تدريبية مربؾبة، مع الًتكيز على مهارات اس

 العمل.
: وذلك من خالل ربسُت إجراءات العمل، واؼبراحل اليت هبب أن مير عليها إدارة العمليات -   

  العميل للحصول على اػبدمة.
 ، والعمل على إشباعها: وذلك من خالل دراسة رغبات وحاجات العمالءحتديث اخلدمات -   

 وكذلك زايدة تشكيلة اػبدمات اؼبقدمة لكسب عمالء جدد.
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 بُت الوظاوف التسويقية اؼبختلفة : وذلك من خالل العمل على التكاملحتقيق التكامل -   
والوظاوف اؼبصرفية األخرى، حيد يعترب التسويق اؼبصريف اغبديد أداة ربليلية ىامة يف فهم النشاط 

 ارف يف رسم السياسات ومراقبة ومتابعة العمل اؼبصريف.اؼبصريف، ومساعدة العاملُت ابؼبص
 : وذلك من خالل صبع وفحص وربليل تطورات السوق واذباىاتو.حبوث السوق -   
: إن اؼبصارف مطالبة دبراعاة القواعد واؼبعايَت الدولية مواكبة ادلعايري ادلصرفية الدولية -   

وتطوير خدمانا، ومن أنبها: )تدعيم القواعد )مقررات عبنة ابزل(، من خالل سعيها إىل تنويع 
الرأظبالية، تطوير السياسات االوتمانية للمصارف، االىتمام إبدارة اؼبخاطر، وضع آلية لإلنذار 
اؼببكر ابؼبصارف، ربديد نظم اإلدارة والسياسات اؼبصرفية، استخدام التكنولوجيا وذلك من خالل 

ستخدمة يف العمل وربديثها ؼبواكبة التطور اؼبتسارع يف العمل على تطوير األجهزة والربؾبيات اؼب
حيد ميكن  ،األجهزة التقنية والربؾبيات للوصول إىل إمكانية تقدمي اػبدمات اؼبصرفية إلكًتونيا

 االستفادة من اػبصاوص التالية:
 ؛خدمات تتم عن بعد، وبدون اتصال مباشر بُت أطراف اػبدمة -
 ال تعرف قيود جغرافية؛ تخدما -
 على التعاقد بدون مستندات ورقية؛ خدمات تقوم -
 دفع عن طريق النقود االلكًتونية.إمكانية ال -
 ومن أنواع اػبدمات اؼبصرفية االلكًتونية اليت ميكن استخدامها:   
 اؼبستندي االلكًتويناالعتماد ، الصَتفة االلكًتونيةاؼبباشر،  نظام اإليداع، أجهزة الصراف اآليل -

 وساول الدفع االلكًتوين.
 ؿباولة ىو التسويقي النشاط جوىر إن  :االلكرتوينادلصريف  مفهوم وأمهية التسويق .2.2

 انحية من البنك وموارد إمكانيات وبُت انحية، من العمالء واحتياجات رغبات بُت تطابق إحداث
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 اسًتاتيةيات عدة البنوك اتبعت لذلك التطابق ىذا ربقيق استطاع كلما اؼبصرف وينةح أخرى،
 اؼبصرفية واليت تتمثل يف التسويق عرب االنًتنيت. خدمانا تسويق يف

لقد تعددت مفاىيم التسويق االلكًتوين، وتنوعت   االلكرتوين: ادلصريف مفهوم التسويق .1.2.2
إال أحتا أكدت على استخدام تكنولوجيا االنًتنيت والتقنيات الرقمية لتحقيق األىداف التسويقية، 
ولقد تطور مفهوم التسويق اغبديد بشكل عام من اؼبفهوم القاوم على البيع إىل اؼبفهوم القاوم على 

ًتوين الذي مثل قفزة نوعية ومهمة يف اجتذاب عمالء جدد من الزبون، وقد ظهر التسويق االلك
ـبتلف أكباء العامل، مع زايدة فاعلية االتصال مع العمالء اغباليُت، وابلتايل يعد التسويق االلكًتوين 

 القناة التسويقية األوسع واألسرع  واألكثر فاعلية.
ليات إنتاج وتوزيع وتسويق اؼبنتةات ويعرف التسويق االلكًتوين لنو: "ؾبموعة متكاملة من عم   

 (324)حسن، صفحة  واػبدمات بوساول الكًتونية"
 االتصال من بدال، الكًتونيا التبادل أطراف تفاعل على القاوم التةاري التعامل ىو"كما يعرف لنو: 

)أبوخريص و شكشك،  ".االنًتنت شبكة عرب واػبدمات السلع وشراء بيع عملية يف اؼبباشر اؼبادي
 . وعليو ميكن تلخيص التسويق االلكًتوين يف الشكل اؼبوايل:(159، صفحة 2015
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 خمطط التسويق االلكرتوين :1الشكل 

 
، االلكتروني لدى البنوك العاملت في قطاع غزةواقع استخدام التسويق ،  9002رند عمران مصطفى األسطل،  المصدر:

 . 41غزة، ص-رسالة مقدمة للحصول على درجة الماجستير في إدارة األعمال، الجامعة االسالمية

 

 ركاوز أساسية )اؼبنتوج، السعر،  1اؼبزيج التسويقي اغبديد يف العامل الرقمي بقي اثبت ويقوم على
العديد من التغَتات اغبديثة، وخاصة االلكًتونية اليت دخلت على التوزيع، الًتويج(، فقط أدخلت عليو 

 اػبدمات اؼبصرفية وطريقة توزيعها وتروهبها.

 

 أمهية التسويق االلكرتوين: .2.2.2
 على اغبصول سهولة أنبها لعل ، اؼبختلفة اؼبزااي من ؾبموعة لو لن االلكًتوين التسويق أنبية تكمن  

 على اغبصول وإمكانية لالنًتنت، القوي االنتشار بسبب ،وميزانا مصرفية خدمة أي عن معلومات
 االلكًتوين التسويق تكاليف البفاض إىل ابإلضافة منظمة أو كان فرد ،شخص أي من اؼبصرفية اػبدمة
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 فرصة تتيح االنًتنت عرب اؼبصرفية اػبدمات وتسويق إنتاج أن كما العادي، التسويق بتكاليف مقارنة
 (162، صفحة 2015)أبوخريص و شكشك،  .الفردي التسويق إسًتاتيةية الستخدام

 التسويق االلكرتوين ودوره يف تعزيز العالقة بني ادلصرف والعميل. .3
 سيد العميل أصبح أن بعد: تعزيز العالقة بني ادلصرف والعميل من خالل التكنولوجيا . 1.3
 اليت التكنولوجيا استخدام األعمال االلكًتونية منظمات على توجب فقد اؼبنتج، ىو أو السوق
 العمالء، واالحتفاظ هبم. مع حقيقية أو مباشرة ترابطية عالقة زبلق

 جذب جدا الصعب من إنو : (E-CRM)هبم االحتفاظ و العمالء إىل الوصول . 1.1.3
 طريقة عن البحد هبب لذلك عادية تصبح ما سرعان ألحتا اعبيدة، اؼبنتةات طريق عن العمالء
 اغبل يكمن، و حقيقية مبيعات إىل يف الشراء رغبانم ربويلو  عليهم احملافظةو  العمالء إلهباد أخرى

 اإللكًتونية، العمالء عالقات إدارة تتضمن يفو   التكنولوجية األساليب من ؾبموعة استخدام يف
 وابلتايل .البنك داخل العمالءو     والتسويق اػبدمية األنشطة بُت تعاون خلق ىو األساسي ىدفها
 البنك بُت الفريق عالقات ػبلق الويب ابستخدام تقوم حيد هبم االحتفاظو  العمالء جذب

 االلتزام. إدارة وتطبيق األجهزة،و  الربؾبيات مزيج بُت" أحتا على e-CRM عرفت  حيد، والعمالء
 و البنك بُت التفاعل تنظيم عملية فإن لذلك،  (119، صفحة 2010-2009 )فضيلة،
 مثال اإلنتاجو  قالتسوي بُت فاػبطوط .البنك وعمالء لتتفق مهيأة برامج وضع يستدعي العمالء
 العملوسَت  تتفق الربؾبيات من جملموعة وبتاج بنك كل أن يعٍت ىذا آلخر، بنك من زبتلف
 :ىي e-CRM  فواودومن داخلو، 

حيد  نتاوةها، و التوزيع ؾبال يف اعبهود تتبع من اإلدارة سبكن منتظمة تقارير إبنتاج يقوم أنو -   
 يستخدمون اليت والكيفية واحملتملُت الفعليُت ابلعمالء اؼبتعلقة البياانت على االطالع اؼبديرين ميكن
 معينة. بيع لطرق هبا
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 يف اآللية والتقارير االلكًتوين كالربيد االلكًتونية الشركة استعمال على  e-CRM تساعد -   
 إىل بوصالت اؼبزودة احملمولة واغبساابت دبتصفح، اؼبزودة اؽبواتفو  اؼبقدمة اؼبنتةات دعم

VPNاستخدام على األفراد تدرب أن هبب لكن ضخمة بياانت قواعد نظم على أيضا وتشتمل 
 .العمالء اتصاالت ؼبتابعة ىذا
 ابلعمالء األخرى االتصاالت أنواع من وغَته ابلصوت، اؼبدعم الويب موقع استخدام إن -   

 دبراقبة العمالء، وتقوم طلبات لتنفيذ ـبتلفة مناطق عرب أوتوماتكية، بصورة اؼبطلوب العمل يؤدي
 اؼبختلفة اػبطوات ازباذ خالل من يتم اؼبثايل والنظام اعبودة، ربقيق من للتأكد اػبدمات مستوى
 هبا، يقوم اليت الشراء عمليات حةم و العمالء، تفضيالت مثل السابقة اؼبتاحة اؼبعلومات بواسطة

 .البياانت قواعد وتطبيقات البنك موارد زبطيط بنظام ىذا كل ربط يتم مث
 خالل من العمالء، مع العالقات إدارة توفَت على البنك قدرة أن قبد سبق ما خالل من    

 تقًتب للعمالء اؼبثالية الصورة من ، ذبعل (e-CRM)تسمى  اليت االلكًتونية واألعمال  أدوات
 والتفاعل التعامل ذلك يف دبا العمل، داخل العمالء أوجو كافة بتتبع وتقوم بدرجة كبَتة، الواقع من

 التسويق مديري جعل الذي ىو أفضل، بصورة العمالء معرفة يف رغبة البنك فإن معهم، لذا
 ألن اؼبعلومات و االتصال تكنولوجيا تقنيات ابستخدام ذلك و عالقات العمالء إدارة يطورون

 تسمح العمالء مع االلكًتونية التفاعالت أن حيد للعمالء، بنفوذىا بذكاء قبحت القنوات ىذه
 جبودة و خدمانم تطوير على تساعدىم اؼبعلومات من ضخمة كميات على من اغبصول للبنوك
  .عالية
 على االلكًتونية خدمانا تقدم اليت التةارية البنوك تطمح: الوالء االلكرتوين للبنوك . 2.3

 اليت اغبديثة الوساول خالل من وىي االنًتنيت، مستخدمي من عمالوها رضا تنال أن االنًتنيت،
 االلكًتونية ابلطرق ؼبنتةانا الًتويج يف االنًتنيت ابستعمال أدوات اغبديثة التكنولوجيا ؽبا قدمتها

 فحسب اغبديثة التقنيات مع واؼبكيفة اؼبتةددة رغبات عمالءىا إشباع إىل تسعى ال اؼبستحدثة،
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 تبحد أن آخر االلكًتونية، دبعٌت مواقعها إىل وأوفياء داومُت عمالء إبقاءىم إىل أيضا ترمي بل
 .االنًتنيت على معهم تعاملها عن الناتج لعمالوها االلكًتوين الوالء كسب كيفية يف البنوك

 مفهوم الوالء االلكرتوين وأمهيتو ادلالية:.1.2.3
 الوالء االلكرتوين: . مفهوم 1.1.2.3

اؼبؤسسة،  نشاطات بتأدية ابؼبشاركة ورغبتو الزبون معاودة "مقياس لنو الوالء كوتلر يعرف   
خصوصا  الثقة، ىي التسويق يف األساسية القاعدة أن ابعتبار الثقة معٌت إىل الوالء البعض ويًتجم

 أما ؽبا، اؼبوالُت زابونها مع األجل طويلة عالقات بناء إىل سياستها توجو اؼبؤسسة كانت إذا
 واألكثر النةاح يف األساس ىو الزبون والء أن ابعتبار الربح مرتبة يف الوالء فيضع البعض اآلخر
 عالقات بناء إىل ندف كانت إن فإحتا ذبارية كانت إن اؼبؤسسة أن والواقع الربح، أنبية لتحقيق
 )تعظيم ل رابح ربقيقها يف اؼبدى إطالة إىل تسعى األمر حقيقة يف فهي زابونها، مع طويلة األجل

  (195، صفحة 2006.2007)إميان،  .أرابحها(
 عرب االلكًتونية التةارة سبارس اليت البنوك على :االلكرتوين للوالء ادلالية األمهية. 2.1.2.3
 زبون إىل يتحول أن ميكن العابر فالزبون عمالءىا، من اؼبنتظر االلكًتوين الوالء ربقق أن االنًتنيت
 بذلك فيصبح يقدمها، اليت اػبدمات وجودة ابلبنك اػباص الويب موقع مالومة حسب راضي،
 التعامل عن الراضُت غَت العمالء ربويل على ذلك ألجل ويعمل إلكًتوين، والء ذي لزبون مشروعا

 أن ثبت فقد أرابحو، يف زايدة لو ربقق ؼبوقعو الوالء نسبة زايدة أن ابعتبار لو موالُت عمالء إىل معو
 األرابح يف زايدة إىل يؤدي أن ميكن  %5إىل تصل منخفضة كانت ولو العمالء والء نسبة زايدة
 ما خالل من االنًتنيت على اؼبتعامل للبنك االلكًتوين للوالء اؼبالية األنبية وتظهر .95 %بنسبة
 :نتاوج من وبققو أن ميكن
 ابلعمالء مقارنة أقل الوالء ذي للعميل اػبدمة تقدمي تكلفة تعترب :اخلدمة تقدمي عملية أثناء -  

 .االعتياديُت
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إىل  احملتملُت العمالء ربويل يف دورا للبنك اؼبوالُت العمالء يلعب :اخلدمة تقدمي عملية خارج -   
 يقدمون أحتم كما واألصدقاء، العاولة أفراد إىل للبنك ابلتسويق يقومون فهم اعتياديُت، عمالء

 منتةاتو لتحسُت يفيده ما وىو البنك، مع التفاعل من خالل الضرورية واؼبقًتحات الشكاوي
 .االنًتنيت على يقدمها اليت اػبدمات ومستوى

 للبنك االلكًتوين الوالء يتشكل :البنك لعمالء االلكرتوين الوالء تكوين مراحل. 3.1.2.3
 العميل عالقة على كونو يقوم على اعتمادا االنًتنيت على معهم يتعامل الذين عمالءه لدى

 :ىي كما أساسية مراحل ثالثة إىل تقسيمها ميكن واليت ابلبنك
 اؼبعرفة، ابلوعي، اػباصة الفرعية اؼبراحل وتضم :االنرتنيت على البنك موقع زايرة مرحلة -   

 الشراء؛ قبل ما ونية القرار ازباذ
 البنك منتةات مع العميل فيها يتعامل اليت اؼبرحلة ىي :اخلدمة )الشراء( طلب مرحلة-    

 خدماتو؛ على فيها ووبصل
 معو تعاملو بعد البنك ذباه العميل سلوك هبا يقصد :الشراء( بعد اخلدمة )ما بعد ما مرحلة  -   

 .للبنك االلكًتوين الوالء ربقيق منها يرجى واليت اػبدمة طلب من وانتهاءه
 مشكالت وحتدايت التسويق االلكرتوين وأثرىا على تقدمي اخلدمة ادلصرفية . 4
 وضع البنوك على ينبغي ؽبذا متنوعة، ـباطر اإللكًتونية اؼبصرفية العمليات تقدمي يصاحب  

 ولقد ومتابعتها، عليها الرقابة تقيمها، خالل من وذلك إدارنا، ؽبا تتيح وإجراءات سياسات
 ابػبدمات اؼبرتبطة اؼبخاطر إلدارة مبادئ 2001 و ماي 1998 مارس خالل ابزل نةعب أصدرت

 اإللكًتونية، واليت ميكن تلخيصها  يف اعبدول التايل.
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 اإللكرتونية ابخلدمات ادلرتبطة :  ادلخاطر1 اجلدول
 اإللكرتونية ابخلدمات ادلخاطر ادلرتبطة أنواع

 
 التشغيل خماطر

 لعدم: نتيةة اؼبخاطر ىذه تنشأ
 للنظم الكايف التأمُت وجود عدم -
 الصيانة أعمال أو العمل وإقباز النظم تصميم مالومة عدم -
 النظام الستخدام العمالء إساءة -

 
 السمعة خماطر

 لعدم: نتيةة اؼبخاطر من النوع ىذا ينشئ
اخًتاق  حدوث نتيةة أو بكفاءة نظمو إدارة على البنك مقدرة-
 حىت وميتد البنك على سليب رأي انتشار إىل يؤدي وىذا فيو، أثر

 خسارة عنو وتنتج األخرى البنوك
 الزابون يف كبَتة

 
 

 القانونية ادلخاطر

 حالة: يف اؼبخاطر ىذه تقع
 البنك ربمي اليت تلك خاصة اؼبقررة، والقواعد القوانُت انتهاك -
 خطر من

 األموال غسيل
 وساول اؼبربمة ابستخدام االتفاقات لبعض القانونية اؼبعرفة عدم -

 اإللكًتوين ابلتوقيع غالبا تتعلق وىي اإللكًتونية الوساطة
 .للتنفيذ قابليتها عدم أو البنود بعض صحة عدم -

 
 خماطر أخرى

 ابلعمليات اػباصة ابؼبخاطر أيضا اإللكًتونية اؼبصرفية العمليات أداء يرتبط
 ـباطر السوق، ـباطر الفاودة، سعر السيولة، كمخاطر االوتمان، التقليدية
 العملة. وتبديل الدولية اؼبصرفية العمليات

 : االذباىاتوالتأمينات البنوك يف اؼباجستَت شهادة لنيل مقدمة مذكرة ،9001/9002ظباح،  ميهوب: ادلصدر

 .443،  صبقسنطينة  منتوري جامعة، التسيَت وعلوم االقتصادية العلوم كلية،اؼبصرفية للخدمات اغبديثة



 

 فارس انصري و طرطاق رتيبة
 

 130                                                           رللة NARAFE                             2119، ديسمرب 2، العدد 2اجمللد 

 

 كل يعمل أن البنك وعلى العموم ويف ظل كل ىذه اؼبخاطر اؼبرتبطة ابلعمليات االلكًتونية، على  
 .اؼبستمرة واؼبتابعة والرقابة ؽبا اؼبستمر التقييم خالل من اؼبخاطر إدارة أجل من بوسعو ما

 اغبايل، الوقت يف اإللكًتوين التسويق وبققها اليت الواضحة اؼبزااي من وابلتايل ميكن القول أنو ابلرغم
والتحدايت واليت ميكن  اؼبشكالت بعض من يعاين زال ما أنو إال اؼبتقدمة يف الدول وخاصة
 (47 ، صفحة2008)النونو،  اآليت: يف حصرىا

 ادلسوقني )ادلصارف(: تواجو اليت والتحدايت ادلشكالت. 1.4
 ثقة لضمان أساسي يعترب العنصر ذلك أن حيد ل فراد، اػبصوصية على اغبفاظ كيفية-   

 ىذا لنمو أساسيا عامال اؼبعلومات وسرية أمن ويعترب التسوق، من اؼبتطور النوع هبذا اؼبستخدم
 ؛وتشةيعو التسوق من النوع
 احملتملة العمالء قاعدة فالبفاض اإلنًتنت، عرب التسوق يعرقل حاجزا ميثل الوعي، إىل االفتقار -   

 ؛والشراء ابلتسوق العمالء لقيام الشبكة على مواقع إلنشاء التةارية اعبهود يثبط
 تغيَتا يستلزم اإلنًتنت عرب فالتسوق التغيَت، يقاوم الذي للعميل واالجتماعية الثقافية اػبلفية -   
 ؛اؼبتعاملون يقبلو ال ما وىو الشراوي السلوك يف
 ولذا اإلنًتنت، طريق عن اؼبشًتايت شبن لدفع انتشارا الطرق أكثر ىي االوتمان بطاقات إن -   
 ؛التسو من النوع ىذا وبد قد الدول بعض يف االوتمان بطاقات عدد البفاض فإن
 اؼببادالت غبركة اغبماية ضماانت ومشاكل اؼبخاطر، ضد والتأمُت اغبماية مشكالت -   

 .اخل ...بنوك /مشًتين /ابعة كانوا سواء التعامل أطراف بُت تتم اليت اإللكًتونية
ميكن حصر أىم التحدايت فيما : ادلتسوقني )العمالء( تواجو اليت والتحدايت ادلشكالت. 2.4
 يلي

 ؛اإلنًتنت على التعامالت إجراء بكيفية اؼبعرفة قلة -
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 أصحاب ربمل مث ومن اإلنًتنت، عرب تناوؽبا خالل من العمالء بطاقات أرقام سرقة احتمال-
 ؛بتنفيذىا يقوموا مل خدمات على اغبصول أو شراء عمليات أعباء البطاقات

 ؛العربية اللغة إال يتقنون ال الذين اؼبتعاملُت من بو لس ال لعدد عاوقا اللغة سبثل-
 بعض وجود احتمال مع طريق اإلنًتنت، عن الشراء لعملية العمالء بعض تقبل عدم-

 (162، صفحة 2015)أبوخريص و شكشك،  ؛أحياان الونبية اؼبؤسسات
 فقد التعامل، يف سرية وجود عدم ذلك إىل ابإلضافة للتطور االلكًتوين، العمالء متابعة عدم -
 كل فإن اؼبعلومات، وؽبذا أمن ـبًتقي قبل من اؼبؤسسات علوماتؼب والدخول اغبواجز كسر يتم

 خاصا موقعاً  لنفسو يؤسس أن عليو االنًتنت عرب واؼبالية اؼبصرفية بيع خدماتو يف يرغب مصرف
 كل يف توافرىا الواجب األساسية والعناصر اؼبرتكزات اؼبصرف يراعي الشبكة، وأن على بذلك
 الذين الزابون اىتمامات ذبميع اؼبصرف، أعمال صبيع بُت التكامل حيد ربقيق من موقع،
 واحملدثة والدقيقة الكافية والبياانت اؼبعلومات توفَت كذلك بتلبيتها، القيامو  اؼبوقع يزورون

 أحياان التقليدية األساليب ابعتماد كافية بصورة اؼبصرف موقع ترويج والعمل على ابستمرار،
واعبدير  ،اؼبعلومات لمن يسمى ؼبا الكامل االحًتاز مع أخرى، أحياان االلكًتونية واألساليب
 كان وإن سواء، حد على وللمسوق للعميل ابلنسبة ربداي ميثل اإلنًتنت عرب التسوق ابلذكر أن

 ىذه تواجو اليت اؼبشكالت على القضاء بغرض حاليا وقاوعها ذبري وتطورات واسع وعي ىناك
 حتاويا. منها التخلص قبل طويل لوقت وبتاج األمر أن إال العملية،

 واقع وآفاق التسويق االلكرتوين يف ادلصارف اجلزائرية. 5
 الصريفة االلكرتونية يف اجلزائر. 1.5
تعد الصَتفة االلكًتونية من أىم مظاىر االنتقال إىل اقتصاد متطور يواكب التطورات اغبالياة     
 ؿباولة منها ؼبواكبة التغَتات اغباصلة يف اعبهاز اؼبصريف العااؼبي باادرتفان البنوك اعبزاورية و يف  ؽباذا

 لتقدمي عدة خطوات يف سبيل التطوير و العصرنة.
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 SATIM(Société d’Automatisation desمؤسسة  تعريف. 1.1.5

Transactions Interbancaire et de la Monétique) 8: و ىي مؤسسة مكونة من 
، بنك الربكة ، بنك  CPAالقرض الشعيب اعبزاوري  ،BNAبنوك جزاورية ) بناك اعبزاوار الاوطٍت 

، بنك اعبزاور اػبارجي CNMAالفالحي ، الصاندوق الاوطٍت للتعااون BDLالتنمية احمللياة 
BEA والتنمياة الريفياة         ، بنك الفالحاةBADRالوطٍت للتوفَت و االحتياط  ، الصاندوق– 
 .( CNEPبنك
من اجل آلية و رقمنة اؼبعامالت البنكية و تعد عنصارا ىاماا ضامن  SATIMأنشئت    

اإلصاالح وعصرنة القطاع البنكي يف اعبزاور ، و مهمتها ربقيق مشروع ربط بُت كل اؼبؤسسات 
و انطلق بواسطة  1996البنكية عرب شبكة  بنكية متخصصة ، ىذا اؼبشروع اعد يف سنة 

(Association des Banques et Etablissement Financiers) ABEF  منظمة (
البنوك و اؼبؤسسات اؼبالية(. و تعمل ساتيم على إدخال وظيفة الدفع االلكًتوين عمليا منذ سنة 

2002. 
 ىي: SATIMادلهام األساسية دلؤسسة . 1.1.1.5

 ؛أدوات الدفع االلكًتونيةستعمال العمل على تطوير ا -   
تنظيم و إدارة البنية التحتية التقنية و التنظيمية لضمان التوافقية الكاملة بُت كل متعاملي  -   

 ؛ة اػبدمات اؼبصرفية االلكًتونية(الشبكة النقدية يف اعبزاور) شبك
 ؛ة دفعكية لكوحتا قو اؼبشاركة يف وضع القوانُت بُت البنكية لتسيَت اؼبنتةات البن -   
 ؛ير اؼبنتةات البنكية االلكًتونيةمرافقة البنك يف إصدار و تطو  -   
 ؛ت و بطاقات الدفع و السحب النقديزبصيص الشيكا -   
مراقبة :تنفيذ صبيع اإلجراءات اليت ربكم سَت عمل نظام الدفع دبختلف مكوانتو دبا فيها -   

 .اقتصادايت التدفقات النقدية ....اخلو  اؼبعامالتسرعة ، أسبتة اإلجراءات، التكنولوجيا
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 اجلزائر يف االتصال و اإلعالم تكنولوجيا. 2.5
 دالربي تطور من ربتية وبٌت أساسية ركاوز عدة على اعبزاور يف واالتصال اإلعالم تكنولوجيا تقوم   
 :يلي فيما سنعرضها واليت االلكًتونية، االتصاالت شبكة إىل االتصالو  ماإلعال تكنولوجياو 

 على حاليا اعبزاور تتوفر :اجلزائر يف ادلعلومات و االتصال لتكنولوجيا األساسية البنية. 1.2.5
 اليت و اؼبعلومات، ؾبتمع بناء يف تساعد أن شأحتا من القطاع ىذا يف اؼبؤىالت و اإلمكاانت بعض

 (166-164، الصفحات 2008)اؼبعاصر،  :التالية العناصر يف سنتعرض
 اؼبستوردة األجهزة عدد قدر القطاع يف اؼبتعاملُت لتقديرات استنادا :اجلزائر يف الكمبيوتر آالت -

 يزال ما لكن الطلب، مكانة يبُت ما ىذا .نسخ آلة 250000 و كمبيوتر 50000 ب سنواي
 يف العليا السلطات ىدف مع يتعارض ما ىذا مكلفا اغبديثة التكنولوجيات استعمال إىل الوصول
 .التكنولوجيا ىذه استعمال تعميم

 بشبكة الوطٍت الًتاب غالبية اعبزاور يف االتصاالت شبكة تغطي :لالتصاالت العامة الشبكة -
 50 كذلك البصرية األلياف من كلم 15000 و اؽبرتيزية اػبطوط من كلم 22000 ب تقدر
 إىل ووصلت 1992 سنة منذ استغالؽبا بدأ اليت ابإلضافة ريفي نظام 100 و أرضية ؿبطة

(DZPAC) اليت ابعبملة اؼبعطيات إلرسال شبكة إىل (MEGAPAC) 4500 سنة يف خط 
 و اإلعالم وزارة تصرف ربت ابعبملة وضعت اؼبعطيات إلرسال اػباصة الشبكة أيضا ، 2000
 الربيد.بقطاع  اػباصة اؼبؤسساتية الشبكة إىل ابإلضافة االتصال

 موارد وجود رغم العاؼبية، األداء مستوايت عن بعيدا اجملال ىذا يزال ال  :احلاسوب برامج -
 ىذا يف العاؼبية الشركات من جدا القوية اؼبنافسة إىل ذلك يف السبب ويرجع كفاءة ذات بشرية
 قرصنة، ىذه لعملية نتيةة ىي اعبزاور يف اؼبستعملة الربامج من 9 من أكثر إىل ابإلضافة اؼبيدان
 .اغباسوب برامج تطوير معوقات أىم من تعترب العملية



 

 فارس انصري و طرطاق رتيبة
 

 134                                                           رللة NARAFE                             2119، ديسمرب 2، العدد 2اجمللد 

 

 العمومية خاصة االقتصادية اعبزاورية اؼبؤسسات يف ضعيفا تطورا الشبكات تشهد :الشبكات -
 اليت التأمُت البنوك، الطَتان، اعبمارك، الربيدية، كاؼبؤسسات القطاعات بعض عن النظر فبغض
 تبقى األداء مستوايت أن إال للمعطيات، وفعالة سريعة أوعية بفضل ملحوظُت وتوسعا تطورا تعرف
 .ضعيفة
 اخلدمات ادلصرفية اإللكرتونية ابجلزائر:. 3.5

      شبكة على مواقع ؽبا اعبزاورية البنوك معظم إن :اجلزائرية البنوك استخدام االنرتنت يف .1.3.5
 تظهر algeria.dz‐of‐www.bankاالنًتنت  على موقعو اعبزاور لبنك فالنسبة االنًتنت

 غَت ولكنها ـبتلفة إحصاويات و اؼبالية و النقدية السياسة البياانت عن و من اؼبعطيات ؾبموعة فيو
 اليت و العامل يف اؼبركزية البنوك مواقع بعكس إلكًتونية، معلوماتية خدمة أي يقدم ال ىو و متةددة
 . اإللكًتوين موقعو من انطالقا الدول تلك ؼبصارف اإللكًتونية الدفع أنظمة على يشرف بعضها

 مل ومعظمها  نفسها عن اؼبعلومات من ؾبموعة تعرض فمواقعها التةارية، للمصارف ابلنسبة أما   
 )للزابونالرصيد  على ابإلطالع تسمح مصارف ىناك أن نذكر أن هبب أنو إال مدة، منذ هبدد

 صندوق موقع :البنوك تلك مواقع أمثلة ومن .األخرى العمليات بعض و النظام( يف اؼبشًتكُت
 تقدم لكنها و الريفية، والتنمية الفالحة بنك اعبزاوري، الشعيب القرض واالحتياط، للتوفَت الوطٍت

 تفعيل و األمر ىذا تدارك هبب لكن و .نوعيتها أو اػبدمة نطاق حيد من سواء ؿبدودة عمليات
 بتقدميو " اعبزاور بريد " ذبربة ننسى ال السياق ىذا يف و متطورة مصرفية خدمة لتقدمي االنًتنت دور

 الربيدي الصك طلب و الربيدي اغبساب كشف على اإلطالع مثل الشبكة عرب خدمات
 الربيدي، اغبساب عرب "بفرع "موبيليس اػباص النقال اؽباتف فاتورة تسديد إمكانية إىل ابإلضافة
 . اؼباء الغاز و الكهرابء فواتَت ودفع الربيدي اغبساب حول لالستعالم الصويت اؼبوزع خدمة إنشاء

 تقدمي يف اؽباتف اعبزاورية اؼبصارف تستعمل ال: ادلصرفية اخلدمة يف اذلاتف ستخدام .2.3.5
 فتح بعد كبَت تطور من األخَت ىذا ما شهده رغم احملمول، أو الثابت اؽباتف سواء خدمانا،

http://www.bank‐of‐algeria.dz/
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 خدمة مشًتكي عدد من االستفادة وعلى اؼبصارف اؼباضية القليلة السنوات يف اعبزاورية السوق
 .الزابون من عدد أكرب عبلب خدمانا تقدمي يف اؽباتف

 و اعبزاور بريد مكاتب و البنكية اؼبؤسسات عرفت اجلزائر: يف االلكرتونية ادلقاصة .3.3.5
اآللية  اؼبقاصة بواسطة النقدي الدفع نظام صيغة انطالقة 2006 ماي 15 يف العامة اػبزينة ىيئات

(Algérie Télécompensation Interbancaire) اآليل اإلدخال على النظام ىذا ويعتمد 
 (INFOS, 2006) .الضووي اؼباسح على الشيكات صور و الرقمية للبياانت

          اعبزاوري اؼبصريف اعبهاز يف معلومايت نظام لتشغيل تتوفر أن هبب كانت اليت الشروط من   
 (2011)شيشة و زنييت،  :يلي ما

 وتشرف االلكًتونية للمقاصة مستقبلية– شبكة– ىيئة إنشاء على تعمل القيادة عبنة تعيُت -
 ؛اؼبايلو  اؼبصريف للقطاع اؼبهيكلة العصرنة مشاريع صبيع على

 ؛فروع ؽبا أنشئت و اعبزاور بنك إىل القيادة عبنة أوكلت -
 .النظام بتسيَت تقوم للخدمات جديدة مصرفية شركة إنشاء مت -
 :التالية ابألعمال القيام مت اعبزاوري اؼبشروع إلقباح و   

 يعرف ما وشكلت ،التكنولوجيا خيارات مع وتكييفها التنظيمية النصوص صياغة إعادة -
 النقد وقانون واعبزاوي التةاري القانون على تعديالت إدخال عنو وترتب، اؼبصريف ابؼبيثاق
 ؛والقرض

 واليت واؼبواصالت الربيد إدارة طرف من اؼبنشأة ATلالتصاالت اعبزاورية الشركة تكييف  -
 .والكمي النوعي اؼبستوى على الطلب لتطوير الضرورية التقنية ابحتياجات اؼبوارد تكفلت

 اجلزائر يف االلكرتوين الدفع أدوات .4.5
1.4.5 .:CIB ىذه تستعمل ،1997  سنة يف هبا العمل وبدأ: اآليل الصرف بطاقات 
 الصرف أجهزة من للسحب خاصة مؤسسة بواسطة البطاقات ىذه أنشئت SATIM البطاقات
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-14، الصفحات 2008)انصر،  .اعبزاور يف فقط صاغبة ألحتا واؼبكان اؼبدة ؿبددة وىي اآليل
 إىل يشَت كما دفع بطاقة ليست و فقط سحب بطاقة كوحتا البطاقة ىذه على يعاب ما  (15
 .هبذه البطاقة التعامل ضعف إىل ابإلضافة ىذا النظام،  اسم ذلك

 اغبساابت ذوي للعمالء سبنح والدفع للسحب بطاقة وىي: الدولية البنكية البطاقات. 2.4.5
 ضعيف بعدد كان البطاقة ىذه إصدار لكن والدويل، احمللي اؼبستويُت على صاغبة الصعبة ابلعملة
 الواسع االنتشار من ابلرغم وىذا 2004 سنة ماليُت 7 و 2003 سنة بطاقة ماليُت 6 بلغ جدا
 :البطاقات ىذه وسبنح، العاؼبي اؼبستوى على البطاقة ؽبذه
 وخدمات مشًتايت من معامالتو بتسوية لو للسماح جزاوري لزبون ؿبلي بنك طرف من -

 ؛اػبارج من ذبارية
 سحب اجل من سياحية( أو ذبارية )رحالت ابلوطن مقيمُت غَت أو أجانب لعمالء أو -

 .Mansou, 2006, p) .القانون بو يسمح ما وفق وىذا األجنبية ابلعمالت مبالغ
260) 

 ال أي اوتمان بطاقة تعد ال أحتا العاؼبية صفتها رغم اعبزاور يف البطاقة ىذه على أيضا يؤخذ فبا    
 التعامل ثقافة غياب إىل أساسا يعود ذلك كل أن ويبدو الرصيد، من لكثر هبا السحب ميكن

 مقابل هبا التعامل أماكن ؿبدودية بسبب ؽبا عام قبول وجود وعدم ، اعبزاور يف البنكية ابلبطاقات
 .ل فراد اليومية التعامالت يف النقدي التفضيل

 البنكية  البطاقات– االلكرتونية  الدفع وسائل مشاكل  .6
 ابجلزائر خاصة مشاكل. 1.6

 زاد قد و حساابنم، تسَت اليت اؼبالية اؼبؤسسات بُت و التةار و العمالء بُت ثقة أزمة وجود -
 ؛خليفة آل كبنك اعبزاورية البنوك عرفتها اليت اؼبالية الفضاوح األزمة ىذه حدة من
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 يف للفصل طويال وقتا ستأخذ مشاكل وقوع حال اليت القضاوية واحملاكم النظام يف الثقة عدم -
 اؼبتعلقة القضااي يف تتخذ اليت القضاوية اإلجراءات طول إىل يعود الثقة وانعدام القضااي،

 ؛رصيد بدون ابلشيكات
 الثقة رفع يف ساىم الرصيد كافية غَت أو رصيد بدون للشيكات اؼبتكررة االستعماالت ارتفاع -
 ؛النقدي السيولة تفضيل يف ساىم فبا الدفع وساول عن
 على قادرين وغَت النقدية السيولة يف سوى يثقون ال األشخاص هبعل األمية مشكل -

 ؛البنكية البطاقات استعمال أو استيعاب
 القدرة وعدم الضراوب من للتهرب وسيلة أحسن ألحتا النقد استخدام اعبزاوري اؼبواطن وببذ -

 التصريح على ابلبطاقات البيع عملية ستةربىم الذين للتةار ابلنسبة خاصة رقابة، فرض على
 .التةارية لتعامالنم الفعلية ابلقيمة

 من بُت اؼبشاكل العامة مايلي: :عامة مشاكل. 2.6
 يتلقى اغباالت هبذه خاص مركز اؼبتناول يف وضع مت اؼبشكل ىذا ؼبواجهة و :والضياع السرقة -

 دبةرد والذي SATIMلشركة   اتبع مركز ىو و أايم 7 أايم/ 7 و سا 24 سا/ 24 ؼبدة االتصاالت
 يتلق مل إن لكن معارضة، حالة يف البطاقة يقوم بوضع معينة بطاقة سرقة أو بضياع اتصال أن يتلقى

 يوما 15 مدة يف البطاقة سرقة أو ضياع على بنكو أو اغبامل طرف من الكتايب التأكيد اؼبركز ىذا
 ىذا يتخصص البنك، حيد أو اغبامل عاتق على اؼبسؤولية وتصبح البطاقة، عن اغبةز برفع فسيقوم
 األخرى الدفع بوساول مكلفة الدفع عوارض و مركزية بينما للبطاقات، والضياع السرقة حباالت اؼبركز

 ألمر. السنداتو         كالشيكات
 حةزىا سيتم البطاقة ؽبذه فيو مشبوه استعمال اكتشاف حال يف : للبطاقة االحتيايل االستعمال -

 أخرى بطاقة ستصدر اغبامل براءة من التأكد حال يف و الغش، عملية من التأكد يتم حىت  مؤقتا
 .لصاغبو
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 أو صالحيتها مدة كانقضاء لالستعمال صاغبة غَت أصبحت بطاقة كل :التعسفية العمليات -
 يتم التاجر، طرف من البطاقة هبذه الدفع قبول مت و البنك، قبل من لو اؼبصرح للمبلغ العميل ذباوز

 اؼبتعامل البنك من يطلب و التاجر، ىذا لدى موجودة تكون اليت و للبنوك التابعة األجهزة وقف عمل
 .العقد إلغاء التاجر مع
 تتم اليت التسةيالت خالل من للبطاقة اؼبستخدمة العمليات إثبات يتم :اإلثبات إشكالية -

 عمليات كل حول اؼبسةلة البياانت كافة استخدام يتم كما االلكًتوين، الشريط على أوتوماتيكيا
 .القضاء على نزاع يطرح حينما إال تثار ال اؼبشكلة ىذه عادة و أجهزة من السحب

 
 اخلامتة:. 7
لقد حققت اؼبصارف بصفة عامة العديد من النتاوج، نتيةة توجهانا اغبديثة يف ؾبال    

تقدمي خدمانا اؼبصرفية، حيد يشهد العصر اغبايل قفزات ىاولة يف نظم االتصاالت 
العاؼبي، مع استمرار االلبفاض يف تكاليفو، وسوف يؤدي ىذا إىل تغَت جذري يف طريقة 

ؤسسات ألعماؽبم، ومن اؼبؤكد أن يؤدي ىذا التطور إىل تراجع وأسلوب أداء األفراد واؼب
الدور البشري يف اػبدمات اؼبالية، وإىل النمو الكبَت يف اؼبنتةات االلكًتونية واػبدمات 

 اؼبالية عن بعد، ونظام اؼبدفوعات القاوم على االنًتنيت.
النهوض  اعبزاور حاولت العاؼبي، لالقتصاد االلكًتونية الصَتفة قدمتو ما ألنبية ونظرا 

يف  جديد ىو ما كل ؼبواكبة اؼبصريف نظامها تطوير وضرورة الركود حالة من ابقتصادىا
 العاملة البنوك تساعد ربتية بنية إلنشاء عديدة إبصالحات فقامت اؼبصرفية، اػبدمة تسويق

 لمان و بسهولة وسرعة وخدمانا منتةانا تقدمي من اعبزاور يف االنًتنيت على شبكة
 غبماية
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 القوانُت تطبيق يف التأخر بسبب النور تر مل زالت ما اإلصالحات ىذه أن إال عمالوها،
من خالل ىذه الدراسة مت استخالص ؾبموعة من االستنتاجات و  التسيَت. وسوء

 واؼبقًتحات، وىي كاآليت:
 االستنتاجات: -
وأساليب تسويقو إال أن ضعف  رغم اجملهودات اؼببذولة يف ؾبال تطوير العمل اؼبصريف، -   

 التكنولوجيا اؼبستخدمة يف العمل اؼبصريف انعكس بشكل واضح على اػبدمات اؼبصرفية اؼبقدمة؛
 عدم االىتمام دبعايَت تنويع اػبدمات اؼبصرفية، واقتصارىا على ؾبموعة قليلة من اػبدمات؛ -   
يتعلق ابستخدام التكنولوجيا، ضعف تدريب اؼبوارد البشرية يف اؼبصارف، خصوصا فيما  -   

 .، فبا ينعكس على أداوهم يف العملواستخدام أساليب التسويق اغبديد
 التوصيات: -
هبب على اؼبصارف اعبزاوري أن تعمل جاىدة على ؾبموعة من األمور األساسية، هبدف  -   

 االرتقاء ابلعمل اؼبصريف ؼبواكبة التغَتات العاؼبية ومنها:
على تغيَت ثقافة العاملُت يف اؼبصارف، فيما يتعلق خبدمة الزابون، وجودة اػبدمات  العمل -   

اؼبصرفية، حبيد يكون شعارىم" الكل يف خدمة العميل"، ؼبواكبة أساليب التسويق للمصارف 
 اؼبتقدمة، يف ؾبال اػبدمات اؼبقدمة؛

عميل ابلنسبة للعمل اؼبصريف العمل على تطوير الثقافة اؼبعلوماتية، ألن ضعف الوعي لدى ال -   
اغبديد، وخاصة التسويق االلكًتوين وبتاج إىل وقت طويل، وهبذا سيكون العمل اؼبصريف مقتصرا 
على اؼبصارف الكربى، وشروبة فقط من الزابون )الطبقة اليت سبتلك ثقافة معلوماتية، وىذا من شأنو 

"عمالء اؼبصرف التقليدي"، أما يف أن يكرس نوعُت من العمالء، "عمالء اؼبصرف االلكًتوين"و
اؼبدى الطويل فإن مبو ثقافة اؼبعلوماتية، وخاصة االنًتنيت وتطور بيئة العمل اؼبصريف، سيلعب دورا 
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كبَتا يف إنضاج وعي العمالء والعاملُت يف اؼبصارف لنبية التحول كبو الصَتفة االلكًتونية، وما 
 ينتج عنها من فواود؛

شريعات تنظم وتطور التعامل يف اػبدمات اؼبصرفية اغبديثة، وتشةع على إدخال قوانُت وت -   
 التسويق االلكًتوين للخدمات؛

استغالل الكفاءات اؼبوجودة يف اؼبصارف والقادرة على االبتكار اؼبعتمد على اؼبؤشرات  -   
 اؼبتنوعة، واؼبالومة خاصة يف ؾبال التسويق.

 
  . قائمة ادلراجع:8
 اجملالت:  -

 علي وأثرىا اؼبصرفية اػبدمات جودة ،2016 علي، أضبد دمحم الطاىر و ىاجر اؼبلك دمحم -
 .1، العدد17اجمللداالقتصادية،  العلوم ، ؾبلةالعميل رضا
، ؾبلة اؼبصرفية اػبدمات على جودة اإللكًتوين التسويق آثر ،دون سنة نشر حسن، مراد إايد -

 العراقية،.الداننَت، العدد الثالد، اعبامعة 
التسويق االلكًتوين وأثره على ، 2115 أضبد، مصطفىشكشك ،  علي عمرانأبوخريص  -

 اجمللة اعبامعة،، جودة اػبدمات اؼبصرفية: دراسة ميدانية على اؼبصارف التةارية دبدينة زلينت
 .17العدد ،اجمللد الثاين

 .03 العدد ، اؼبعاصر االقتصاد ؾبلة، 2008أفريل مليانة، ػبميس اعبامعي اؼبركز -
ؾبلة  ، -الوضعية و األفاق -وساول الدفع التقليدية يف اعبزاور ،2011 عبد الرحيم وىيبة، -

 . 09اؼبركز اعبامعي، سبنراست، العدد  ،الباحد
 اؼبصريف النظام ،اؼبالية و االقتصادية الدراسات ؾبلة ،2008جانفي  سليمان،انصر  -

 .االول العدد ، العوؼبة ربدايت و اعبزاوري
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 :علميةالرسائل ال -
مقدمة للحصول على درجة اؼباجستَت يف إدارة  ،2009 رند عمران مصطفى األسطل، -   

-، اعبامعة اإلسالميةواقع استخدام التسويق االلكًتوين لدى البنوك العاملة يف قطاع غزة: األعمال
  فلسطُت. غزة،
 يف اؼباجستَت شهادة نيل متطلبات ضمن مقدمةمذكرة ، 2010-2009 فضيلة، شَتوف -   

 ،اعبزاور يف بعض البنوك حالة اؼبصرفية: دراسة اػبدمات جودة على االلكًتوين التسويق ثرأ التسويق
 .قسنطينة منتوري، جامعة،التسيَت  علوم و االقتصادية العلوم كلية ،قسم التسويق

 التةارية البنوك اؼباجستَت شهادة لنيل مكملة مذكرة، 2007-2006 إميان، العاين -   
منتوري  و مينات، جامعة بنوك االقتصادية، زبصص العلومقسم ، االلكًتونية التةارة وربدايت
 .بقسنطينة

 اغبديثة االذباىات اؼباجستَت شهادة لنيل مقدمة مذكرة  ،2005-2004 ظباح، ميهوب -   
 التسيَت، جامعة وعلوم االقتصادية العلوم والتأمينات، كلية البنوك زبصص، للخدمات اؼبصرفية

 بقسنطينة. منتوري 
رسالة مقدمة ضمن متطلبات اغبصول على درجة   ،2008 النونو، إظباعيل أضبد عماد -   

 األمريكية. العامل جامعة،  ميدانية الرفض: دراسة أو التبٍت دوافع -اإلنًتنت عرب التسوق الدكتوراه
 ادللتقيات -
 مقدمة مداخلة ، فيها ادلغاربية الدول جتارب و االلكرتونية ادلقاصة فريدة، زنييت ، شيشة نوال -

 التةارة اعتماد إشكالية و اعبزاورية البنوك الدفع يف نظام عصرنة حول الرابع العلمي اؼبلتقى ضمن
 .2011أفريل، 27مليانة  طبيس اعبامعي اؼبركز ، دولية ذبارب عرض – اعبزاور يف االلكًتونية

 ابللغة الفرنسيةالكتب  -
-MANSOURI Mansour , systèmes et pratiques bancaires en Algerie, 

ed houma , Alger , 2006 . 
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 : ملخص
ح الفرؽ بني تطبيق اضتوكمة هتدؼ الدراسة إذل إبراز مفهـو اضتوكمة يف اظتؤسسات اظتالية اإلسالمية، كتسعى اذل توضي

يف البنوؾ التقليدية كالبنوؾ اإلسالمية من حيث األسس كاظتبادئ اليت حتكم نشاطها مبا يتوافق مع اظتعايري اليت تنصها 
اعتيئات النقدية كاظتؤسسات اظتالية الدكلية من أجل تعزيز الشفافية كاإلفصاح داخل النظاـ اظتصريف. كما قامت الدراسة 

لضوء على ؼتتلف صيغ التمويل اإلسالمي كاظتخاطر اليت تتعرض عتا اظتصارؼ االسالمية عند تقدًن خدماهتا بتسليط ا
يف بيئة مالئمة تستدعي التقيد بضوابط الشريعة االسالمية كىو ما سعت اضتكومة اظتاليزية لتوفريه على مدار السنوات 

اظتصارؼ عرب السهر على تطبيق ؼتتلف النصوص الفارطة، حيث يقـو بنك نيقارا اظتركزم بتأطري عمل ىذه 
 .كالتشريعات اليت تعزز تبين مبادئ اضتوكمة يف ظل البيئة االقتصادية اظتتغرية

من خالؿ دراسة حالة أكؿ مصرؼ إسالمي يف ماليزاي "بنك اسالـ" اتضح أف غتلس إدارة البنك يعمل على تعزيز 
ايدة عدد اظتساقتني كزتاية مصاحل اصتميع حيث يلتـز غتلس اإلدارة كاستدامة ثقافة قوية ضتوكمة الشركات من أجل ز 

ابلكامل بتطبيق معايري النزاىة يف األعماؿ كاألخالقيات مع القيادة التنفيذية كاالسًتاتيجية الصحيحة لضماف الضوابط 
 شريعة اإلسالمية.كالتحكم يف اظتخاطر الداخلية كاطتارجية مبا يتماشى مع القيم األخالقية كقواعد كمبادئ ال

 .اضتوكمة اظتؤسسية، اظتصارؼ اإلسالمية، التمويل اإلسالمي، اظتخاطر اظتاليةكلمات مفتاحية: 
 JEL  :G34، G21، G3 اتتصنيف

Abstract:  

The study aims to highlight the concept of corporate governance in Islamic 

financial institutions and clarifies the most important differences between 

traditional and Islamic banks in terms of the principles and the foundations that 

rule their activity. Islamic banks must follow to the standards provided by 

monetary bodies and international financial institutions to enhance 

mailto:Nour-doc@outlook.fr
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transparency and disclosure within the banking system. The study also shed the 

light on the various forms of Islamic financing and the risks that Islamic banks 

are exposed to when providing their services in an environment that calls for 

adherence to Islamic laws, which is what the Malaysian government has sought 

to provide over the past years. Negara Central Bank supervises the activity of 

these banks by ensuring the implementation of legislations that promote the 

adoption of the principles of governance in light of the changing economic 

environment. 

Through a case study of the first Islamic bank in Malaysia "Islam Bank", we 

observed that the bank’s board of directors works to promote and sustain a 

strong corporate governance culture in order to increase the number of 

shareholders and protect the interests of all. The board of directors is fully 

committed to implement standards of integrity in business and ethics with 

executive leadership and the right strategy to ensure discipline and control of 

internal and external risks in line with ethical values, rules and principles of 

Islamic law. 

Keywords: Corporate Governance, Islamic Banks, Islamic Financing, 

Financial Risks 

JEL Classification Codes: G34, G21, G3. 

 

 .nour-doc@outlook.fr، بوريش نوريةادلؤلف ادلراسل: 

 

 

 :ادلقدمة
إف حدكث األزمات اظتالية كاالهنيارات اليت مست أكرب الشركات يف دكؿ شرؽ آسيا كأمريكا الالتينية 

 زعزعة ثقة أدل إذل اتلعدد كبري من الشرك افالسكركسيا كما حدث لالقتصاد األمريكي من 
إذل ضركرة التفكري إلكتاد حل عتذه األزمات، كهبذا ظهر مصطلح  دعى، ؽتا اظتساقتني لالستثمار

 ناضتوكمة على الساحة الدكلية من أجل مراقبة كزتاية الشركات من حدكث أم أزمات مالية، كذلك م
 . يةاظتؤسسخالؿ التطبيق اصتيد ظتبادئ اضتوكمة 

mailto:nour-doc@outlook.fr
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المية كغريىا من اظتؤسسات اظتالية االسالمية إذل تطبيق مبادئ حوكمة اظتؤسسات البنوؾ االس سعت
أجل ضماف أدائها اظتارل كتقليل اظتخاطر اليت تواجهها مع القياـ مبختلف نشاطاهتا مبا ال يتعارض  من

يع رت اليت تراقبمع أحكاـ الشريعة اإلسالمية كمراعاة البعد األخالقي بفرض ىيئة الرقابة الشرعية 
 ، كفقا ألحكاـ الشريعة السمحاء.العمليات اظتصرفية

 يف السؤالني اظتواليني:من خالؿ ما سبق تتوضح لنا معادل اإلشكالية 
 ىل متتلف مفهـو كتطبيق اضتوكمة يف كل من البنوؾ اإلسالمية كالبنوؾ التقليدية؟-
 ما مدل التزاـ البنوؾ اإلسالمية مباليزاي بتطبيق مبادئ اضتوكمة؟-
 لالجابة على التساؤالت السابقة قمنا بصياغة فرضيات البحث كااليت:ك 
 متتلف مفهـو كتطبيق اضتوكمة يف كل من البنوؾ اإلسالمية كالبنوؾ التقليدية.-
كاليت  تقـو البنوؾ اإلسالمية يف ماليزاي ابتباع نصوص كتشريعات البنك اظتركزم كاعتيئات اظتالية الدكلية-

 لتعزيز الشفافية كاإلفصاح داخل القطاع اظتصريف. اضتوكمةحتث على تبين قوانني 
 من أجل االظتاـ بسياؽ اظتوضوع قمنا بتقسيم البحث اذل تالث ػتاكر حيث تطرقنا يف كل ػتور اذل:

 : اضتوكمة يف اظتصارؼ اإلسالميةاحملور األكؿ
 : عقود التمويل اإلسالمي كاظتخاطر اليت تواجههااحملور الثاين
 )دراسة حالة بنك اسالـ(يف دكلة ماليزاي  اظتصارؼ االسالميةكمة و ح لث:احملوؿ الثا

 
I- اإلسالمية: احلوكمة يف ادلصارف  األولاحملور : 

I-0-: مفهوم احلوكمة ادلؤسسية 
ىي اسًتاتيجية تتبناىا الشركة يف سعيها لتحقيق أىدافها الرئيسية كذلك ضمن منظور أخالقي ينبع من 

صية معنوية مستقلة كقائمة بذاهتا كعتا من األنظمة كاللوائح الداخلية كاعتيكل داخلها ابعتبارىا شخ
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اإلدارم ما يكفل عتا حتقيق تلك األىداؼ بقدراهتا الذاتية بعيدا عن تسلط أم فرد فيها كذلك ابلقدر 
 (Williamson, 1999)الذم ال يتضارب كمصاحل االخرين ذكم العالقة 

ك النظاـ الذم يتم من خاللو توجيو كرقابة الشركات كيهدؼ اذل حتقيق تعرفها صتنة كادبورم ابهنا ذل
 The)التوافق بني مصاحل اإلدارة كاظتساقتني ابإلضافة اذل الكفاءة االقتصادية كالرفاىية االجتماعية 

Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance, 
1992) 

قى التعريف الذم أتت بو منظمة التعاكف االقتصادم ك التنمية ك على الرغم من تعدد التعاريف يب
األكثر مشوال حيث عرفتها أبهنا غتموعة العالقات بني إدارة الشركة ك غتلس ادارهتا ك اظتساقتني فيها ك 
غتموعة أصحاب اظتصاحل االخرين ك توفر تلك العالقات اعتيكل الذم نتكن من خاللو كضع أىداؼ 

وسائل لبلوغ تلك األىداؼ ك مراقبة األداء ك من مت فاف اضتوكمة اظتؤسسية اصتيدة ىي الشركة ك تقرير ال
اليت توفر لكل من غتلس اإلدارة ك اإلدارة التنفيذية اضتوافز اظتناسبة للوصوؿ لألىداؼ اليت تصب يف 

اردىا مصلحة الشركة ك تسهيل إكتاد عملية مراقبة فاعلة ك ابلتارل تساعد الشركة على استغالؿ مو 
 (OECD, 1999) بكفاءة
I-0-0- احلوكمةزلددات : 

  اطتارجيةاحملددات:  

كاليت تشري اذل اظتناخ االستثمارم العاـ للدكلة مبا يف ذلك: القوانني اليت تنظيم أداء السوؽ )مثل سوؽ 
كرأس رأس اظتاؿ كالشركات كاظتنافسة كمنع االحتكار كقوانني اإلفالس(؛ كفاءة القطاع اظتارل )البنوؾ 

اظتاؿ( يف توفري التمويل الالـز للمشاريع. القدرة التنافسية ألسواؽ السلع كعوامل اإلنتاج، ككفاءة 
اإلشرافية اعتيئات كالسلطات )ىيئة سوؽ اظتاؿ كالبورصة( يف ؽتارسة رقابة صارمة على الشركات. ىذا 

عالة )مثل اظتهنية اصتمعيات ابإلضافة إذل بعض التنظيم الذايت اظتؤسسات اليت تضمن أداء األسواؽ ف
اليت تقدـ رموز ؼتتلفة من األخالؽ للمشاركني يف السوؽ مثل اظتدققني كاحملاسبني كاحملامني كالشركات 
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العاملة يف سوؽ األكراؽ اظتالية، كما إذل ذلك(. ىناؾ كما أف اظتؤسسات للمهن مستقلة مثل مكاتب 
ماين كمكاتب االستشارات اظتالية كاالستثمارية. احملاماة كمكاتب التدقيق، مكاتب التصنيف االئت

حضور اؿ احملددات اطتارجية مهمة لتوفري حوكمة الشركات البيئة كضماف تطبيق القوانني كالقواعد اليت 
 تقلل من الصراع بني العوائد االجتماعية كاطتاصة

 احملددات الداخلية: 
عملية صنع القرار كتوزيع اظتسؤكليات بني من انحية أخرل، تشري إذل القواعد كاظتبادئ اليت حتديد 

حتديد عملية صنع القرار كتوزيع اظتسؤكليات بني اصتمعية العمومية، كأعضاء غتلس اإلدارة، كاظتديرين 
التنفيذيني للشركة. اؿ كجود كتطبيق ىذه القواعد كاظتبادئ للحد من تضارب اظتصاحل بني تلك 

  (Fawzy, 2003) األطراؼ الثالثة
 

I-0-2-: مفهوم حوكمة ادلصارف 
تعرؼ صتنة ابزؿ للرقابة اظتصرفية اضتوكمة اظتصرفية أبهنا الطريقة اليت تتم هبا إدارة أعماؿ كشؤكف 

 اظتؤسسات اظتصرفية من لدل غتالس اإلدارة كاإلدارات العليا كاليت تؤثر يف كيفية قياـ اظتصارؼ ابآليت:
قة بني شركاء ادلصرف )مسامهني مودعني دائنني بصفة عامة تعين اإلدارة الرشيدة وحتديد العال

زابئن رللس اإلدارة حكومة ...اخل( وزلاولة تاليف تعارض ادلصاحل وذلك من خالل هيكل تنظيمي 
زلكم حيقق مصاحل اجلميع ويضمن إدارة ادلصرف وخصوصا إدارة ادلخاطر بصورة واضحة وجيدة 

 Bank for International ) مبا يؤمن احملافظة على استقرار النظام ادلصريف
Settelments, 2006) 

 يف النقاط التالية: كحوكمة الشركاتأكجو االختالؼ بني حوكمة اظتصارؼ  كتتمثل أىم
اظتصارؼ أكثر عرضة للتضارب اك عدـ دتاثل اظتعلومات بني مدراء اظتصارؼ كاظتساقتني  .أ 

 الصغار كالدائنني مقارنة ابلشركات غري اظتالية 
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لقدر كبري من القواعد كاللوائح كالقيود التنظيمية ألقتية اظتصارؼ يف  ختضع اظتصارؼ .ب 
 االقتصاد

نسبة رأس اظتاؿ اظتمتلك يف اظتصارؼ تشكل نسبة ضئيلة يف غتموع مصادر التمويل  .ج 
% أك أكثر من مصادر دتويلها  90اظتتاحة للمصرؼ حيث حتصل اظتصارؼ على نسبة 

 ابلديوف
ارؼ أكثرىم من الشركات كيعزل ذلك اذل كظيفة أصحاب اظتصاحل اطتاصة يف اظتص .د 

 اظتصرؼ يف توفري السيولة يف االقتصاد.
اظتصارؼ يف الغالب أكثر عرضة للمساءلة كاحملاسبة من قبل اظتودعني كالدائنني الذين  .ق 

 يسعوف ضتماية نفسهم من ؼتاطر السمعة.
اظتارل الف  الضعف يف ىيكلية حاكمية اظتصارؼ تؤدم دكف شك اذل زعزعة االستقرار .ك 

اظتصارؼ ىي اليت حتدد اظتستخدمني النهائيني للموارد اظتالية كتشكل أحد أدكات تنفيذ 
   (2001)الربيعي ك راضي، السياسة النقدية. 

 
-I2- اإلسالميةاحلوكمة يف ادلصارف  : 

 تتجسد معادل اضتوكمة يف اظتصارؼ اإلسالمية من خالؿ: 
االستثمارية القائمة على مبدأ اظتضاربة أم درجة مراعاة أكرب ظتصاحل أصحاب اضتساابت  .أ 

عالية من اظتخاطرة مقارنة أبصحاب اضتساابت ألجل يف اظتصارؼ التقليدية اليت تقل ؼتاطرهتم 
 نظرا لتباث فوائدىم اظتصرفية.

كجود حوكمة ثنائية ؼتتلفة انجتة عن كجود غتلسني: غتلس اإلدارة هبدؼ مراقبة اصتانب  .ب 
يئة الرقابة الشرعية هبدؼ مراقبة مدل توافق العمليات اظتصرفية مع اإلدارم للمصرؼ كى

 الشريعة اإلسالمية.
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كجود ىدفني ؼتتلفني يف اظتصرؼ ذاتو نتكن أف يزيد من حدة تعارض اظتصاحل كبطبيعة اضتاؿ  .ج 
 (2014)بورقبة،  قد يولد ذلك بعض الصعوابت يف نشاط اظتصرؼ اإلسالمي

 للحوكمة يف اظتؤسسات اظتالية اإلسالميةاألساسية  ح: اظتفاتي1اصتدكؿ 
 ادليدان التحدايت أهداف ومسؤوليات احلوكمة

 احمليط

ترقية كتعزيز بيئة األعماؿ كاجملاؿ القانوين الذم يدعم 
 اضتوكمة

 الفعالية يف النظاـ القانوين

 فعالية العقود

 القواعد القانونية

النظاـ االقتصادم، اظتارل 
 كالقانوين

نني كاألنظمة الواضحة اليت تتماشى مع توفري القوا
 طبيعة كحاجة اظتؤسسات اظتالية االسالمية

تسهيل قوانني عمليات اظتؤسسات 
 اظتالية االسالمية

قواعد كقوانني اضتوكمة 
 للمؤسسات اظتالية االسالمية

معايري احملاسبة كالتدقيق من أجل توفري  توفري معايري ػتاسبية موحدة كاضحة كشفافة
 ت كاضحة كشفافةمعلوما

 النظاـ احملاسيب

 ادلؤسسات العمومية

 اصتمعيات البنكية تقدًن اضتد األدىن ظتعايري اضتوكمة كضع اظتبادئ كالقوانني اظتناسبة

توفري دليل ارشادم للمؤسسات اظتالية اإلسالمية 
 إلدارة ؼتتلف العمليات كاظتخاطر اظتصاحبة عتا

ر استقرار النظاـ اظتارل )تسيري اطتط
 النظامي(.

تطوير نظاـ الرقابة الداخلي، إدارة 
 اظتخاطر كمعايري الشفافية كاالفصاح

 اظتراقبني

 اصتانب اظتؤسسي

 حقوؽ اظتساقتني انتخاب أعضاء غتلس اظتساقتني

 اضتصة من األرابح

 اظتساقتني

 كضع السياسات كاالسًتاتيجيات الشاملة

 مسائلة االدارة

 ضماف فريق إدارة كفؤ

 على اإلدارة االشراؼ

 زتاية حقوؽ اظتساقتني كاظتودعني

 غتلس االدارة

تنفيذ السياسات اظتوضوعة من طرؼ اجمللس بطريقة 
 مسؤكلة كمالئمة.

 تشغيل كفاءة اظتؤسسة

 اظتوازنة العادلة بني اطتطر كالعائد

 ىيكل حوافز كفؤ

 اإلدارة العليا

التأكد كاضترص على تطبيق القواعد اظتوضوعة من   التدقيق الداخلي جودة ككمية اظتعلومات
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 شفافية اظتعلومات لسطرؼ اجمل

 مواكبة األىداؼ اظتسطرة من طرؼ اإلدارة

 تدنية اظتخاطر التشغيلية

 اظتهارات كأخالقيات العمل

 ىيكل حوافز جيد

 اظتوظفني

كضع القواعد كالقوانني اظتطابقة  االشراؼ على االمتثاؿ ألحكاـ الشريعة اإلسالمية.
 اإلسالمية. للشريعة

 غتلس الشريعة

 أطراف أخرى

 التصرؼ مبسؤكلية

 قيادة األداء

 تقدًن خدمات جيدة

 عائد مالئم

 اظتودعني

 جودة ككمية اظتعلومات تقييم دقة كجودة ككمية اظتعلومات

 شفافية اظتعلومات

 اظتدققني اطتارجيني

 تدقيق غتلس الشريعة يعة االسالميةالتمسك بقوانني الشر  التأكد من مطابقة أحكاـ الشريعة اإلسالمية.

 M.Umer and Habib Ahmad 2002, Corporate Governance in Islamic :اظتصدر

Financial Institutions, Occasional Paper n 6, Islamic Development Bank, pp15-

16. 
 
I-2-0- التقليديةالفرق بني احلوكمة يف ادلصارف اإلسالمية وادلصارف : 

اظتصارؼ اإلسالمية شكال كمضموان عن اظتصارؼ التقليدية حيث تعتمد األكذل على غتموعة  ختتلف
 من اظتبادئ ال نتكن التنازؿ عنها حىت ال يفقد اظتصرؼ اسالميتو كتتمثل ىذه اظتبادئ يف:

 مبدأ اظتشاركة يف الربح كاطتسارة أك الغنم ابلغـر .أ 
 لدينمبدأ اظتتاجرة على أساس اظتلكية ال على أساس ا .ب 
 مبدأ التزاـ اظتصرؼ يف معامالتو أبحكاـ الشريعة اإلسالمية .ج 

اظتصارؼ التقليدية تعتمد على مبدأ الفائدة أخذا كعطاءا كال تشًتط يف ذلك مشركعية اظتشاريع اظتمولة 
فالعقود اليت تقـو على مبدأ اظتشاركة يف الربح كاطتسارة تتميز بدرجة عالية من اظتخاطرة مقارنة ابلعقود 

ليت تقـو على الفائدة احملددة مسبقا ؽتا يستلـز إدارة عادلة كرقابة فعالة كشفافية كاضحة توضح حقوؽ ا
أف مبدأ االلتزاـ أبحكاـ الشريعة اإلسالمية ال ينظر اليو فقط من ابب تطبيق  اطرؼ. كمككاجبات كل 
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ن ابب التزاـ األشخاص القائمني مبدأ الغنم ابلغـر أك عدـ دتويل اظتشاريع اضتراـ كافتا ينظر اليو أيضا م
 على اظتصرؼ مببادئ الشريعة اإلسالمية يف سلوكياهتم كتصرفاهتم.

تتضمن اظتصارؼ التقليدية أربعة عناصر أساسية للحوكمة تتمثل يف اظتساقتني، غتلس اإلدارة، اإلدارة 
يتمثل يف ىيئة كأصحاب اظتصاحل األخرل بينما يزيد عن ىؤالء يف اظتصارؼ اإلسالمية عنصر خامس 

الفتول كالرقابة الشرعية اليت تسهر على مراقبة مدل توافق اعماؿ اظتصرؼ مع احكاـ الشريعة 
اإلسالمية فيكوف بذلك نظاـ اضتوكمة يف اظتصارؼ اإلسالمية ؼتتلفا عن نظاـ اضتوكمة يف اظتصارؼ 

 )بورقبة، مرجع سابق( التقليدية
I-2-2- ميةاإلسالمتطلبات احلوكمة يف ادلصارف : 

االلتزاـ أبحكاـ كمبادئ الشريعة اإلسالمية ىو ما نتيز اظتصرؼ اإلسالمي للتمتع ابظتصداقية الشرعية 
)مصرؼ سوراي  الكافية كجذب العمالء كأتسيسا على ذلك كتب على غتلس اإلدارة مراعاة ما يلي:

 (2009اظتركزم، 
 :شريعة اإلسالميةااللتزاـ يف ؽتارسة رتيع أكجو العمل اظتصريف أبحكاـ ال-أ 

كتب على مؤسسات اطتدمات اظتالية اإلسالمية أف تضع إطار لسياسة ضوابط إدارة شاملة حتدد  
األدكار كالوظائف االسًتاتيجية لكّل عنصر من عناصر ضوابط اإلدارة، كاآلليات اظتعتمدة ظتوازنة 

 مسؤكليات مؤسسات اطتدمات اظتالية اإلسالمية جتاه ؼتتلف أصحاب اظتصاحل
 :تزكيد ىيئة الرقابة الشرعية جبميع اظتعلومات الالزمة-ب

كتب على مؤسسات اطتدمات اظتالية اإلسالمية أف تتأكد من أف إعداد تقارير معلوماهتا اظتالية كغري  
كتكوف مطابقة  –اظتالية تستويف اظتتطلبات اليت تنص عليها اظتعايري احملاسبية اظتتعارؼ عليها دكلينا 

يعة اإلسالمية كمبادئها كاليت تسرم على قطاع اطتدمات اظتالية اإلسالمية كتعتمدىا ألحكاـ الشر 
 السلطات اإلشرافية يف الدكلة اظتعنية.

 :االلتزاـ ابضتصوؿ على رام ىيئة الرقابة الشرعية يف رتيع العقود كاظتعامالت-ج
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ت االستثمار يف متابعة كتب على مؤسسات اطتدمات اظتالية اإلسالمية اإلقرار حبقوؽ أصحاب حسااب
أداء استثماراهتم كاظتخاطر ذات العالقة، ككضع الوسائل الكافية لضماف احملافظة على ىذه اضتقوؽ 

 كؽتارستها.
 :كضع دليل للسياسات كاإلجراءات اطتاصة أبحكاـ كمبادئ الشريعة-د

تتالءـ مع اظتخاطر  كتب على مؤسسات اطتدمات اظتالية اإلسالمية اعتماد اسًتاتيجية استثمار سليمة
كالعوائد اظتتوقعة ألصحاب حساابت االستثمار )آخذين يف اضتسباف التمييز بني أصحاب حساابت 

 االستثمار اظتقيدة كاظتطلقة(. ذات العوائد
  :تزكيد عمالء اظتصرؼ بناء على طلبهم بشرح ألم فتول صادرة عن ىيئة الرقابة الشرعية-ق

ة اإلسالمية أف تضع آلية مناسبة للحصوؿ على األحكاـ الشرعية كتب على مؤسسات اطتدمات اظتالي
من اظتختصني هبا، كااللتزاـ بتطبيق الفتاكل كظتراقبة االلتزاـ ابلشريعة يف رتيع نواحي منتجاهتا كعملياهتا 

 كنشاطاهتا.
  :نشر القرارات كالفتاكل الصادرة عن ىيئة الرقابة الشرعية-ك

ية اإلسالمية االلتزاـ أبحكاـ الشريعة اإلسالمية كمبادئها اظتنصوص كتب على مؤسسة اطتدمات اظتال
عليها يف قرارات علماء الشريعة للمؤسسة. كينبغي للمؤسسة أف تعمل على نشرىا الطالع اصتمهور 

 عليها.
  :االلتزاـ مبعايري الضبط الصادرة عن ىيئة احملاسبة كاظتراجعة للمؤسسات اظتالية اإلسالمية-م

ؤسسات اطتدمات اظتالية اإلسالمية توفري اظتعلومات اصتوىرية كاألساسية حوؿ حساابت كتب على م
 االستثمار اليت تديرىا ألصحاب حساابت االستثمار كللجمهور ابلقدر الكايف كيف الوقت اظتناسب.

 
II - طرق التمويل اإلسالمي وسلاطرها الثايناحملور : 
II-0- (2112 )أبو اذلول،:  اإلسالميطرق التمويل 
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 :اظتضاربة 
يسمى البنك رب اظتاؿ كيسمى التعهد أك اظتلتـز مضاراب كىو الذم يقـو ابلعمل يف اظتشركع كال يتدخل 
البنك يف تفاصيل العمل اليومية كيف هناية العمل يقسم الربح بني البنك كاظتتعهد مبوجب االتفاؽ السابق 

 أم البنك يتحملها كحده. على حصة كل منهما أما يف حالة اطتسارة فاف رب اظتاؿ
 اظتشاركة: 

يتقدـ متعهد أك أكثر بطلب بتمويل استثمارم ظتشركعهم من البنك الذم يقـو كحده أك مبشاركة 
اخرين بتأمني األمواؿ الالزمة الكافية كيكوف صتميع األطراؼ مبا فيهم البنك حق اإلدارة كاالشراؼ 

رابح فتوزع بني الشركاء حسب النسب اظتتفق عليها على اظتشركع كعتم أف يتخلوا عن ىذا اضتق أما األ
كاليت ال يشًتط أف تكوف ؽتاثلة لنسبة ما دفعو كل شريك من األمواؿ أما اطتسارة فيشًتط أف يتحملها 

 الشركاء بنسبة ما أسهم فيو كل منهم يف رأس اظتاؿ.
 اظتراحبة: 

أك حاجة مقابل ربح معني كأجل تتم ىذه الطريقة أبف يطلب العميل من البنك أف يشرم لو منفعة 
معني للتسديد كتقـو معظم البنوؾ اإلسالمية ابظتراحبة يف شراء اطتدمات كالبضائع كاآلالت كاظتواد 
الػخرل كالتجهيزات بسعر ما مث تبيعها للعميل على أساس الكلفة مضافا اليها نسبة من الربح مت 

 االتفاؽ عليها.
 االجارة: 

تتم ىذه العملية أبف دتلك البنوؾ اإلسالمية عمارات أك آالت أك جتهيزات كتؤجرىا للعمالء مقابل أجر 
 يتفق عليو كتسمى العملية اجارة كعتا شركط تقرر ابالشًتاؾ مع اظتستأجر.

 اإلستصناع:  
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 كىو أف يطلب العميل من البنك اإلسالمي صناعة شيء معني غري متوفر يف السوؽ، كأفضل غتاؿ
يطبق فيو البنك ىذه الصيغة ىو بناء العقارات، حيث يقـو إبؾتاز مسكن يصفو العميل مث يبيعو إايه 

 ابلتقسيط عادة مقابل ضماانت تدفع مسبق.
 :الّسَلم 

كىو يشبو اظتراحبة يف غتاؿ تطبيقو من طرؼ البنك اإلسالمي، لكنو متتلف عنها يف تقدًن ذتن السلعة  
ف يتم التسليم الحقان، كقد ُشرع أساس ان يف غتاؿ الزراعة قدنتان، لكنو أصبح عند طلبها من البنك على أ

حاليان يُطبق يف غتاالت أخرل كالتجارة كالصناعة. ىذا كتوجد صيغ دتويلية أخرل كاظتزراعة كاظتساقاة 
 كاظتغارسة، إال أف تطبيقها من طرؼ البنوؾ اإلسالمية يبقى ضعيفان ابظتقارنة مع الصيغ األخرل.

II-2- (2112)مفتاح،  : اإلسالميةسلاطر عقود التمويل  
 نتكن تصنيفها إذل ؼتاطر ائتماف كؼتاطر سيولة كؼتاطر سوؽ كسنقـو بتحليلاظتخاطر اظتالية : 

: كمن اظتخاطر الرئيسية اليت تواجهها اظتصارؼ ىي اظتخاطر االئتمانية كاليت يقصد هبا االئتماف ؼتاطر-أ
عدـ السداد ابلكامل كيف الوقت احملدد ؽتا ينتج عنها خسارة مالية كتعرؼ اظتخاطر اليت تنشأ بسبب 

ؼتاطر االئتماف يف احتماؿ عدـ مقدرة العميل اظتقًتض من سداد القرض كأعبائو كفقا للشركط اظتتفق 
 عليها عند منح االئتماف  

يل العادية كتقلل من : كتنشأ ىذه اظتخاطرة من عدـ كفاية السيولة ظتتطلبات التشغؼتاطر السيولة-ب 
 عدـ قدرة النب ؾ على تسديد التزاماتو قصرية األجل عند مواعيد استحقاقها.

: ىي اظتخاطر اليت تطرأ على سوؽ األكراؽ اظتالية ألسباب اقتصادية أك سياسية أك السوؽ ؼتاطر-ج 
ثمانينات من القرف اجتماعية أك أمنية كمن األمثلة على ؼتاطر السوؽ ما حدث يف أكركاب الشرقية يف ال

العشرين، كيف مصر يف الستينات كالسبعينات، كيف الوالايت اظتتحدة كالعادل ككل عقب أحداث 
    2001سبتمرب 
 كتضم ؼتاطر التشغيل كاظتخاطر السياسية كالقانونية:  اظتخاطر غري اظتالية 
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أهنا: "ؼتاطر التعرض للخسائر : كىي ؼتاطر عرفتها صتنة ابزؿ للرقابة اظتصرفية على التشغيلية اظتخاطر-أ
اليت تنجم عن عدـ كفاية أك اـتفاض العمليات الداخلية أك األشخاص أك األنظمة أك اليت تنجم عن 

 احداث خارجية
: نؤثر اإلحداث السياسية كختلق ؼتاطر للعمل اظتصريف كمنها العوظتة، اظتقاطعة السياسية اظتخاطر-ب

 كاالضطراابت السياسية كالتأميم...اخل
: تنتج ىذه اظتخاطر من أخطاء يف نص العقود أكمن أتخر يف اختاذ اإلجراءات اظتخاطر القانونية-ج

 القانونية أك من ؼتالفة لبعض القوانني الدكلية
 (2015)فوزاف العبادم،  :اظتخاطر اطتاصة ابظتصارؼ اإلسالمية  

ر من افتقاد الفهم السليم لرسالة : تنشأ ىذه اظتخاطؼتاطر فقداف الثقة يف العمل اظتصريف اإلسالمي-أ
اظتصارؼ اإلسالمية كمضامني القاعدتني األساسيتني كقتا: الغنم ابلغـر كاطتراج ابلضماف سواء تعلق 
األمر ابلعاملني يف اظتصرؼ أك اظتتعاملني معو كىذا يؤدم إذل اىتزاز الثقة يف مكانة اظتصرؼ اإلسالمي 

األسلوب كاـتفاض العائد أك زايدة اعتامش كما ىوا ضتا ؿ يف كابلتارل عدـ التعامل معو بسبب تشابو 
 صيغة اظتضاربة.  

: تعزل للتغريات العكسية يف القيمة السوقية كألصل احملفظة لغاايت استثمارية ؼتاطر اظتلكية-ب
 كتشمل كل أدكات اظتلكية اظتضاربة كاظتشاركة.

تغريات اضتاصلة بني أصوؿ اظتؤسسة : يرتبط خطر معدؿ العائد عموما ابلؼتاطر معدؿ العائد-ج
كارصدة اظتمولني ينبع أيضا من عدـ اليقني يف العوائد احملققة من قبل البنوؾ اإلسالمية كيرتفع معدؿ 

 العائد عند ارتفاع اظتعدؿ اظترجعي يف السوؽ كال يكمن حتديده اال عند هناية العملية االستثمارية
(song & Oosthuizen, 2014): 
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ؼتاطر عدـ تطبيق قوانني الشريعة تدعى ؼتاطر الشريعة كىي  ـ مطابقة الشريعة اإلسالميةؼتاطر عد-د
متضمنة ابظتخاطر التشغيلية كما قد يؤدم عدـ تطبيقها اذل ضرر ابلسمعة ؽتا يؤدم اذل خركج األمواؿ 

   (81)فوزاف العبادم، مرجع سابق ص  من البنك كالتسبب إبفالسو كاحداث ؼتاطر نظامية
رابط قوم بني اظتخاطر كالعوائد كمنتجات التمويل اإلسالمي فالًتكيبة اظتنفردة ظتنتجات التمويل  ىناؾ

اإلسالمي تعرضها ظتختلف األنواع من اظتخاطر كمبختلف مراحل حياة العقود كاصتدكؿ التارل يوضح 
 .نطاؽ اظتخاطر اليت تتعرض عتا اظتؤسسات اظتالية اإلسالمية عند اجراء ؼتتلف العقود

 : ؼتاطر عقود التمويل اإلسالمي2اصتدكؿ 
 ادلخاطر

  سلاطر السوق

ؼتاطر  ؼتاطر السيولة
 اظتلكية

اظتخاطر  ؼتاطر االئتماف ؼتاطر السلعة
 التشغيلية

 أنواع العقود

 

 اظتشاركة × ×  × ×

 اظتضاربة × ×  × ×

 اظتراحبة × × × × ×

 السلم × × ×  ×

 االجارة × × ×  ×

 ستصناعاال × × × × ×

، إدارة اظتخاطر اظتالية يف أعماؿ الصريفة كالتمويل اإلسالمي، دار 2015اظتصدر: عبري فوزاف العبادم 
 119الفكر، عماف، األردف، الطبعة األكذل، ص 

III- اإلسالمية يف ماليزاي : الصريفة الثالثاحملور 
III-0- ماليزايمراحل نشأة وانتشار البنوك اإلسالمية يف : 
III-0-0- أتسست يف ماليزاي أكؿ  ماليزاياظترحلة األكذل بداايت العمل اظتصريف اإلسالمي يف :

تعمل على توفري مدخرات األشخاص ألغراض اضتج حتمل اسم "اتبونغ  1963مؤسسة مصرفية سنة 
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فقد حققت ىذه اعتيئة نظاما ادخاراي خدميا إسالميا بعيدا عن  ،( Tabong Hajiحاجي" )
 لربوية.مشكالت البنوؾ ا

III-0-2- اظترحلة الثانية ػتاكلة اضتكومة اظتاليزية كضع قانوف مستقل لعمل اظتصارؼ اإلسالمية: يف
( خبريا مصرفيا قامت بدراسة إمكانية عمل 20مت أتسيس ىيئة عامة مكونة من عشرين ) 1981عاـ 

مل اظتصارؼ مصارؼ إسالمية يف ماليزاي، كخلصت ىذه اعتيئة اذل ضركرة كضع قانوف مستقل لع
الذم خوؿ لبنك نيغارا  IBAقانوف البنوؾ اإلسالمية  1983اإلسالمية ليصدر بعدىا يف أفريل سنة 

 االشراؼ كتنظيم البنوؾ اإلسالمية.
III-0-3-أتسس  1983: يف جويلية عاـ  ماليزايانتشار البنوؾ اإلسالمية يف دكلة  اظترحلة الثالثة

و كفقا ظتبادئ الشريعة يو اسم " بنك إسالـ"، حددت أىدافأكؿ بنك إسالمي مستقل كالذم أطلق عل
يف نفس السنة قدـ بنك نيغارا ماليزاي نظاـ ثنائي أطلق عليو اسم " نظاـ اظتصرفية . اإلسالمية

( أك نظاـ الفركع اإلسالمية للبنوؾ التقليدية، ككاف يهدؼ من خاللو تسريع IBSاإلسالمية" )
رفية اإلسالمية اذل العمالء احملليني؛ فقد شتح للبنوؾ التقليدية كتقليص فًتة كصوؿ اظتنتجات اظتص

( بنك 24اظتشاركة يف تقدًن اظتنتجات اظتصرفية اإلسالمية، كنتيجة لذلك استجاب أربعة كعشركف )
 1999سنة  فرعا. 1663تقليدم كقاموا بتقدًن خدمات مصرفية إسالمية من خالؿ فركعهم البالغة 

رؼ ب " معامالت ماليزاي" بغية التقدـ يف الصناعة اظتصرفية اإلسالمية، أسس اثين بنك إسالمي ع
ليباشر بعدىا البنك اظتركزم اظتاليزم بغلق الفركع اإلسالمية ػتفزا بذلك إايىا على التحوؿ اذل كياانت 

أعطيت رخص للبنوؾ اإلسالمية األجنبية بفتح فركع عتا يف دكلة ماليزاي،  2010مصرفية كاملة. سنة 
تج عنها فتح فرع من بنك الراجحي السعودم كغريىا من بنوؾ اسالمية أجنبية أخرل كحبلوؿ تن

( كالذم يهدؼ اذل فرض االمتثاؿ IFSAمت اعتماد قانوف اطتدمات اظتالية اإلسالمية ) 2013
ها ألحكاـ الشريعة اإلسالمية على اظتؤسسات اظتالية اإلسالمية يف ماليزاي، حىت تتوافق أىدافها كأنشطت

   مع مبادئ الشريعة اإلسالمية.
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-III-2-:مبادئ حوكمة ادلصارف اإلسالمية يف ماليزاي 
 تتمثل مبادئ اضتوكمة للمصارؼ اإلسالمية اظتنصوصة من قبل البنك اظتركزم اظتاليزم فيما يلي

(Bank Negara Malaysia, 2017): 
مسؤكليات ػتددة كما كتب أف : كتب أف يرأس كل بنك إسالمي غتلس إدارة فعاؿ يتحمل 1اظتبدأ 

 يكوف للبنك اإلسالمي رؤية كاسًتاتيجية ػتددة كمفهومة بشكل كاضح.
: كتب أف يكوف ىناؾ تكوين فعاؿ للمجلس، مع استقاللية األعضاء كعدـ السماح لفرد أك 2اظتبدأ 

 غتموعة صغرية من األفراد السيطرة على قرار غتلس اإلدارة.
تقسيم كاضح للمسؤكليات يف البنك اإلسالمي، ؽتا يضمن كجود  : كتب أف يكوف ىناؾ3اظتبدأ 

 خطوط متوازنة ككاضحة إلبراز الدكر كاظتسؤكلية كالسلطة كاظتساءلة يف رتيع أؿتاء البنك اإلسالمي.
: ينبغي أف تكوف ىناؾ عملية رشتية كشفافة لتعيني أعضاء غتلس اإلدارة كتعيني الرئيس 4اظتبدأ 

 التنفيذم.
كتب أف يكوف اظتدراء أشخاصان من ذكم الكفاءة كاظتصداقية كالسالمة مع توفر اظتهارات : 5اظتبدأ 

 كاطتربات الالزمة كالقدرة على تكريس الوقت كااللتزاـ ابلعمل.
 : كتب أف كتتمع اجمللس ابنتظاـ كأف يكوف مزكدا بكامل اظتعلومات يف الوقت اظتناسب.6اظتبدأ 
 يم رشتي كمستمر لفعالية اجمللس ككل، كاظتدير كالرئيس التنفيذم.: كتب أف يكوف ىناؾ تقي7اظتبدأ 
: كتب أف يكوف ىناؾ إجراء رشتي كشفاؼ إلصالح مكافآت أعضاء غتلس اإلدارة كالرئيس 8اظتبدأ 

التنفيذم ككبار اظتوظفني كما أف اإلدارة كالسياسات كاظتمارسات كتب أف تكوف متوافقة مع القيم 
 Bank Islam Malaysia, Governance) .كأىدافو كثقافتومي اإلسال األخالقية للبنك

principles in Bank Islam, 2017) 
: األشخاص اظتخولوف سلطة اختاذ القرار )مبا يف ذلك اظتدراء( كتب عليهم توخي اضتذر لتجنب 9اظتبدأ 

 اظتواقف اليت قد تؤدم إذل تضارب يف اظتصاحل.
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ضح بني اظتساقتني كاإلدارة حىت ال ختتل مبادئ اضتكومة كتب أف يكوف ىناؾ فصل كا :10اظتبدأ 
 اظتؤسسية. 

كتب أف تكوف ىناؾ متطلبات تدقيق قوية كعلى اظتدقق كغتلس اإلدارة اضتفاظ على  :11اظتبدأ 
 عالقات مهنية كموضوعية 

: على البنك اإلسالمي أف ينخرط يف اتصاالت منتظمة كفعالة كعادلة مع اظتساقتني / 12اظتبدأ 
 أصحاب اظتصلحة. 

 : يكمن تعزيز فعالية اضتوكمة اظتؤسسية يف البنك من خالؿ اعتماد الوضوح كالشفافية.13اظتبدأ 
: غتلس اإلدارة مسؤكؿ مسؤكلية رتاعية كمساءؿ عن صحة معلومات اإلفصاح كإدارة 14اظتبدأ 

 اظتخاطر يف البنك.
 

III-3- ماليزايمنوذج احلوكمة ادلصرفية داخل بنك اسالم : 
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 سالـ ماليزايا: ؼتطط اضتوكمة يف بنك 1الشكل 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اظتصدر: التقرير السنوم لبنك اسالـ ماليزاي.
 خالؿ: جتسيدىا من منك اليت يكمعادل اضتوكمة يف مصرؼ اسالـ ماليزاي  1يوضح الشكل 

مديرين غري تنفيذيني مستقلني، ( منهم 5( أعضاء ستسة )8: يضم اجمللس ذتانية ) اإلدارةغتلس -1
 كمديرين غري تنفيذيني غري مستقلني، كمدير تنفيذم كاحد.

إدارة 
ادلوجودات 
 وااللتزامات

غتلس 
 الشريعة

جلنة  جلنة التعيني
 التمويالت

جلنة التدقيق 
 وادلعاينة

رللس 
 االدارة

جلنة إدارة 
 ادلخاطر 

جلنة األجور 
 وادلرتبات

 ادلدير

اللجنة 
 االدارية

اإلدارة 
والتحكم 

يف 
 ادلخاطر

جلنة 
توجيه 

استمرارية 
 االعمال

جلنة 
 ادلناقصات

جلنة توجيه 
تكنولوجيا 
 ادلعلومات

جلنة 
 التمويل

جلنة إدارة 
لتدقيقا  

جلنة الزكاة 
واالعمال 

 اخلريية

جلنة 
 التحصيل

إدارة 
 ادلنتجات

إدارة 
ادلخاطر 
 التشغيلية
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: مسؤكلة عن مساعدة اجمللس يف إدارة اظتخاطر كما ىو ػتدد من قبل البنك صتنة إدارة اظتخاطر-2
كؼتاطر  اظتركزم كاإلشراؼ على أنشطة اإلدارة يف إدارة ؼتاطر االئتماف كؼتاطر السوؽ كؼتاطر السيولة

( أعضاء، أربعة منهم 6التشغيل كاظتخاطر القانونية كؼتاطر الشريعة كاظتخاطر األخرل. تضم اصتنة ستة )
( مدراء مستقلني غري تنفيذيني. كيرأسها مدير مستقل غري تنفيذم مع غالبية مستقلة للمدراء غري 4)

 التنفيذيني. 
ضماف كجود عملية إعداد تقارير مالية موثوقة  : مسؤكلة عن دعم اجمللس يفصتنة التدقيق كاظتعاينة-3

كشفافة كنظاـ الرقابة الداخلية داخل البنك كاإلشراؼ على فاعلية اظتدققني الداخليني كاظتدققني 
اطتارجيني للبنك. تضم ستة أعضاء، ستسة منهم ىم مدراء غري تنفيذيني مستقلني كيرأسها مدير غري 

 ظتديرين غري التنفيذيني.تنفيذم مستقل مع غالبية مستقلة من ا
: مسؤكلة عن مساعدة اجمللس على عملية انتخاب كتعيني كإعادة تعيني اظتديرين على صتنة التعيني-4

أساس معايري مالئمة كسليمة يعتمدىا البنك. تستعرض اللجنة أيضنا ختطيط التعاقب، نتائج األداء، 
لس لضماف االستمرارية كتعزيز فعالية اظتديرين تقييم اظتديرين كبعد ذلك تقدـ التوصيات الالزمة إذل اجمل

 كغتلس اإلدارة ككل. 
: توذل مسؤكلية مراجعة مقًتحات التمويل ك / أك االستثمار صتنة إعادة تقييم التمويالت اظتمنوحة-5

 اليت توافق عليها صتنة التمويل ك / أك صتنة االكتتاب كاالستثمار لإلدارة بناءن على اضتدكد اليت لتددىا
( 5غتلس اإلدارة كما إبمكاهنا ؽتارسة اضتق يف االعًتاض على اظتوافقات / القرارات. تضم ستسة )

( مدراء غري تنفيذيني 3أعضاء كيرأسها مدير غري تنفيذم غري مستقل كأعضاؤىا عضو منتدب كثالثة )
 غري مستقلني. 

التقارير إذل غتلس اإلدارة كضماف  : من الناحية الوظيفية، تقـو اللجنة بتقدًنصتنة الرقابة الشرعية-6
االمتثاؿ ألحكاـ الشريعة اإلسالمية أبرز كظائفها تتمثل يف البحوث كاالستشارات، إدارة اظتخاطر 
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( 4( أعضاء يتألفوف من أربعة )5الشرعية، اظتراجعة الشرعية كالتدقيق الشرعي. تتكوف من ستسة )
 (. 1ابحثني ػتليني كابحث أجنيب كاحد )

طر متصلة جبميع جوانب أعماؿ البنك كعملياتو عتذا تعترب إدارة اظتخاطر احملرؾ اظتهم لصنع إف اظتخا
القرار االسًتاتيجي لدعم أىداؼ العمل، كحتقيق التوازف بني الرغبة يف اظتخاطرة كالعودة كاضتفاظ على 

 ناصر الرئيسية:اظتركز اظتارل السليم كرأس ماؿ البنك يتم إدارة اظتخاطر يف البنك بناءا على الع
 حوكمة اظتخاطر.• 
 الرغبة يف اظتخاطرة.• 
 عملية إدارة اظتخاطر.• 
 ثقافة اظتخاطر.• 

يف ظل البيئة االقتصادية اظتتقلبة يعمل غتلس إدارة بنك إسالـ على تعزيز كاستدامة ثقافة قوية ضتوكمة 
لس اإلدارة ابلكامل الشركات من أجل زايدة عدد اظتساقتني كزتاية مصاحل اصتميع حيث يلتـز غت

بتطبيق معايري النزاىة يف األعماؿ كاألخالقيات مع القيادة التنفيذية كاالسًتاتيجية الصحيحة لضماف 
الضوابط كالتحكم يف اظتخاطر الداخلية كاطتارجية مبا يتماشى مع القيم األخالقية كقواعد كمبادئ 

 الشريعة اإلسالمية.
 

 اخلامتة:
الشريعة اإلسالمية ىو ما نتيز اظتصرؼ اإلسالمي للتمتع ابظتصداقية الشرعية االلتزاـ أبحكاـ كمبادئ 
أىم معادل اضتوكمة اظتؤسسية يف اظتصارؼ  إببرازمن خالؿ ىذه الدراسة قمنا  الكافية كجذب العمالء.

كغريىا من اظتصارؼ التقليدية مطالبة بتطبيق اظتعايري كاظتبادئ اليت تضعها  تعداإلسالمية كاليت 
سلطات النقدية ك اعتيئات اظتالية الدكلية من أجل رفع كفاءة العمل اظتصريف، فاضتوكمة اظتؤسسية ال

اصتيدة ىي اليت توفر لكل من غتلس اإلدارة ك اإلدارة التنفيذية اضتوافز اظتناسبة للوصوؿ لألىداؼ اليت 
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صارؼ على استغالؿ كتسهل إكتاد عملية مراقبة فاعلة ك ابلتارل تساعد اظت اظتصرؼتصب يف مصلحة 
.نستخلص من خالؿ البحث الذم قمنا بو أف ماليزاي عملت على اعداد األرضية  مواردىا بكفاءة

الالزمة لعمل اظتصارؼ اإلسالمية عرب ادماجها يف بيئة مناسبة تراعي أسس العمل اظتصريف اإلسالمي مبا 
كزم اظتاليزم بتأطري عمل ىذه يتوافق كقواعد الشريعة االسالمية السمحاء حيث يقـو البنك اظتر 

اظتصارؼ من خالؿ السهر على تطبيق ؼتتلف النصوص ك التشريعات اليت تعزز تبين نظاـ حوكمة مبا 
 يتماشى مع طبيعة العمل اظتصريف اإلسالمي. 
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 ماهية وسائل الدفع االلكرتوين

What are the electronic payment methods 

 2حوالف حليمة، 1بلحرش عائشة

 toulaicha_bell@yahoo.fr جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان 1
 halima1178@hotmail.fr   جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان 2

 :ملخص
دميها، واستغالل ىذه الشبكة يف ميدان النشاط التجاري ، دل تكتف امتداد شبكة االنًتنت و شيوعها و ازدايد مستخ إن

البنوك بدور ادلتفرج ، بل قامت إبحداث ثورة يف ادلعامالت ادلصرفية وأمدت ىذا القطاع أبحدث اآلليات اليت جعلتو أكثر مرونة 
 أبب  ذلا وجود كامل على شبكة االنًتنت و سرعة يف تقدًن خدماتو ، شلا ألقى إذل الوجود دبا يسمى ابلبنوك االلكًتونية. اليت

و ربتوي مواقعها على كافة الربرليات الالزمة لألعمال ادلصرفية ، حيث تتي  ىذه البنوك للزابئن إمكانية القيام بكافة معامالهتم 
از كافة معامالهتم التجارية اخلابة ادلرتبطة ابلبنك من أي مكان يتواجدون بو   وذلك بواسطة خط يوفره البنك يسم  ذلم ابصل

 اخلابة دون أن يضطرون إذل الذىاب و التنقل إذل مقر البنك
 .الشيك االلكًتوين ،النقود االلكًتونية ، البطاقات البنكية االلكًتوين، ،وسائل الدفع  كلمات مفتاحية:

  jel: G2تصنيفات 
Abstract: The extension and popularity of the Internet, the increase in its 

users, and the exploitation of this network in the field of commercial activity, 

banks were not satisfied with the role of spectators, but rather they 

revolutionized banking transactions and provided this sector with the latest 

mechanisms that made it more flexible and fast in providing its services, which 

threw into existence In the so-called electronic banks. Which now has a full 

presence on the Internet and its websites contain all the necessary software for 

banking business, as these banks allow customers to carry out all their private 

commercial transactions related to the bank from anywhere they are by using a 

line provided by the bank that allows them to complete all their private 

transactions without being forced To go and transport to the bank headquarters. 

Keywords: Payment methods, electronic, bank cards, electronic money, 

electronic checks 

JEL Classification Codes: G2 

 toulaicha_bell@yahoo.frبلحرش عائشة  املؤلف املراسل: 
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 مقدمة:  .1
أدت ثورة االتصاالت و ادلعلومات يف ىذا العصر إذل ظهور تغريات جوىرية يف طبيعة عمل     

القطاع ادلصريف ، و ابلتارل ظهور خدمات مصرفية متطورة ومتنوعة وذلك ابالعتماد على ما 
ديثة ومتطورة ، أدت إذل تعويض بعض اخلدمات التقليدية أنتجتو التكنولوجيا من وسائل ح

 خبدمات الكًتونية ، شلا أدى إذل اتساع نشاط البنوك و تنوعها.
النهضة االقتصادية اليت حققتها اجملتمعات البشرية  وتعد بناعة اخلدمات ادلالية أحد مالم     

أهنا دل تستقر يوما على  عرب تطورىا ، حيث أن ادلالحظ ألوساط التجارة عرب العصور يرى
شكل معني، شلا أثر بدوره على التغري ادلستمر يف شكل النقود، فبعد أن كانت النقود سلعية يف 
شكل ادلقايضة، ربولت إذل النقود ادلعدنية كالفضة والذىب ، مث يف مراحل الحقة وحفاظا على 

قرابنة حبراً ما كان إال أن مت سالمة ىذه األموال من السرقات أمام انتشار قطاع الطرق براً وال
اعتماد الصكوك والنقود الورقية اليت سبثل قيما شلاثلة للذىب والفضة، مث توسع األمر ليشمل 

 سلتلف وسائل الدفع الكالسيكية كالشيكات و السفاتج.
أين بلغت أحجام  –غري أن التطور الذي شهده العادل منذ السبعينيات من القرن ادلاضي    

التجارية وادلعامالت ادلالية عرب العادل حدودا دل تعرفها من قبل ، سيما مع الدخول إذل  ادلعامالت
أدى إذل حدوث طفرة يف عادل التجارة  فأببحت تقوم على  –عادل ادلعلومات واحلواسيب 

السرعة يف ادلبادالت التجارية وتتطلب السرعة أيضا يف الوفاء دبا يًتتب عليها من ديون وىو 
ذي دل يعد ابإلمكان ربقيقو بواسطة وسائل الدفع والسداد التقليدية،اليت أضحت تشكل األمر ال

عائقا أمام ادلبادالت التجارية عرب العادل ، ابلنظر إذل عدم قدرهتا على رلاراة النمط اجلديد الذي 
لكًتونية عرفتو التجارة العادلية بدخوذلا عادل الرقمنة وما يتطلبو من سرعة ، ومع ظهور التجارة اإل

وانتشارىا أبب  اعتماد وسائل حديثة لتسوية العمليات التجارية ديثل حجر الزاوية لنجاح و 
تطور ىذا النوع من التجارة . وذلذا فقد مت العمل على استحداث وسائل جديدة تكون أكثر 
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مالئمة لطبيعة و متطلبات التجارة اإللكًتونية ، حيث يتم الدفع من خالل قنوات اتصال 
لكًتونية مابني حاسب آرل و إنًتنت الشيء الذي يؤدي إذل سرعة و سهولة تسوية ادلدفوعات إ

 و تقليص احلاجة إذل االحتفاظ ابلنقود السائلة.             
ويف ظل امتداد شبكة االنًتنت و شيوعها و ازدايد مستخدميها، واستغالل ىذه الشبكة      

البنوك بدور ادلتفرج ، بل قامت إبحداث ثورة يف يف ميدان النشاط التجاري ، دل تكتف 
ادلعامالت ادلصرفية وأمدت ىذا القطاع أبحدث اآلليات اليت جعلتو أكثر مرونة و سرعة يف تقدًن 

خدماتو ، شلا ألقى إذل الوجود دبا يسمى ابلبنوك االلكًتونية. اليت أبب  ذلا وجود كامل على 
فة الربرليات الالزمة لألعمال ادلصرفية ، حيث تتي  شبكة االنًتنت و ربتوي مواقعها على كا

ىذه البنوك للزابئن إمكانية القيام بكافة معامالهتم التجارية اخلابة ادلرتبطة ابلبنك من أي مكان 
يتواجدون بو   وذلك بواسطة خط يوفره البنك يسم  ذلم ابصلاز كافة معامالهتم اخلابة دون أن 

 ذل مقر البنك.يضطرون إذل الذىاب و التنقل إ
لكن تلك الوسائل أببحت ال تتواءم و تسهيل التعامل الذي بار يتم عن بعد ويف بيئة    

غري مادية ، كالعقود االلكًتونية اليت تربم عرب شبكة االنًتنت يف عادل ال حيتاج إذل ادلعامالت 
 لكًتونية. الورقية ، ومن ىنا ظهرت أمهية ابتكار وسائل دفع تتفق مع طبيعة التجارة اال

يف العادل،  لذلك فإن ىذه الورقة البحثية سيتم التطرق من خالذلا إذل التعريف هبذه الوسائل ادلعتمدة
 وحىت يف النظام القانوين والتشريعي اجلزائري.

 الدفع االلكرتوين : ماهيةاملبحث األول:  
ري من ادلشاكل ما دام الدفع إن مفهوم الدفع  وتعريفو يف رلال التجارة ،ال يطرح الكث             

والسداد أييت يف ادلرحلة األخرية يف تنفيذ العقد التجاري ،أين يقوم البائع بتسليم البضاعة للمشًتي 
فيما يقوم ىذا األخري بتسديد شبنها إذل البائع، وفقا للشروط ادلتفق عليها يف العقد ، غري أن الذي 

 فع االلكًتوين.يقتضي التعريف يف ىذا ادلقام ىو معٌت  الد
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 املطلب األول : تعريف الدفع االلكرتوين

، وىو يتضمن   دفع االلكًتوين ىو ادلال أو العملة اليت  يتم تبادذلا بصفة الكًتونيةال              
 ر.موال االلكًتونية والدفع ادلباشحواالت األ

لكًتونية ، كتحويل األموال بني وتكمن احلاجة إذل عمليات الدفع االلكًتوين ،يف تنفيذ اإلجراءات اال
 -للشراء عن طريق االنًتنت مقابل احلصول على السلع أو اخلدمات   الدفع -البنوك والعمالء 

تسديد مستحقات الدولة على ادلواطن مثل غرامات ادلخالفات ، تسديد الفواتري اخلدمات األساسية 
 .)العبدان( مثل ادلاء والكهرابء واذلاتف وغريىا

يعرف الدفع االلكًتوين على أنو: " عملية يتم من خالذلا استبدال القيمة ادلالية                 
 ابلبضاعة ، اخلدمات أو ادلعلومات ، ابستخدام وسيط لتسهيل عملية التبادل مثل البنك".

كما يعرف على أنو " عملية لتحويل أموال، ىي يف األساس شبن سلعة أو خدمة                    
ذلك بطريقة رقمية عن طريق استخدام أجهزة الكمبيوتر  وإرسال البياانت عرب خط تلفوين أو شبكة ،و 

 .)وىيبة(ما . أو أي طريقة أخرى تعتمد إلرسال البياانت "
إن مفهوم الدفع و تعريفو يف رلال التجارة ال يطرح أي إشكال ما دام الدفع     والسداد            

ة يف تنفيذ عقد البيع التجاري أين يقوم البائع بتسليم البضاعة للمشًتي فيما يقوم أييت يف ادلرحلة األخري 
ىذا األخري بتسديد شبنها إذل البائع وفقا للشروط ادلتفق عليها يف العقد. غري أن الذي يقتضي التعريف 

 يف ىذا الشأن ىو مصطل  الكًتوين.
لوالايت ادلتحدة األمريكية ادلوحد و الذي عرفو عرف عدة تعريفات أمهها ما جاء يف قانون ا          

أبنو تقنية كهرابئية، رقمية، مغناطيسية، بصرية، إلكًتومغناطيسية أو أي شكل أخر من أشكال 
 . (2011)يوسف،  التكنولوجيا، يضم إمكاانت شلاثلة لتلك التقنيات 
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عن بعد. و ىذا التعريف  كما عرفو فقهاء القانون الفرنسي أبنو استخدام لكل القطاعات اإليصال
 حيمل معٌت واسعا يشمل كافة قطاعات اإليصال عن بعد.

ويعرف الدفع االلكًتوين على أنو عبارة عن عملية يتم من خالذلا استبدال القيمة ادلالية ابلبضاعة، أو 
 اخلدمات أو ادلعلومات، تستخدم وسيط لتسهيل عملية التبادل مثل البنك.

وين على أنو عملية لتحويل أموال ىي يف األساس شبن لسلعة أو خدمة، كما يعرف الدفع االلكًت 
بطريقة رقمية، ابستخدام أجهزة الكمبيوتر و إرسال البياانت عرب خط تلفوين أو شبكة ما، أو اي 

 . )وىيبة( طريقة أخرى إلرسال البياانت
اطيسية أو االلكًتونية اليت و عرفو اجمللس االقتصادي الفرنسي أبنو رلموعة التقنيات اإلعالمية ادلغن

تسم  بتحويل األموال دون دعامة ورقية و اليت ينتج عنها عالقة ثالثية بني البنك و البائع و 
 ادلستهلك.

 املطلب الثاين : اإلطار القانوين للدفع االلكرتوين:
اره حىت نتمكن من اخلوض يف مسألة الدفع و القضاء االلكًتوين، جيب أوال أن نبحث عن إط     

القانوين و النصوص اليت عاجلتو من حيث اإلجراءات اخلابة بو و إجراءات اإلثبات فيو و اليت زبتلف 
يف جوىرىا عن الوسائل و اإلجراءات اخلابة بوسائل الدفع التقليدية نظرا لالختالف اجللي يف طبيعة  

ريقة التقليدية بدًء من كل منها. من حيث أن العنصر البشري عامل أساسي ال غٌت عنو يف الدفع ابلط
توقيع االلتزام، مث القيام بو و تنفيذه ، و كذلك من حيث أن وسائل الدفع ابلطريقة التقليدية ىي 

وسائل مادية ملموسة يتم التعامل هبا بشكل زلسوس يف حني أن وسائل الدفع االلكًتونية ال تتطلب 
 ريق وسائط  و أجهزة الكًتونية.التدخل البشري و التعامل هبا يكون حكميا ال ماداي ،عن ط

 323وقد بدر يف ىذا الشأن أربع مواد اثنان منها يف تعديل القانون ادلدين دبوجب ادلادة             
 .(2005، 05/10) مكرر واحد 323مكرر، وادلادة 
دة وادلا 23مكرر  543وادلادتني األخريني يف تعديل القانون التجاري دبوجب ادلادتني             

 . 24(2005، 05/02)القانون مكرر 543
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إذ صلد ابلنظر إذل ىتو ادلواد أن ادلادتني الواردتني يف تعديل القانون ادلدين تتعلقان ابإلثبات             
يف الشكل االلكًتوين. حيث أن ادلشرع اجلزائري أعطى لإلثبات ابلشكل االلكًتوين مهما كانت 

 بة على الورق.وسيلتو نفس حجية اإلثبات ابلكتا
يف حني أن تعديل القانون التجاري تضمن ادلادتني ادلشار إليها آنفا ربت الفصل الثالث             

ادلتعلق ببطاقات الدفع و السحب يضمن الباب الرابع ادلستحدث خبصوص وسائل و طرق الدفع إذ 
 24مكرر  543دلادة ببطاقات الدفع االلكًتوين. يف حني تتعلق ا 23مكرر  543تتعلق ادلادة 

 ببطاقات السحب االلكًتوين.
وعلى الرغم من بور ىتو النصوص اليت تشكل مبدئيا ركيزة االنطالق يف العمل ابلوسائل             

االلكًتونية، إال أن ذلك غري كاف على اإلطالق إذ أن رلرد تعريف وسيلة ما أو اإلثبات على ذكرىا 
مل هبا أمام عدم التفصيل يف كافة جوانبها و تعريفاهتا و طرق ضمن نص القانون. يشكل عائقا للع

العمل هبا و مكانتها بني ابقي الوسائل و حجيتها و كيفيات و حاالت عدم العمل هبا و ما إذل ذلك 
 من األمور.
ذلك أن الدفع ابلطرق التقليدية يعتمد أساسا على العنصر البشري الذي ىو زلل اعتبار              

تدخلو يؤدي عدم تنفيذ العمليات ادلالية. يف حني أن الدفع ابلطرق االلكًتونية يعتمد على  و عدم
احلواسيب و الوسائط االلكًتونية و الربامج االلكًتونية، و يف ىذا اجملال كان على ادلشرع اجلزائري أن 

لك شلا يتصل هبا يتطرق  ابإلسهاب إذل تعريفات ىتو الوسائط و كيفيات العمل هبا و حجتها و غري ذ
من إجراءات، كما كان يتوجب دراسة صبيع اجلوانب السلبية ادلتعلقة هبا نظرا الحتماالت اخلطأ و 

 القربنة.
 املطلب الثالث : خصائص الدفع االلكرتوين :

 يتميز الدفع االلكًتوين بعدة خصائص تتوافق مع طبيعتو الالمادية ،وأمهها ما يلي :      
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صفة الدولية للعقد االلكًتوين إذل تقنية الدفع االلكًتوين، ذلك أن العقود التجارية امتداد ال -      
ادلربمة عرب االنًتنت تفًتض تباعد ادلكان بني طريف العقد شلا يستتبع أن تنفيذ العقد يكون أيضا عن 

 .)زوين( (Cachبعد فيتم دفع الثمن بطريقة الكًتونية دون االستالم ادلادي للنقود )
تواجد نظام مصريف مسبق لدى طريف العقد يسم  ذلما ابستخدام ىتو التقنية. و الذي يرتبط  -      

 سواء كانت ىتو البنوك بنوكا حقيقية أو افًتاضية. .(2011)يوسف،  ارتباطا وثيقا ابلبنوك
ة اشتمال الدفع االلكًتوين على عنصر األمان، إذ يتم بطريقة مشفرة ، ووفقا لربامج خاب -      

معدة خصيصا ذلذا الغرض، وذلك ذبنبا خلطر السطو على أرقام بطاقات الدفع عند القيام بتلك 
 العمليات.

 
 املبحث الثاين : أنواع وسائل الدفع االلكرتونية :

بسبب التطور ادلستمر لألنظمة النقدية و ادلصرفية و ارتفاع حجم التجارة االلكًتونية ازدادت           
خدام وسائل الدفع احلديثة و تطويرىا دبا يتي  ذلا مواكبة التطورات احلابلة يف رلال احلاجة إذل است

اإلعالم و االتصال و اليت تشتمل على عدة وسائل منها البطاقات البنكية، النقود االلكًتونية و الدفع 
 و التحويل ادلارل البنكي.

 املطلب األول : البطاقات البنكية :
ها حبسب اختالف بيئة الفقهاء، فمنهم من أطلق عليها اسم البطاقات اختلفت تسميت          

البالستيكية و ىناك من أطلق عليها تسمية بطاقات االئتمان و مساىا البعض بطاقات الوفاء، يف حني 
ذىب البعض إذل تسميتها ابلبطاقات البنكية و ىو يف نظران ادلصطل  األنسب و األقرب للصواب، 

تصدر عن البنوك من جهة و من جهة أخرى يكون التعامل هبا بواسطة اخلدمات ألن ىذه البطاقات 
 اليت تقدمها البنوك.

 و ىي تنقسم إذل نوعني رئيسيني: بطاقات ائتمانية و بطاقات غري ائتمانية.          
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 البطاقات االئتمانية :-1
كنو من إجراء معامالت وىي البطاقات اليت تسم  لصاحبها أبن حيصل على ائتمان )قرض(، كما سب

 . )االلكًتونية( تعاقدية كالشراء ابلنقد أو ابلتقسيط أو معامالت السحب من احلساب أو االقًتاض
واالئتمان يف ىذه البطاقات موجو حلامليها، عن طريق التجار ادلشاركني، الذين يتم تعويضهم من    

 لقاء عمولة أيخذىا البنك . ، (2009)امساعيل،  طرف البنك مصدر البطاقة لقبوذلم التعامل هبا 
وىذه البطاقات ال تقتصر على الشراء فقط و إمنا تستعمل أيضا لسحب النقود سواء من الصراف  

 اآلرل أو من فروع البنوك ادلشًتكة يف عضوية البطاقة.
 و ىي تنقسم إذل قسمني : بطاقات ائتمانية متجددة و أخرى غري متجددة.

 مانية املتجددة :أوال : البطاقات االئت
ظهرت يف أواخر الستينات يف الوالايت ادلتحدة األمريكية من خالل بطاقتني شهريتني مها           

(visa( فيزا وماسًتكارد )Master Carde وتصدر البنوك ىذه البطاقات يف حدود مبالغ معينة )
االستفادة أو تسديد جزء منها     لفائدة حامل البطاقة الذي يكون سلريا بني التسديد الكلي خالل فًتة 

و إبقاء اجلزء أو األجزاء ادلتبقية إذل فًتات الحقة. و يف احلالتني يتم ربديد القرض األول حلامل البطاقة 
و على ىذا األساس مت تسميتها ابدلتجددة، إذ أن البنك يزيد من إيراداتو دبا حيصل عليو من رسوم 

ا يتلقاه من فوائد ربسب عن التأخري يف السداد، ألن البنك يف مقابل اخلدمات ادلقدمة للعميل، ودب
و إذا دل يقم العميل ابلسداد يف  ىذا النوع من البطاقات أيخذ من العميل رىنا مقابل عمليات البطاقة

األجل احملدد يقوم البنك إبيقاف البطاقة و يسدد الدين ادلًتتب عنها من ادلبلغ ادلودع كرىن لديو. و 
 .)االلكًتونية( ىذا األساس يسمى ىذا النوع من البطاقات ببطاقة االئتمان ادلضمونةعلى 

 اثنيا : البطاقات االئتمانية غري املتجددة :
يستوجب ىذا النوع من البطاقات أن يقوم العميل ابلتسديد الكامل للمبلغ ادلسحوب إذل           

ئتمان فيها ال تتجاوز الشهر لذا فان أحسن البنك خالل الشهر الذي يتم فيو السحب. و فًتة اال
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مثال عن ىذا النوع من البطاقات ىي الدفع الشهري حيث يتم الدفع من قبل حامل البطاقة إذل البنك 
بصفة شهرية بعد أن يتسلم كشف احلساب من البنك عن كل شهر ادلتضمن تفابيل ادلبالغ ادلستحقة 

)امساعيل،  ىذا األخري من السلع دون وفاء فوري ذلا الناذبة عن قيام البنك بدفع قيمة مشًتايت
2009). 

       البطاقات غري االئتمانية :-2
ىذا النوع من البطاقات أوسع انتشارا من سابقو، و ذلك ألنو يقلل من سلاطر الديون إذ ال         

 تبي  حلاملها فربة احلصول على ائتمان )قرض(.
اقات الدفع )البطاقات ادلدينة( ، بطاقات السحب )بطاقات وىذا النوع من البطاقات يشمل : بط

 الصرف اآلرل(.
 )وىي تسمى أيضا ابلبطاقات ادلدينة(أوال : بطاقات الدفع : 

 ىي أداة وفاء، تعتمد على وجود حساب بنكي حلاملها لدى البنك يف بورة حساب جار           
ك مساواي يف حده األدىن للحد الذي يريد شرط أن يكون ربيد حاملها لدى البن .(2008)الشورة، 

باحب البطاقة التعامل بو. وذلذا فهي تسمى أيضا ببطاقات اخلصم، إذ يستطيع البنك أن خيصم 
 مباشرة مبلغ الشراء من احلساب اجلاري ادلفتوح لديو لفائدة حامل البطاقة.
مشًتايتو عن طريق السحب و على ىذا األساس فهذا النوع من البطاقات يسم  حلاملو بتسديد قيمة 

من البنك مباشرة عكس بطاقات االئتمان اليت يتم خالذلا ربويل أموال حامل البطاقة إذل التاجر ال إذل 
 Laالبنك. فهذه البطاقات ال تتضمن أي نوع من أنواع االئتمان و من أمثلتها البطاقة الفرنسية)

carte bleu)  ،(2006)العزيز. 
 آليل :اثنيا : بطاقات السحب ا

ىي بطاقات الكًتونية خابة ابلعمالء الذين يكون لديهم حساب توفريي استثماري أو            
 .(2009)امساعيل،  يكون لديهم حساب جار لدى البنك مصدر البطاقة 
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وزبول ىذه البطاقات حامليها سحب األموال بواسطة شبابيك الدفع و لو يف غري أوقات            
يف فًتات الليل أو العطل األسبوعية، حيث يقوم العميل إبدخال البطاقة الصراف عمل البنك كما 

اآلرل اخلاص ابدلصرف، مث يدخل الرقم السري، ويقوم بسحب ما يريد من مبالغ. إذ أن ىذه البطاقات 
 .(2009)انبف،  سبكن حاملها من سحب النقود من ربيده لدى البنك 

غبة يف تقدًن خدماهتا بصورة أفضل، وتوفري ادلال للعمالء و وىدف البنوك من ذلك الر            
 تسهيل احلصول عليو مهما اختلفت الظروف.

 املطلب الثاين : النقود االلكرتونية :
يشري مصطل  النقود االلكًتونية إذل األنظمة احلديثة ادلؤمنة و ادلؤسسة على برامج حاسوبية           

ربويل الوحدات النقدية بشكل رقمي عرب شبكة االنًتنت، و ىي  لتبادل ادلعلومات، إذ تقوم على
 أتخذ عدة تسميات منها : العملة الرقمية، النقدية االلكًتونية، نقود االنًتنت، أو نقود الشبكة 

 .(2009)امساعيل، 
 وىي عموما نوعان : النقود الرقمية واحملافظ االلكًتونية.       

 النقود الرقمية :-1
ي بطاقات رقمية ربتوي على سلزون نقدي، و تصل  لتقوم بغالبية الوظائف اليت تقوم هبا ى         

 النقود الورقية، و لذلك فمن ادلتوقع أن ربتل ىذه النقود زلل النقود القانونية على ادلدى الطويل
 .(2007)ابراىيم، 

 أوال : تعريفها :
دية سلزنة بطريقة إلكًتونية على وسيلة إلكًتونية  عرفتها ادلفوضية األوربية أبهنا : قيمة نق          

كبطاقة أو ذاكرة كمبيوتر، ومقبولة كوسيلة للدفع بواسطة متعهدين غري ادلؤسسة اليت أبدرهتا، و يتم 
وضعها يف متناول ادلستخدمني الستعماذلا كبديل عن العمالت النقدية الورقية، و ذلك هبدف إحداث 

 .(2004)الشافعي،  ات قيمة زلددة ربويالت إلكًتونية لدفوعات ذ
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ويعاب على ىذا التعريف ، أنو دل خيص النقود الرقمية وحدىا بل صبعها مع وسائل الدفع األخرى   
 كبطاقات الدفع ادلختلفة.

وقد عرفها البنك ادلركزي األوريب أبهنا : سلزون الكًتوين لقيمة نقدية على وسيلة تقنية            
للقيام دبدفوعات دلتعهدين غري من أبدرىا. دون احلاجة إذل وجود حساب  يستخدم بصورة شائعة

  .(2007)ابراىيم،  بنكي عند إجراء الصفقة، و ىي تستخدم كأداة زلمولة مدفوعة مقدما 
)الشورة،  كما مت تعريفها أبهنا: تسجيل لقيمة العملة ادلوثقة وادلقيدة يف شكل إلكًتوين           
التعريف األدق و األقرب دلفهوم النقود الرقمية ىو التعريف الذي جاء بو البنك  وعليو فان   (2008

 ادلركزي األوريب.
 اثنيا : خصائص النقود الرقمية :

 :(2008)الشورة،  تتميز دبجموعة من اخلصائص تندرج كما يلي               
 ي حساب أخر.ربتفظ النقود الرقمية بقيمتها كوهنا معلومات رقمية مستقلة عن أ -1
 النقود الرقمية قابلة للتحول إذل أشخاص آخرين عن طريق ربويل للمعلومات الرقمية. -2
 ال تتطلب وجود طرف اثلث دلراجعة عملية التبادل و أتكيدىا. -3
 تتناسب مع العمليات قليلة القيمة ألهنا قليلة التكلفة. -4
 ية اليت تتم عرب اإلنًتنت.تستخدم يف أي وقت سباشيا مع طبيعة التجارة الدول -5
 سهلة االستخدام مقارنة بباقي وسائل الدفع األخرى. -6
 تتمتع ابلسرية و األمان. -7

   اثلثا : أشكاهلا :
أتخذ النقود الرقمية يف األساس أحد األشكال التالية، النقود االلكًتونية ادلربرلة، احملفظة             

 اإللكًتونية البطاقات الذكية.
 النقود االلكرتونية املربجمة : -(1
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إلسبام عمليات الشراء اليت تتم عرب اإلنًتنت بار من ادلمكن بواسطة استغالل برامج معينة            
( استخدام النقود االلكًتونية مع رسالة بريد الكًتوين، و البد أن تضم ىذه E-cachكربانمج )

 ك الذي يعمل الكًتونيا على اإلنًتنت.العملية ثالث أطراف ىم : الزبون، البائع و البن
كما جيب أن يتوفر كل من أطراف ىذه العالقة الثالثة على برانمج النقود االلكًتونية ذاتو ابإلضافة 

 .)بيد( إذل منفذ إذل اإلنًتنت، و حساب بنكي لدى البنك ادلركزي
 احملفظة اإللكرتونية : -(2

، وتقوم  (2009)عمار،  (Stored valueيمة )تسمى كذلك ابلبطاقات سلتزنة الق           
فكرة زلفظة النقود االلكًتونية على استخدام أجهزة الذاكرة االلكًتونية لتخزين القيمة ألجل 

 .(2009)امساعيل،  استخدامها النهائي يف ادلدفوعات ادلتكررة و ادلنخفضة القيمة 
يف أغراض متعددة، ربتوي على دائرة  فهي بذلك بطاقة سابقة الدفع موجهة لالستخدام           

الكًتونية  يتم استعماذلا عن طريق ادلوزع اآلرل أو اآلالت اخلابة هبا ادلوجودة عند التجار لشراء 
 . (2009)عمار،  ادلقتنيات الصغرية

و يف الواقع العملي فان القيمة ادلخزنة هبا ىي عبارة عن زلفظة جيب الكًتونية أو كيس نقود أو     
بغري زلمول، حيث يتم شحن البطاقة ابلقيمة ادلضافة يف ذاكرة التخزين بواسطة طرف اثلث  بنك

يقبل ابلدفع التقليدي عن طريق الدفع النقدي أو الشيك أو بطاقات االئتمان أو بطاقات الوفاء، مث 
 .)الزين( يقوم بتحويل ىذه القيمة ادلضافة إذل قيمة الكًتونية ديكن زبزينها بشكل رقمي

، زلفظة Visacardتقدم ىذه احملفظة خدمات الدفع االلكًتوين و من أمثلتها : بطاقة و 
mondex  اإلصلليزية، زلفظةGeldcarte  األدلانية، زلفظةProton .البلجيكية 

و تشًتط ىذه احملافظ وجود عالقة بني مصدرىا و حاملها. ابإلضافة إذل العقد األساسي فيها و ىو 
 و البائع.العالقة بني ادلشًتي 
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  البطاقات الذكية: (ـ3
من طرف  1981و بدأ استخدامها سنة  1975ىي بطاقة بالستيكية اخًتعت سنة            

شركة فيليبس ، ربتوي على البياانت الشخصية للعميل،كامسو و عنوانو، البنك الذي أبدرىا، طريقة 
 .(2009)انبف،  الصرف...إخل
أال أهنا زبتلف عنها كليا من حيث  تمان من حيث احلجم والشكل ىي تشبو بطاقة االئو            

ادلضمون، من حيث أهنا ربتوي على بفيحة الكًتونية دقيقة، ديكنها استيعاب ومعاجلة البياانت حيتاج 
ىذا النوع من البطاقات إذل قارئ خاص ضمن نظام زلوسب , وتعد ىذه البطاقة أكثر أماان من 

دون احلاجة إذل تغيري   السرية للبطاقة أبي وقت مستخدمها تعديل ادلعلوماتسابقاهتا ألنو يف إمكان 
 .(2008)الشورة،  ذاهتا ،إضافة على أهنا تتبع نظام تشفري خاص  البطاقة

ورغم أهنا أتخذ شكل البطاقات البنكية إال أن تصنيفها يدخل ضمن النقود اإللكًتونية             
ى اعتبار أهنا سبكن حاملها  من التخزين الفعلي للقيم النقدية عليها، وليس ضمن بطاقات االئتمان، عل

 وذلك على عكس البطاقات البنكية األخرى اليت يتم استعماذلا فقط  للسحب من األربدة ادلصرفية
 .(2009)انبف، 

 الشيك االلكرتوين :-2
ليص و ادلتمثل يف جهة تعتمد فكرة الشيك االلكًتوين على وجود وسيط إلسبام عملية التخ         

التخليص شلثلة يف البنك، الذي يشًتك لديو البائع و ادلشًتي من خالل فت  حساب جاري ابلربيد 
اخلاص هبما. مع ربديد التوقيع االلكًتوين لكل منهما و تسجيلو يف قاعدة البياانت لدى البنك 

 .(2009)امساعيل،  اإللكًتوين
 أوال : تعريف الشيك االلكرتوين :

عرفو البعض على انو :" التزام قانوين بسداد مبلغ معني يف اتريخ زلدد لصاحل شخص أو جهة          
ما و يتم ربريره بواسطة أداة الكًتونية، مث يزيد بتوقيع الكًتوين، وىو يتمتع بقوة الشيك الورقي يف 

 .(2009)امساعيل،  الدول تعًتف بصحة التوقيع االلكًتوين" 
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رف على أنو :"رسالة إلكًتونية موقعة و مؤمنة يرسلها مصدر الشيك )حاملو( يعتمده كما يع          
و يقدمو إذل البنك الذي يعمل عرب اإلنًتنت، ليقوم البنك أوال بتحويل قيمة الشيك ادلالية إذل حساب 

حامل الشيك و إعادتو الكًتونيا إذل مستلمو )حاملو( ليكون دليال على أنو قد مت برف الشيك 
 .(center)عال، و ديكن دلستلم الشيك أن يتأكد من أنو قد مت ابلفعل ربويل ادلبلغ حلسابو "ف

 اثنيا : آلية عمل الشيك االلكرتوين :
يقوم ادلشًتي كخطوة أوذل بتحرير شيك الكًتوين مث يقوم بتوقيعو الكًتونيا، مث يقوم إبرسالو عرب  -  

 الربيد االلكًتوين ادلؤمن إذل البائع.
 بعد استالم البائع لو يقوم ابلتوقيع عليو الكًتونيا بصفتو مستفيد منو مث يرسلو إذل البنك. -  
عند استالم البنك الشيك يقوم دبراجعتو و التحقق من بحة األربدة و بحة التوقيعات و بناء -  

 على ذلك يقوم إبخطار كل من ادلشًتي و البائع بتمام إجراء ادلعامالت و إهنائها.
 مل وفقا ذلتو الطريقة يشًتط :و الع

 أن يكون لطريف ادلعاملة حساب جار الكًتوين. -
أن يكون البنك زلتفظا بنموذج التوقيع االلكًتوين لطريف العقد حىت يقارهنا ابلتوقيعات  -

            .(2009)امساعيل،  ادلوضوعة على الشيك االلكًتوين

 خامتة:
حبدوث طفرة دبعدالت التقدم  يف رلال معني  فإن خري مثال  ولئن كان التطور مرتبط ارتباطا وثيقا   

على ذلك ىو ما حدث يف رلال التجارة اإللكًتونية  وابخلصوص فيما تعلق بوسائل الدفع والسداد 
اليت ظهرت مع بداايت التحول إذل عصر ادلعلومات وادلعرفة اليت فجرت االستخدام ادلكثف لتقنيات 

قامت بناعة اخلدمات ادلالية بتوفري نظم وتطبيقات جديدة ربقق  ادلعلومات واالتصاالت .كما
 االستفادة القصوى شلا أاتحتو ىذه التكنولوجيا احلديثة.
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ادلصارف إبجراء عمليات  ولقد كان من شواىد احلركة ادلصرفية احلديثة ، أن مت السماح لعمالء   
واستخدام وسائل الدفع اإللكًتونية، ودل الشراء والبيع اليت تتيحها البنوك من خالل شبكة االنًتنت 

يقف التطور عند ىذا احلد ، وإمنا ظهر على الساحة أيضاً ما يعرف ابلنقود اإللكًتونية كوسيلة 
 للدفع وأداًة لإلبراء ووسيطاً للتبادل.

، فقد ودلا كانت النقود اإللكًتونية  تصل  ألن تقوم بغالبية الوظائف اليت تقوم هبا النقود القانونية  
                أضحى من ادلتوقع أن ربل ىذه األخرية زلل النقود القانونية على ادلدى الطويل.

ن اتساع نطاق التجارة االلكًتونية عرب العادل مس  ابزدىار الدفع االلكًتوين على أ كما             
انت الوسيلة الرئيسية لتسوية حساب الدفع التقليدي شلا أدى إذل تضاؤل دور النقود الورقية ، اليت  ك

ادلعامالت ادلالية و كان الدفع يتم بصورة سائلة أو بواسطة وسيلة بديلة كالشيك أو غريه من األوراق 
 التجارية.

 قائمة املراجع:
ادللتقى العلمي الدورل الرابع حول عصرنة نظام الدفع يف البنوك  .وسائل وأنظمة السداد االلكًتوين .م ,الزين
 .يةاجلزائر 

)اجمللد الطبعة االوذل(. لبنان:  العقود الدولية، العقد االلكًتوين يف القانون ادلقارن(. 9002الياس انبف. )
 منشورات احلليب احلقوقية.

تيزي وزو: مدكرة ماجستري زبصص قانون التعاون  النظام القانوين للدفع االلكًتوين.(. 9022أواقد يوسف. )
 الدورل.

 االردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع. وسائل الدفع االلكًتونية.(. 9002جالل عابد الشورة. )
 دار الفكر اجلامعية. حجة الربيد االلكًتوين يف االثبات.(. 9002خالد شلدوح ابراىيم. )

 )مركز التمييز ألمن ادلعلومات، احملرر( تطبيقات آمنة يف عمليات الدفع االلكًتوين.روان عبد الرضبان العبدان. 
ادللتقى العلمي الدورل الرابع  .مداخل نظام الدفع االلكًتوين ودوره يف تفعيل التجارة االلكًتونية .ا .ن ,يدب

 .حول عصرنة نظام الدفع يف البنوك اجلزائرية
)جامعة اجلزائر، احملرر( اجلزائر، مدكرة  إحالل وسائل الدفع ادلصرفية التقليدية ابإللكًتونية.عبد الرضبان وىيبة. 

 جستري.ما
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قسنطينة ، مدكرة ماجستري جامعة  .92اسًتاتيجيات نظام ادلدفوعات للقرن (. 9002لوبيف عمار. )
 منتوري .

رللة األمن (. النقود االلكًتونية ماىيتها، سلاطرىا، وتنظيمها القانوين. 9002دمحم ابراىيم زلمود الشافعي. )
 .02(، ص02)العدد  29،  والقانون

لبنان:  أساليب احلماية القانونية للمعامالت التجارة االلكًتونية.(. 9002عيل. )دمحم سعيد أضبد امسا
 منشورات احلليب احلقوقية.

 لبنان: منشورات زين احلقوقية. نظرات يف القانون.(. 9002اندر عبد العزيز. )
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 الصريفة اإلسالمية يف ظل التشريع اجلزائري
 Islamic banking under the Algerian legislation 

 

 1زكورة العونية بن

 alouania.benzekoura@univ-mascara.dz. معسكر -جامعة مصطفى اسطمبورل 1
 
 

 

 : ملخص
لصَتفة اإلسالمية من قبل البنوؾ التقليدية من ابرز التطورات اليت شهدىا العمل ادلصريف يف يعترب تبٍت ا

اذل اعتماد نظاـ الصَتفة اإلسالمية إذل جانب ا الصدد, سعت اجلزائر ذالسنوات األخَتة على ادلستوى العادلي. هب
 البنوؾ.الصَتفة التقليدية استجابة لتغَتات الشرحية اذلامة من ادلتعاملُت مع 

ه الورقة إذل عرض التجربة اجلزائرية يف تبٍت النظاـ ادلصريف اجلزائري لنظاـ الصَتفة اإلسالمية من ذهتدؼ ى
 اإلسالمية على مستوى البنوؾ التقليدية.  ذا تبٍت تنظيم فتح النوافذخالؿ فتح البنوؾ االسالمية و ك

ُت و التشريعات ادلنظمة لعالقة البنك اإلسالمي مع ابلقوانيعرؼ العمل ادلصريف اإلسالمي خبصوصيتو ادلرتبطة 
لك كات التوجو ضلو تبٍت ذالبنوؾ األخرى ال سيما البنك ادلركزي, زايدة على نوع منتجاتو و آليات عملو. ل

 ا النوع من النشاطات.ذإصالحات تشريعية تسمح دبزاولة ى
 .صيغ الصَتفة اإلسالميةلنظاـ ادلصريف اجلزائري, الصَتفة اإلسالمية, الصَتفة التشاركية, االكلمات املفتاحية: 

 JEL  :E51، E58، E59 اتتصنيف

Abstract:  

       Adopting Islamic finance is one of the most prominent development by the 

traditional banks witnessed by the banking work in recent years at the global 

level. In this regard, Algeria has sought to rely on the system of Islamic finance 

by opening the Islamic banks and adopting opening Islamic windows 

organization at the level of traditional banks. 

      Islamic banking work is known with his characterises linked to the lows 

and legislation characterises associated with the organization of the 

relationship of the Islamic banks with other banks and especially Islamic bank, 

in addition on the kind of the products and it working mechanisms. Therefor 

the orientation was heading toward the adoption of legeslative reforms that 

allow to practice this kind of activity. 
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 Keywords: Islamic finance, participatory finance, the financial Algerian 

system, Islamic finance features. 

JEL Classification Codes: E51, E58, E59 

  alouania.benzekoura@univ-mascara.dz   :بن زكورة العونية : املؤلف املراسل

 

 مقدمة:  .1
شهدت الصَتفة اإلسالمية تطورا ىائال يف السنوات األخَتة، أين أصبحت تشغل ما يقارب 

من  ٪80يل اإلسالمي أي ما يقارب حوارل ترليوف دوالر كإمجارل األصوؿ يف أنشطة التمو  1,5
، نظرا دلا عرفتو الصناعة ادلصرفية من (2017)طارؽ،  إمجارل سوؽ التمويل اإلسالمي عرب العادل

ربوالت عميقة من جهة، واستجابة لشرحية ىامة من ادلتعاملُت مع ىذا النوع من البنوؾ من جهة 
 أخرى.

ا لالستجابة لتغَتات البيئة ادلصرفية، عملت على اجلزائر وكغَتىا من الدوؿ ويف زلاولة منه
 إدخاؿ تشريعات وقوانُت تسمح إبنشاء البنوؾ اإلسالمية ومزاولة نشاطها ضمن منظومتها ادلصرفية.

تعمل البنوؾ اإلسالمية وتزاوؿ نشاطها وفقا دلبادئ الشريعة اإلسالمية، أي أهنا ال تتعامل ابلراب ال 
خلق رلموعة من التحدايت يف شلارسة ىذه األخَت ألنشطتها يف  أخذا وال عطاءا، األمر الذي

 اجلزائر.بناءا على ىذا ديكن طرح اإلشكالية التالية:
 بناءا على ما مت تقدديو ، ديكن طرح االشكالية التالية:اإلشكالية:  1.1

 ؟ةضمن املنظومة املصرفية اجلزائري تطوير الصريفة اإلسالمية التشريع اجلزائري يف  ساهم كيف 
 لإلجابة على اإلشكالية ادلطروحة، قسمنا البحث إذل:تقسيمات البحث:  2.1

 عموميات حوؿ الصَتفة اإلسالمية -
 زلاولة اجلزائر تبٍت الصَتفة اإلسالمية -
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مت االعتماد على ادلنهج الوصفي التحليلي، ابالعتماد على سلتلف ادلراجع منهجية البحث:  3.1
لقوانُت والتشريعات اليت تسمح دبمارسة العمل ادلصريف وأدبيات الدراسة، كما سبت معاينة سلتلف ا

 اإلسالمي يف اجلزائر.
 تندرج أمهية البحث يف:  أمهية وأهداف البحث:4.1

 التعرؼ على متطلبات العمل ادلصريف اإلسالمي -
 اإلشارة إذل الفرؽ بُت التمويل اإلسالمي ونظَته التقليدي -
 التعرؼ على تركيبة النظاـ ادلصريف اجلزائري -
 استعراض  قوانُت  فتح البنوؾ اإلسالمية ابجلزائر -
 التعرؼ على تنظيم النوافذ اإلسالمية ابجلزائر -
 الدراسات السابقة: 5.1
 ورقة حبثية مقدمة ألعماؿ ادللتقى  ،دراسة سليماف انصر،العمل ادلصريف ابجلزائر الواقع واألفاؽ

 .2001وفمرب ن 6-5الوطٍت حوؿ النظاـ ادلصريف اجلزائري واقع واألفاؽ 
هتدؼ ىذه الورقة إذل ربديد مفهـو النظاـ ادلصريف اإلسالمي وذبربة العمل ادلصريف ابجلزائر 
ابإلشارة إذل واقع وأفاؽ البنوؾ اإلسالمية يف اجلزائر، وقد توصل الباحث إذل أمهية التجربة ومستوى 

 صلاحها ابلرغم من العراقيل والتحدايت اليت تواجهها.
 لويف طارؽ، تفعيل الصَتفة اإلسالمية يف اجلزائر لتعزيز سبويل ادلؤسسات الصغَتة بعزيز سعيد& سل

وادلتوسطة، ورقة حبثية مقدمة ألعماؿ ادللتقى الوطٍت حوؿ إشكالية استدامة ادلؤسسات الصغَتة 
 جبامعة الوادي. 2017ديسمرب  7-6، وادلتوسطة

من أجل تفعيل مسامهتها يف سبويل  سبحورت الورقة حوؿ ضرورة تفعيل نشاط البنوؾ اإلسالمية
ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة، كوف أف ىذه األخَتة تلعب دور حيوي يف تنمية تطوير العديد من 
ادلؤشرات االقتصادية والكلية للبلد.توصلت ىذه الورقة إذل ضرورة تعزيز انفتاح النظاـ ادلصريف اجلزائري 
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ستفادة من ذبارب الدوؿ العربية يف رلاؿ التعامل بنظاـ على نظاـ الصَتفة اإلسالمية، زايدة إذل اال
 ادلصرفية اإلسالمية.

  سليماف انصر& عبد احلميد بوشرمة، متطلبات تطوير الصَتفة اإلسالمية يف اجلزائر، مقاؿ منشور
 .2010-7،2009دبجلة الباحث العدد 

ب توفرىا كحد أدى حاوؿ الباحثاف من خالؿ ىذه الورقة التطرؽ إذل أىم ادلتطلبات اليت جي
لتشجيع العمل ادلصريف اإلسالمي يف اجلزائر، حيث توصال إذل أنو وابلرغم من احملاوالت واجلهود 
ادلبذولة إال أف التجربة ال زالت بعيدة عم ما ىو مطلوب. لذلك أوصيا بضرورة هتيئة ادلناخ ادلالئم لعمل 

 ستقبال.ىذا النوع من البنوؾ، السيما مع تقدير تزايد عددىا م
 عموميات حول الصريفة االسالمية: .2

ظهرت البنوؾ اإلسالمية يف البالد العربية لتلبية االحتياجات ادلالية للمجتمعات ادلسلمة وفقا 
إف منطلق  األمر الذي يسمح ببناء رلتمع متكافل اجتماعيا واقتصاداي. اإلسالمية،دلبادئ الشريعة 

عات اإلسالمية إذل معامالت مصرفية تتوافق ومبادئ الشريعة البنوؾ اإلسالمية كاف من حاجة اجملتم
 اإلسالمية وذلك بعيدا عن ادلعامالت ادلصرفية التقليدية ادلعتمدة يف األساس على مبدأ الفائدة ) الراب(.

 :مفهوم البنوك االسالمية 1.2
فة تعددت مفاىيم البنوؾ االسالمية واختلفت ابختالؼ ادلنظرين والعلماء يف ميداف الصَت 

 االسالمية، حيث تعرؼ على أهنا:
  مؤسسات مالية ذات دور متميز يف اقتصادايت الدوؿ اإلسالمية، حبكم تنوع خدماهتا ونشاطاهتا

 (34،ص2014)الشمري،  .يف إطار الشريعة اإلسالمية وبعيدا عن التعامالت الربوية
 مية االقتصادية بتوفَت مؤسسات مالية تتعامل وفق أحكاـ الشرعة اإلسالمية وهتدؼ لتحقيق التن

 .(52،ص2012)الدابغ،  .االحتياجات التمويلية دلختلف ادلشاريع االقتصادية
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  مؤسسات مالية تعمل وفق ادلنهج اإلسالمي، حيث تركز على التعامل ضمن االقتصاد احلقيقي
 .الذي يتصل إبنتاج السلع واخلدمات وليس االقتصاد النقدي الذي وجد خلدمة االقتصاد احلقيقي

  (53،ص2013)علي، 
عموما ،فالبنوؾ اإلسالمية ىي مؤسسات مالية تسعى لتوفَت اخلدمات ادلصرفية اليت تتوافق مع 

 (56، ص2012، الدابغ)أحكاـ الشريعة اإلسالمية وذلك من خالؿ:
 عدـ التعامل ابلفائدة  ) الراب( أخذا وعطاءا يف مجيع معامالهتا. -
 شاركة قي الربح واخلسارة.اعتماد مبدأ الغنم ابلغـر ، أي ادل -
 اعتماد مبدأ أف النقود ال تنمو إال من خالؿ استثمارىا. -
االستثمار وفق العقود التمويلية ادلشروعة، كادلشاركة، ادلضاربة، اإلجارة االستصناع،  -

 السلم...إخل
 االستثمار يف األنشطة والسلع وادلنافع ادلباحة شرعا. -
 التنمية االقتصادية واالجتماعية.ربط أىداؼ البنوؾ اإلسالمية أبىداؼ  -
 ضوابط العمل املصريف اإلسالمي: 2.2

تستخلص ضوابط عمل البنوؾ اإلسالمية من مبدأ أساسي ىو االلتزاـ أبحكاـ الشريعة اإلسالمية 
السمحاء، دبعٌت أف اخلاصية األساسية للنشاط ىو عدـ التعامل ابلفائدة، زايدة على  االلتزاـ دببدأ 

 اـ  يف ادلعامالت ادلصرفية وادلالية.بناءا على ىذا ديكن تصنيف ىذه الضوابط فيما يلي:احلالؿ واحلر 

 االلتزاـ بقاعدة احلالؿ واحلراـ يف ادلعامالت ادلصرفية وادلالية -

 عدـ التعامل ابلراب) الفائدة( أخذا وعطاءا يف مجيع  ادلعامالت ادلالية واالقتصادية -

 ادلعامالت، شلا يضمن النجاح لالقتصادااللتزاـ ابألخالؽ اإلسالمية يف   -
االلتزاـ بقاعدة الغنم ابلغـر ، وىي ضرورة ادلشاركة يف ادلخاطر الناذبة عن عمليات سبويل  -

 .للمشاريع االقتصادية
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االلتزاـ ابألولوايت اإلسالمية يف التمويل واالستثمار، فاذلدؼ األمسى للتمويل اإلسالمي ىو  -
 الجتماعية وىي أوذل األولوايت يف تصنيف ادلشاريع ادلراد سبويلها.ربقيق التنمية االقتصادية وا

 :وأمهية الصريفة االسالميةأهداف  3.2
تسعى ىذه األخَتة إذل ربقيق رلموعة من األىداؼ، تربط يف األساس بتلبية احتياجات  

ا ربقق أىدافها اجملتمعات اإلسالمية بتوفَت ادلعامالت ادلصرفية ادلتوافقة مع ادلنهج اإلسالمي، كما أهن
 .ادلالية من خالؿ تعظيم األرابح وتقليل ادلخاطر

 : أهداف البنوك االسالمية1لشكل رقما

 
 (151،ص2115)غريب،  املصدر:اعداد الباحثة ابالعتماد على: 

يرتكز التمويل اإلسالمي يف سعيو لتحقيق التنمية االقتصادية على العنصر البشري ) اإلنساف( 
العرض، العقل، النسل و  ،ويره من حيث االعتماد على الكليات اخلمس)الدينمن حيث ترقيتو وتط

 ادلاؿ( وعليو فالتنمية تقـو على أساس:
 اإلنساف وسيلة للتنمية -
 اإلنساف غاية للتنمية -

 (2001)علي،،  بناءا على ىذا فالتمويل اإلسالمي يهدؼ إذل ربقيق ما يلي:
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 عمارة األرض
 توظيف ادلاؿ خلدمة اجملتمع -
 اربة االكتناززل -
 توجيو ادلدخرات ضلو االستثمار خلدمة اجملتمع -
 إجياد البديل اإلسالمي لكافة ادلعامالت ادلصرفية اليت حيتاجها ادلسلم يف نشاطو -

 .تنمية الوعي االدخاري
تشجيع االستثمار إبجياد الفرص ادلالئمة وخلق اآلليات واألدوات اليت تليب احتياجات ادلستثمرين  -

 الشركات() األفراد و 
 توفَت رؤوس األمواؿ الالزمة ألصحاب األعماؿ. -

يلعب التمويل ادلصريف دور أساسي يف توفَت األمواؿ الالزمة إلقامة ادلشاريع االقتصادية 
ادلختلفة، وعليو ربتل عملية التمويل بكافة صيغها مكانة مهمة يف نشاط ادلصارؼ وال سيما ادلصارؼ 

غنب عن ادلستثمرين ادلسلمُت من خالؿ توفَت صيغ سلتلفة للتمويل. اإلسالمية اليت هتدؼ إذل رفع ال
تتضمن صيغ التمويل اإلسالمية عدة أشكاؿ ،وتتمحور أمهية ىذا النوع من التمويل يف ارتكازه على 

 .نظاـ ادلشاركة وفق مبادئ الشريعة اإلسالمية واستبعاد الراب من ادلعامالت
 لتقليديالفرق بني العمل املصريف اإلسالمي وا 4.2

على الوساطة ادلالية  بُت ادلودعُت )ادلدخرين(  يف األساسطبيعة أي عمل مصريف  تعتمد
وادلستثمرين،كوف أف البنك يقـو بتجميع ادلدخرات واستثمارىا وعليو فمركز أدائو ينعكس من خالؿ 

 جانيب ادليزانية.
أساسيات العمل ادلصريف  ى، يرتكز علاإلسالمي والتقليديالعمل ادلصريف بُت إف جوىر التفرقة 

العالقة بُت البنك وادلتعاملُت معو من مودعُت لألمواؿ  ، زايدة على نوعلكليهما ) طبيعتو وأساسو( 
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ومستخدمُت ذلا، دوف أف ننسى عامل التفرقة األساسي وادلتمثل يف مكوانت ادلوارد وخصائصها، 
 (2018)الزىراء،  ت.ىيكل وصيغ توظيف األمواؿ، درجات ادلخاطرة ونوعية الضماان

عموما ترتكز الصَتفة اإلسالمية على وساطة مالية تقـو على مبدأ ادلشاركة يف الربح واخلسارة 
 وىو ما ال صلده لدى البنوؾ التقليدية.

 
 : جوهر التفرقة بني العمل املصريف االسالمي والتقليدي2الشكل رقم 

 
 (2112)الزهراء،  املصدر:

 المية: صيغ التمويل البنوك اإلس 5.2
 مبدأ ترسيخ إذل يهدؼ ،ومرف مستقر نظاـ على اإلسالمية يف البنوؾ التمويل نظاـ يعتمد

 طرؼ يربح ال ابلتارل و التبادؿ طريف على ابدلنفعة تعود و قواعد قيم ربكمو ث، حياحلرية و التعاوف
 حساب على

 البنوؾ يف بو ادلعموؿ اـللنظ بديلةال تمويليةال تقنياتال رلموعالتمويل اإلسالمي  ديثلاآلخر. 
)حنفي، ما يلي: التمويلية الصيغ من ادلثاؿ نذكر سبيل على الفائدة، سعر على أساسا ادلبٍت الكالسيكية

 (314،ص1222 )شيحة،  ( 541،ص2111
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 (. الفكرة صاحب وادلستثمر ادلموؿ ىو :)البنك ابملضاربة التمويل أو االستثمار -
 التمويل(. يف ساىمي )البنك : ابملشاركة التمويل -
 (.  اإلنتاج ووسائل التجهيزات بشراء يتكفل )البنك ابملراحبة: التمويل -
 طريق عن تتم االستثمارات، سبويل وىي عبارة عن تقنية (:ابالستئجارالتأجري التمويلي )التمويل   -

 بدفع ادلستأجر اـالتز  مقابل معينة، مدة خالؿ عقار أو منقوؿ أصل لتأجَت ادلستأجر ادلؤجر و عقد بُت
 أقساط.

 يف اذليكلي التغَت أبنو" ادلخاطر رأمساؿ سبويل يعرؼ و التمويل عن طريق رأس املال املخاطر: -
 يوجو و ديوؿ ادلؤسسة يف شريك صفة لو عميل خالؿ من العائلية أو الفردية للمؤسسة ادلالية اإلدارة
 الطويل". ادلدى على مردودية قيقرب إذل ادلقابل يف يهدؼ للمشروع،و اإلسًتاتيجية قرارات

ويكوف إّما عن طريق التمويل إبصدار أسهم عادية  التمويل عن طريق السوق املايل )البورصة(:  -
أو شلتازة يعترب من قبيل ادلشاركة يف رأس ادلاؿ، أو عن طريق التمويل إبصدار السندات فهو سبويل 

 ابدلديونية طويلة األجل.
يل اإلسالمي يعتمد يف أساسو على مبدأ مشاركة والتعاوف لتلبية عموما، فإف نظاـ التمو 

حجات األفراد خاصة وحاجات اجملتمع إمجاال. يتنوع نظاـ ادلشاركة بُت ادلاؿ، العمل، اإلدارة، ادلهارة 
والشهرة وغَتىا من العناصر ادلسموح التشارؾ هبا ضمن أصوؿ الشريعة اإلسالمية. يوضح الشكل 

 (46،ص2019 )غريب ع.،  ع الشركات حسب أسلوب ادلشاركةالتارل تعدد أنوا 
 :خصائص الصريفة اإلسالمية 6.2

 الشريعة أحكاـ وفق وتنشط تعمل أهنا أي وعقائدية مذىبية صبغةينشط البنك اإلسالمي وفق 
 وأحل."...... الكرمي القرآف عليو نص دلا إعطاء إتباعا أوال أخذ الفائدة بسعر تتعامل ال ،اإلسالمية

 أي يف أمواال تستثمر أو سبويال تقدـ ال البنوؾ اإلسالمية فإف ذلك إذل إضافة...." الراب وحـر عالبي
 أما . إخل... احملرمة يةفالًت  ووسائل والسجائر اخلمور مثل لشرع سلالفة أو زلرمة أنشطة ديارس مشروع
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 واجتماعية مويةوتن استثمارية صبغة ذات خصائص اإلسالمية للمصارؼ فإف الوظيفية الناحية من
 ،حيث أهنا:

 توفر التمويل للمشاريع االستثمارية بعد بدراسة اجلدوى  و تقدير درجة ادلخاطرة، : بنوك استثمارية
تتفاوت درجة ادلخاطرة حبسب صيغ االستثمار فتأخذ أعلى حد ذلا يف صيغة ادلضاربة وتكوف يف أدى 

 .حد ذلا يف صيغة ادلراحبة لألمر ابلشراء
 وادلقًتض تعبئة ادلوارد وتوجيهها لطاليب التمويل هبدؼ ربقيق ادلصلحة مشًتكة ادلودع  ة:بنوك تنموي
 مث ربقيق التنمية االقتصادية و االجتماعية ومن
 :ربقيق عناصر التكافل االجتماعي بُت أفراد اجملتمع ابالعتماد على مبدأ ادلشاركة  بنوك اجتماعية

 . يف توزيع الثروة يف تقدمي خدماهتا ومن مث ربقيق التوازف
 جهود تبين الصريفة اإلسالميةالتشريع اجلزائري و  . 3

ذبدر اإلشارة إذل أف القوانُت ادلنظمة للعمل ادلصريف اجلزائري دل تشر بوضوح إذل البنوؾ 
 2010واألمراف ادلعدالف لسنة  10-90اإلسالمية، حيث دل ينص القانوف ادلتعلق ابلنقد والقرض 

جاء ليوضح شروط إنشاء  10-3األساسية إلنشاء بنوؾ إسالمية، كما أف األمر على ربديد الشروط 
البنوؾ وادلؤسسات ادلالية وكيفية تنظيم عمليات مجيع البنوؾ العاملة يف الدولة ) رغم اختالؼ طبيعة 
عمل البنك التقليدي و البنك اإلسالمي(. بناءا على ذلك فإف البنوؾ اليت تنشط يف اجلزائر زبضع 

 .اـ القوانُت ادلسَتة للمنظومة ادلصرفيةألحك
 جتربة  البنوك اإلسالمية يف اجلزائر:  1.3

إف أوؿ ذبربة للبنوؾ اإلسالمية كانت نتيجة اإلصالحات اليت تضمنها قانوف النقد والقرض 
 ، أين مت اعتمادىا يف إطار توجو اجلزائر ضلو تنويع تشكيلة ادلنظومة ادلصرفية.90-10

أوؿ بنك إسالمي يف اجلزائر مناصفة مع رلموعة دالة الربكة وبنك الفالحة أنشئ  بنك الربكة ك
  والتنمية الريفية ، حيث بدأ البنك ينشط وفق مبادئ الشريعة اإلسالمية يف ظل قانوف النقد والقرض
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، 2008 سنة، أما التجربة الثانية فكانت مع مصرؼ السالـ الذي بدأ نشاطو (2018)حفيظ،، 
 معامالتو و وفقا ألحكاـ الشريعة اإلسالمية يف كافة اجلزائرية،عمل طبقا للقوانُت مشورل يفهو بنك 
 (2016)السالـ، 

 جتربة الصريفة التشاركية: 2.3
متابعة دلسار إصالحات ادلنظومة ادلصرفية اجلزائرية، مت تبٍت صيغ مصرفية إسالمية تشاركيو بناءا 

، أين مت توضيح  قواعد 2018نوفمرب 4ػػػػ ادلوافق ل 1440صفر 26ادلؤرخ يف  02-18على النظاـ 
مادة ربدد وتنظم  12شلارسة العمليات ادلصرفية ادلتعلقة ابلصَتفة التشاركيو.يتكوف ىذا النظاـ من 

 العمليات ادلصرفية ادلتعلقة لتشاركيو، من خالؿ:
 تسديد الفوائدربديد القواعد ادلطبقة على ادلنتجات ادلسماة التشاركيو اليت يًتتب عليها ربصيل أو  -
تعد العمليات ادلصرفية ادلتعلقة ابلصَتفة التشاركية كل العمليات اليت تندرج ضمن فئات ) ادلراحبة،   -

 ادلشاركة، اإلجارة ، ادلضاربة، االستصناع ، السلم، الودائع يف حساابت االستثمار(
مجادى  26رخ يف ادلؤ  01-13من النظاـ رقم  3زبضع منتجات الصَتفة التشاركيو ألحكاـ ادلادة -

ادلتعلق ابلقواعد العامة للشروط البنكية ادلطبقة على العمليات  2013أفريل8ادلوافق لػػػػ1434األوذل 
 ادلصرفية.

يقصد بشباؾ ادلالية التشاركية دائرة ضمن مصرؼ معتمد أو مؤسسة مالية معتمدة سبنح حصراي  -
 خدمات أو منتجات الصَتفة التشاركية

 قل ماليا عن الدوائر أو الفروع األخرى للمصرؼ أو ادلؤسسة ادلاليةيكوف ىذا الشباؾ مست -
 النوافذ االسالمية:  3.3

ادلتضمن قواعد وشلارسات العمليات ادلصرفية ادلتعلقة ابلصَتفة  02-18مت إلغاء النظاـ 
 20ادلؤرخ يف  20-02التشاركية من طرؼ ادلصارؼ وادلؤسسات ادلالية،ليتم تعويضو إبصدار النظاـ 

والذي حيدد العمليات البنكية ادلتعلقة ابلصَتفة اإلسالمية  2020مارس 15ادلوافق لػػ  1441رجب 
قواعد الصريفة اإلسالمية،  21-12)الشعبية، النظام  وقواعد شلارستها يف البنوؾ وادلؤسسات ادلالية.
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ح تضمن النظاـ اجلديد رلموعة من ادلواد، سعى ادلشرع من خالذلا توضي. (33، صفحة 2121
شلارسة البنوؾ وادلؤسسات ادلالية دلنتجات الصَتفة اإلسالمية وال سيما فيما يتعلق بفتح النوافذ 

 (، حيث تضمن ما يلي:22اإلسالمية وذلك من خالؿ  اثنا وعشروف مادة )
 ربديد العمليات البنكية ادلتعلقة ابلصَتفة اإلسالمية والقواعد ادلطبقة عليها وشروط شلارستها. -
 صوؿ على ترخيص من بنك اجلزائر للممارسة ىذا النوع من العمليات.ضرورة احل -
يشًتط يف عمليات الصَتفة اإلسالمية مطابقتها ألحكاـ الشريعة اإلسالمية و عدـ ارتباطها  -

 بتحصيل أو تسديد الفوائد.
ة الرغبة يف ضرورة االلتزاـ ابلنسب االحًتازية ادلطابقة للمعايَت التنظيمية يف البنوؾ وادلؤسسات ادلالي -

 تقدمي منتجات الصَتفة اإلسالمية.
ترتبط العمليات البنكية ادلتعلقة ابلصَتفة ادلصرفية اإلسالمية دبختلف صيغ التمويل  -

اإلسالمي)ادلراحبة، ادلشاركة،ادلضاربة، االستصناع،اإلجارة، حساابت الودائع،الودائع يف حساابت 
 االستثمار( 

إذل ادلادة  5ربديد وشرح العمليات ادلتعلقة دبختلف ادلنتجات اإلسالمية ادلصرح هبا بداية من ادلادة -
 من نفس التنظيم مع إلزامية احلصوؿ على ترخيص مسبق من بنك اجلزائر دبمارستها. 12

ضرورة احلصوؿ على شهادة مطابقة ادلنتجات ادلذكورة ألحكاـ الشريعة من طرؼ اذليئة الشرعية  -
 الوطنية إلفتاء الصناعة ادلالية اإلسالمية.

ضرورة اعتماد البنك الراغب يف تبٍت منتجات الصَتفة اإلسالمية على ىيئة الرقابة الشرعية ) تتكوف  -
 من التنظيم( 15اذليئة من ثالثة أشخاص تعينهم اجلمعية العامة وذلك وفقا للمادة 

نك أو مؤسسة مالية مكلف حصراي يعرؼ شباؾ الصَتفة اإلسالمية على أنو ىيكل ضمن ب -
 خبدمات ومنتجات الصَتفة اإلسالمية حبيث يكوف مستقال ماليا وزلاسبيا عن ابقي اذلياكل األخرى.

 ضرورة استقالؿ حساابت زابئن شبك الصَتفة اإلسالمية عن ابقي احلساابت األخرى للزابئن. -
 .دلالية اإلسالميةاالعتماد على ىيكل تنظيمي ومستخدمُت متخصصُت يف العمليات ا -

 جوهر االختالف بني النظامني:
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ما ذبدر اإلشارة لو كاختالؼ رئيسي ىو ظهور كلمة صَتفة إسالمية وىو ما مت استعمالو ألوؿ 
مرة بدال من الصَتفة التشاركية، ىذا إف دؿ فيدؿ على ربرر النظاـ ادلصريف من عقدة إسالمية 

وضح عمليات الصَتفة اإلسالمية ادلسموحة على  قد 20-02العمليات ادلالية. كما أف النظاـ 
، كما قد أضاؼ عملية جديدة دل تذكر يف 12-5مستوى النوافذ اإلسالمية بشرحو ضمن ادلواد من 

من جانب آخر فقد أشار النظاـ اجلديد إذل ضرورة االعتماد  النظاـ األوؿ وىي حساابت الودائع.
ة مطابقة العمليات ألحكاـ الشريعة أو دبراقبتها على على ىيئة رقابة شرعية سواء تعلق األمر حبال

 ادلستوى البنك، يف حُت يبقى كيفية تشكلها وعملها غَت موضحة حلد اآلف.
على ضرورة االعتماد على كوادر بشرية متخصصة يف رلاؿ الصَتفة  20-02ركز النظاـ 

ية ادلالية واحملاسبية للنافذة عن اإلسالمية دلتابعة نشاط ىذه النوافذ زايدة على احلرص على االستقالل
 بقية اذلياكل األخر للبنك أو ادلؤسسة ادلالية وىو ما ذكر أيضا يف النظاـ القدمي.

يبقى تطبيق عمليات النوافذ اإلسالمية مرتبط بتعليمة بنك اجلزائر للبنوؾ التقليدية واليت تسمح 
مبادرة القت  20-02اؿ يعترب نظاـ ابلبدء يف ىذا اجملاؿ مع ربديد آليات ادلمارسة، يف ىذا اجمل

استحساان كبَتا لدى أوساط اخلرباء وادلتعاملُت يف رلاؿ الصَتفة اإلسالمية يف انتظار تفعيلها. السيما 
 2020مارس  15ادلوافق لػػػ  1441رجب  20ادلؤرخ يف  20-01من النظاـ  9 -4وأف ادلواد من 

البنوؾ وادلؤسسات ادلالية العاملة يف النظاـ ادلصريف  تؤكد على ضرورة خضوع 16ابجلريدة الرمسية رقم
)الشعبية، الشروط البنكية للعمليات املصرفية، اجلزائري والراغبة يف تبٍت منتج جديد أف تلتـز بػػػػ: 

 (31، صفحة 2121
  ادلوافق لػػ  1427مجادى الثانية  27ادلؤرخ يف  11-03من األمر رقم  69إذل  66ادلواد

 اليت ربدد وتصف العمليات البنكية ادلصرح هبا.و  2003غشت  26
 الًتخيص بكل منتج جديد ضمن ملف خاص يودع على مستوى بنك اجلزائر 
 بيع وتسويق ادلنتجات بناءا على ترخيص بنك اجلزائر 
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 .ربيد صيغة ومضموف التصريح دبوجب مذكرة من مصاحل بنك اجلزائر 
 :11-21مثرة تعديالت قانون النقد والقرض  4.3

النظاـ ادلصريف العمود الفقري للنظاـ االقتصادي،فهو يشمل رلموع األنشطة اليت سبارس ديثل 
العمليات ادلصرفية، زايدة على ادلؤسسات ادلالية والسلطات ادلسئولة عن السياسة النقدية للدولة) البنك 

ـ ادلصريف اجلزائري،كاف اإلسالمية يف النظا الصَتفةإف توجو اجلزائر ضلو تبٍت  ادلركزي واخلزينة العمومية(.
استجابة لتحوالت وإصالحات ادلنظومة ادلصرفية الوطنية والعادلية. هبذا الصدد، أصدرت اجلزائر رلموعة 

 من القوانُت تنظم عمل ىذا النوع من البنوؾ.

دبوجب إصالحات قانوف النقد والقرض، يعمل  1991ماي  20أنشأ بنك الربكة اجلزائري يف  -
عية ادلنظمة للعمل ادلصريف وطبقا لتعاليم الشريعة اإلسالمية. ينشط بنك الربكة يف وفق النصوص التشري

رلاؿ الصَتفة الشاملة، أين جيمع بُت نشاط البنك التجاري وبنك األعماؿ واالستثمار، أين خيضع 
، أما فيما يتعلق بتنظيم أعمالو فهي وفق ادلادة 1990من قانوف النقد والقرض لسنة 114للمادة 

، 2016)غريب ع.، ماذا تعرؼ عن ىذه ادلصارؼ؟، ( من قانونو األساسي.8الثة ) الفقرةالث
 (125ص

وقد مت اعتماده من طرؼ بنك اجلزائر بتاريخ  2006جواف  8أنشأ بنك السالـ اجلزائري بتاريخ  -
 ، يهدؼ البنك إذل تقدمي خدمات مصرفية مبتكرة تعمل وفق الشريعة اإلسالمية.2008أكتوبر  20

يف البنوؾ التقليدية ، أي تقدمي منتجات بصيغ إسالمية على مستوى  النوافذ االسالميةطبيق نظاـ ت -
 .البنوؾ التقليدية

مازالت ذبربة النوافذ اإلسالمية ابجلزائر فتية ابلنظر إذل أتخر التشريعات اليت تنظم نشاط ىذه 
بنك األـ ) التقليدي( أو حىت فيما يتعلق األخَتة ،سواء تعلق األمر ابلعالقة بُت النافذة اإلسالمية وال

ابلنافذة يف حد ذاهتا من حيث تعاملها دبنتجات الصَتفة اإلسالمية. يف جانب آخر صلد أف البنوؾ 
 اخلاصة قد سارعت إذل تطبيق ىذا النوع من ادلنتجات وذلك ابعتماد نوافذ إسالمية لديها فنجد:
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  جتربة بنك اخلليجAGB: يف ذلك على ادلعايَت احملاسبية ادلطبقة يف البنوؾ  أين مت ذلك االعتماد
 (2112)اجلزائر،  (2116بوستة، اإلسالمية ويتعلق األمر بػػػػػػػػ:  )

 وادلتعلق بتنظيم احملاسبة ادلالية. 25/11/2007الصادر يف 11-07القانوف رقم -
والقواعد ، وادلتعلق بوضع احلساابت ادلصرفية 23/7/2009ادلؤرخ يف  04-09التنظيم رقم  -

 احملاسبية ادلطبقة يف البنك وادلؤسسات ادلالية.
 ادلتضمن إنشاء ونشر القوائم ادلالية. 18/10/2009ادلؤرخ يف  05-09التنظيم رقم  -

 prolineبناءا على ذلك مت اعتماد خدمتُت وفق مبادئ الشريعة اإلسالمية ويتعلق األمر دبنتج 
 وف ذلك وفق صيغيت السلم وادلراحبة.حيث يك  leasing،  وكذا التمويل التأجَتي 

 :حيث اعتمد تطبيق النوافذ اإلسالمية  من خالؿ توفَت صيغ سبويلية جتربة ترست بنك اجلزائر
تكوف وفق مبادئ الشريعة اإلسالمية، وذلك إبطالؽ دورات تدريبية يف ىذا اجملاؿ. بناءا على ذلك،مت 

فة ) مت اعتماد ستة مهن( بداية من إطالؽ صيغة التمويل التأجَتي ادلوجو للمهن احملًت 
 (2112اجلزائر ت.، وىي: ) 17/01/2018

 TRUST IJARA MEDICAL (TIM) ترست إجارة صيدلة -
  TRUST IJARA TRANSPORT (TIT)ترست إجارة نقل  -
     BTP   TRUST IJARA BTP (TIBTP) ترست إجارة األشغاؿ العمومية -
 TRUST IJARA AUTO (TIA) ترست إجارة سيارات -
 TRUST IJARA EQUIPEMENTS (TIE)ترست إجارة معدات  -
   TRUST FILAHA (TFترست إجارة  فالحة  ) -
   بنكBNP Paribas  اجلزائر،فقد أبدى رغبتو يف تبٍت فكرة النوافذ اإلسالمية  سباشيا مع رغبة

ادئ الكثَت من زابئنو وكذا خصوصية اجملتمع اجلزائري، حيث أشار إذل إطالؽ منجُت وفق ادلب
 (2114حدوم، اإلسالمية  ويتعلق األمر دبنج البديل وكذا اإلجارة )
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 ابدر البنك الوطٍت اجلزائري يف تبٍت منتجات الصَتفة االسالمية بناءا  ك الوطين اجلزائري:نالب
من طرؼ  2020جويلية 30على حصولو على رخصة تسويق منتجات الصَتفة االسالمية بتاريخ 

 04لالفتاء للصناعة  ادلالية االسالمية،ليبدأ رمسيا يف ىذا النشاط ابتداءا من اذليئة الوطنية الشرعية 
 ليكوف بذلك أوؿ بنك عمومي ديارس ىذا النشاط وفقا ألحكاـ الشريعة االسالمية 2020أوت 

عمليات ، عمليات سبويل لألفراد ، ادلؤسسات وادلهنيُت ىذه التتضمن حيث (. 2020)والتسويق، 
 وىي كالتارل:

 اب التوفَت االسالمي للشباب القصرحس -

 االجارة ادلنتهية ابلتمليك )عتاد( -

 حساب التوفَت االسالمي -

 احلساب اجلاري االسالمي -

 حساب االستثمار غَت  مقيد -

 ادلراحبة) للسيارات ، العقارية وللتجهيزات( -

 حساب ودائع ربت الطلب -
  القرض الشعيب اجلزائريCPA:  ادلنظومة ادلصرفية، فإف اثف تطبيقا لالصالحات ادلباشرة على

،يتعلق األمر بنك أعلن عن قائمة اخلدمات ادلقدمة ابلصيغ االسالمية، كاف القرض الشعيب اجلزائري
 (2020)اجلزائري،  دبنتجات االيداع والتمويل وفق مبادئ الشريعة االسالمية وتتضمن:

 حساب الصك االسالمي -
 حساب اجلاري االسالمي -
 حساب التوفَت االسالمي -
 حساب االستثمار االسالمي -
 ادلراحبة عقار، ذبهيز وسيارة -
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 االجيارة عقارية ومعدات -
 حتدايت العمل املصريف اإلسالمي يف اجلزائر: 5.3

ابلرغم من اجلهود ادلبذولة لتبٍت نظاـ صَتفة إسالمية إذل جانب الصرفة التقليدية يف ادلنظومة  
ت والعقبات اليت مازالت تواجو شلارسة ىذا النوع من ادلصرفية اجلزائرية، إال أف ىناؾ العديد من التحداي

 (13، ص2111انصر، )  النشاط .تتمثل عموما يف:
  :حيث زبضع البنوؾ اإلسالمية يف اجلزائر كغَتىا من البنوؾ التقليدية إذل التحدايت القانونية

اجلمهورية، املادة ) لقرضمن قانوف النقد وا 84قوانُت ورقابة بنك اجلزائر دوف استثناء وىذا وفقا للمادة 

، ىذا ابلرغم من (14، ص2113، 1221أفريل  14املؤرخ يف  11-21من قانون النقد والقرض  24
 (3،ص2113اجلمهورية، ) .2003أوت  26الصادر يف  11-03صدور تعديالت يف األمر 

 :وفق التعليمة يتعلق األمر دبعدؿ الفائدة ادلطبقة على االحتياطي القانوينحتدايت السياسة النقدية 
اإلسالمية االستفادة مقابل ىذا النوع من الودائع، كم ديكن للبنوؾ  حيث ال،٪2,5ادلقدرة  06-2002

ال ديكنها اللجوء إذل البنك ادلركزي يف حالة نقص السيولة لديها كوهنا ال تتعامل ابلفائدة. ىذا زايدة 
كن احلصوؿ على قروض سلف نتيجة على عائق سعر اخلصم أو ما يسمى سعر إعادة اخلصم ، أين دي

 ىذه العملية من قبل البنك ادلركزي وىو األمر الذي ال ديكن للبنوؾ اإلسالمية التعامل بو.
 :يتعلق األمر ابستحالة جلوء البنك اإلسالمي للبنك ادلركزي لطلب السيولة يف  حتدايت السيولة

سعر الفائدة وىو ما يتناىف مع مبدأ  حالة تعرضو دلشكل السيولة كوف أف التعامل معو خيضع لنظاـ
 العمل ادلصريف اإلسالمي.

يتعلق األمر بغياب التنافسية نتيجة عدـ تطابق مبدأ أنشطة البنوؾ العاملة يف ظل  حتدايت التنافسية:
منظومة مصرفية تعمل وفق مبدأ البنوؾ التقليدية فقط، أين يتم إصدار  قوانُت زبدـ النظاـ ادلصريف 

 .ضع استثناء لتسيَت عمل البنك اإلسالميعموما دوف و 
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 يتعلق بكيفية تكييف صيغ التمويل اإلسالمي مع حتدايت طبيعة نشاط البنك اإلسالمي :
 ربدايت السوؽ وكذا نوع ادلخاطر النامجة عنها.

 يتعلق األمر دبستوى أتىيل ادلورد البشري  ادلسَت للعمليات  حتدايت عمل البنك اإلسالمي :
لو، كما أف من أىم ربدايت البنك اإلسالمي ىو البحث يف تطوير منتجاهتا دبا يتوافق ادلصرفية بداخ

 والشريعة اإلسالمية من جهة وتطورات البيئة ادلصرفية من جهة أخرى.
 :يتعلق بغياب ىيئة شرعية تسهر على متابعة ومراقبة أنشطة البنك  حتدايت الرقابة الشرعية

 اإلسالمي. 
 اخلامتة:. 4

لبنوؾ اإلسالمية أف تفرض نفسها يف الساحة ادلصرفية العادلية ابعتمادىا على استطاعت ا
تشكيلة متنوعة من ادلنتجات التمويلية ادلقدمة لزابئنها، زايدة لعدـ تعاملها ابلفائدة احملرمة 
شرعا.توجهت اجلزائر إذل تبٍت البنوؾ اإلسالمية ضمن منظمتها ادلصرفية بناءا على اإلصالحات ادلطبقة 

يف البنوؾ التقليدية بناءا على  النوافذ االسالميةنظاـ تبنت ، كما 10-90على قانوف النقد والقرض
شرحية ىامة من اجملتمع ترغب يف التعامل مع  احتياجاتتسعى إذل تلبية  ، هبذا فهي02-20النظاـ 

 ة أخرى.ىذا النوع من البنوؾ من جهة،كما أهنا رباوؿ مسايرة تغَتات الساحة ادلصرفية من جه
تبقى زلاوالت اجلزائر يف تبٍت الصَتفة اإلسالمية ضعيفة مقارنة ابلتحدايت والعراقيل اليت تواجو 
نشاط ىذه األخَتة السيما منها القانونية، زايدة على غياب ىيئة الرقابة الشرعية ذلذا النوع من 

مع منتجات التمويل  ادلعامالت وذلك دوف أف ننسى مستوى أتىيل ادلورد البشري وخصوصية تعاملو
 .اإلسالمي

يعترب  ابلرغم من أتخر تطبيق الصَتفة االسالمية ضمن ادلنظومة ادلصرفية، إال أف اعتمادىا 
االقتصاد اجلزائري وتنوعو بعيدا اقالع عم للنظاـ ادلصريف اجلزائري يف زلاولتو لدكمبادرة وانطالقة ىامة 

 .عن احملروقات
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 دبا يتماشى وخصوصية ادلؤسسات التابعة ذلا.تطبيق إصالح ادلنظومة ادلصرفية  -
تعديل التشريعات اخلاصة بعمل البنوؾ اخلاصة يف باإلسالمية  الصَتفةزلاولة ربرير نشاط  -

 اجلزائر.
جيب على البنك ادلركزي أف يغَت سياستو ذباه البنوؾ اإلسالمية، و العمل على وضع سياسة  -

 تتماشى مع الطبيعة ادلميزة ذلا.
 وعالقتها مع البنك األـ. االسالمية ى قانوف خاص ينظم منتجات النوافذاالعتماد عل -
تعبئة الكتلة النقدية خارج ادلصارؼ بتوفَت االحتياجات التمويلية من خالؿ التنويع يف  -

 ادلنتجات واخلدمات ادلصرفية السيما ما تعلق دبنتجات ادلالية اإلسالمية.
دى امتثاؿ منتجات النوافذ اإلسالمية دلبادئ االعتماد على ىيئة شرعية لرقابة ومتابعة م -

، من جهة ومدى التزاـ النوافذ االسالمية بتطبيقها دبا يتالئم والعمل ادلصريف الشريعة اإلسالمية
 االسالمي.

دبا يتوافق  االسالمية النوافذالبنوؾ االسالمية أو  دلوارد البشرية العاملة على مستوىاأتىيل  -
 سالمي.وتطورات العمل ادلصريف اإل

إعطاء األمهية لنوافذ اإلسالمية كمحرؾ بديل للتنمية االقتصادية من خالؿ قدرتو على  -
 جذب مدخرات الرافضُت التعامل مع البنوؾ الربوية.

 تعزيز الثقة بُت ادلؤسسات ادلصرفية وزابئنها  -
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Abstract: The study examines the significance oil prices in exchange rate 

pass-through using the case oil-exporting and oil importing groups. To 

capture the probable asymmetry feature of exchange rate in the pass-

through, the study adopted the panel version of the Shin et al. (2014) 

nonlinear ARDL estimation technique. The paper ostensibly finds evidence 

of a significant role of oil prices in the pass-through of exchange rates. It 

further reveals that asymmetries matter in the direction and magnitude of the 

pass-through. Thus, any policy direction toward mitigating the adverse 

effect of the pass-through must take cognisance of which direction of the 

pass-through (positive or negative changes in exchange rate) is more 

vulnerable to changes in oil prices. 
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1. INTRODUCTION 

The relationship between exchange rates and inflation has continued 

to generate debate in the academic, business and policy circles 

(Mirdala, 2014); (Ghosh, 2013) ; (Peon, 2014). There are indeed 

several reasons attributable to the keen interest in the exchange rate–

inflation nexus. As the price of one currency in terms of another 

currency, the exchange rate is arguably the most important price in an 

open economy and thus has both direct and indirect effects on other 

macroeconomic fundamentals such as imports, exports, external 

reserves, interest rates and inflation. More importantly, changes in 

exchange rates play an important role in the inflation dynamics and 

monetary policy conduct in an economy. For instance, fluctuations in 

exchange rate movements can be transmitted into domestic inflation, 

through increases in import prices of final goods (the direct channel), 

and through the price of imported intermediate inputs (the indirect 

channel). The transmission mechanism through which a change in 

domestic prices (import and consumer prices) is due to changes in 

exchange rate movements, is known as “exchange rate pass-through” 

(ERPT). 

The early 1970s, dominated by currency alignment,were as 

documented by Kreinin (1977) characterised by relatively higher 

percentages of ERPT such 50%, 60%, 70% and 100% in the case of 

USA, Germany, Japan and Italy import prices, respectively. The 

recently widespread evidence of decline in exchange rate pass-

through, which started in the early 1980s, particularly in the 

industrialised countries, has been mainly attributed to the adoption of 

credible monetary policy regime (Rogoff, 2003). McCarthy (1999), 

for example, presents time series evidence on nine Organisation of 

Economic Cooperation and Development (OECD) countries showing 

a decline in exchange rate pass-through over the period 1983-1998 

compared to 1976-1982. Prominent examples in this regard include 

the United Kingdom and Sweden after the 1992 European exchange 

rate mechanism (ERM) crisis and Brazil in 1999 after the currency 



  
 

Exchange Rate Pass-through and Oil Prices: The Optimal Monetary Policy Choice 

 

Vol 2, N° 2, December 2019                                    NARAFE Review  3 
 

crisis. In the UK particularly, neither the 20% depreciation in 1992 

nor the 20% appreciation in 1996 caused retail price inflation to 

deviate significantly from the 2.5% trend. In a similar development, 

event studies by Cunningham and Haldane (1999) of the 1992 

depreciation in Sweden, and the 1999 depreciation in Brazil show a 

significant small pass-through of exchange rate changes to retail 

prices. 

While a number of the early theoretical and empirical literature 

including Krugman (1987), Dornbusch (1987) and Klien (1990) link 

the widespread evidence of incomplete or low exchange rate pass-

through to imperfect competition and pricing-to-market fundamentals, 

a series of recent empirical literature, particularly at the 

macroeconomic level, attribute the apparent resilience of inflation to 

fluctuations in the exchange rate to the choice and mix of monetary 

policy and exchange rate system adopted (Karagoz & Demirel, 2016); 

(Mirdala, 2014); (Ghosh, 2013); (Jiang J. a., 2013)  , among others. In 

a more recent time, however, the focus of interest in the literature of 

exchange rate pass-through appears to have shifted from the question 

of whether the pass-through is complete or incomplete to whether it is 

sufficient to yet assume that the pass-through is exogenous despite the 

vulnerability of exchange rates to shocks due to other external prices. 

For instance, it is likely that the extent to which fluctuations in 

exchange rates accelerate or decelerate domestic inflation will depend 

on why the exchange rate is changing. Significantlyinstructive is the 

fact that a number of the extant studies have continued to reflect the 

exchange rate as strictly exogenous in their pass-through frameworks. 

This portends non-consideration for the shock dependent 

characteristic of exchange rates such as their responsiveness to other 

external price shocks is not only capable of introducing biases in the 

estimation or measure of exchange rate pass-through. It can also 

undermine the efficiency of the central bank and monetary policy in 

the prediction of future inflation. Building on this premise; therefore, 
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the crucial issue the present study sets to address is whether the pass-

through is itself influenced by other external prices. 

Several factors have advanced the potential viability for explaining the 

source of exchange rate fluctuations. However, the choice of changes 

in oil prices as a potential underlying source of the shock behind 

exchange rate fluctuations in the context of this study may not be far 

from the fact that international prices of crude oil are quoted in US 

dollar exchange rate. The US dollar exchange rate is a viable channel 

through which changes in oil prices are transmitted to the real 

economy and financial markets. More so, there has been increasing 

evidence linking exchange rate fluctuations to changes in oil prices 

(Park J. a., 2008); (Aloui & Aissa, 2013); (Ahmad A. a., 2013); 

(Fowowe, 2014); (Bouoiyour, Selmi, & Tiwari, 2015); (Atems & 

Kapper, 2015); (Bal, 2015); (Chou, 2015); (Jiang J. a., 2016); (Chen, 

Liu, & Wang, 2016); (Yang & Cai, 2017). This, in particular, is the 

motivation for our hypothesis that changes in oil prices matter for the 

extent to which fluctuations in exchange rate is passed-through to 

domestic inflation. 

The degree and speed at which exchange rates transmit external 

shocks (i.e., changes in oil price) to inflation may vary from country 

to country and region to region; they depend on the oil export or 

import peculiarity of the concerned economy. For instance, rising oil 

prices, on the one hand,have the tendency of constituting exchange 

rate appreciation in a net oil-exporting economy, and depreciation of 

the exchange rate in a net oil-importing economy. In this light, the 

study contributes to the strand of literature that links the variation in 

the degree of exchange rate pass-through across different countries to 

the responsiveness of exchange rate to other external price shocks in 

two-folds. This is the first study we are aware of that captures the 

probable shock dependent feature of exchange rate in the pass-through 

framework to determine the extent to which external shocks such as 

changes in oil prices accelerate the degree of exchange rate pass-

through to domestic inflation. Secondly, the study builds on the strong 
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assertion in literature that prices are sticky downwards and flexible 

upwards to account for asymmetries and the nonlinearity feature of 

exchange rate in the pass-through framework. 

The aim of this study is to examine the role of oil prices in the 

dynamics of exchange rate pass-through to domestic inflation in net 

oil-exporting and oil-importing countries. To achieve this broad 

objective, the study specifically hopes to investigate whether the role 

of oil prices as an accelerator of exchange rate pass-through is 

sensitive to the oil-exporting and oil-importing peculiarities of an 

economy. 

Thus, unlike the case in a number of the extant studies where the pass-

through has been captured exogenously, the present study is reflecting 

it endogenously to capture the probability of changes in oil prices to 

accelerate the degree of the pass-through.The essence is to avoid any 

possible policy error that might arise from ignoring the likelihood of 

oil price movements compounding the severity of exchange rate pass-

through.The novelty of this study valorisesthe oil-exporting and oil-

importing dichotomy to determine whether the probable role of oil 

prices as an accelerator of exchange rate pass-through matters more in 

net oil-exporting countries as against net oil-importing countries.  

2. Review of Empirical Literature 

Following the collapse of the Bretton Woods system, the exchange 

rate has become an important macroeconomic policy tool for open 

economies, where the nominal exchange rate is often employed to 

bring down inflation. A key channel for the international transmission 

of inflation and economic cycles has been from exchange rate 

movements to inflation, known as exchange rate pass-through 

(ERPT). It is in the light of this apparent resilience of domestic prices, 

particularly import prices, to fluctuations in the exchange rate that led 

to the emergence of the debate on the conditions that lead to low and 

declining ERPT. Nonetheless, other studies have directly challenged 

the main conclusion of (Campa J. a., Exchange rate pass-through into 

import prices, 2005) by documenting that the ERPT is a macro 
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phenomenon. (Jiménez-Rodrígueza, 2016) findings, which attribute 

the lower rate of ERPT to an increased emphasis in monetary policy 

based on price stability, reaffirms Taylors‟ hypothesis of a lower rate 

of ERPT. 

On whether the degree of the pass-through depends on the measure of 

the exchange rate under consideration, (Si Mohammed & Bendob, 

2015) use the case of the Algerian economy to show that the pass-

through of the Euro against the Algerian Dinar exchange rate is 

„complete‟ and increasing in the time horizon compared to the pass-

through of the US dollar against the Algerian Dinar exchange rate. On 

the one hand, (Ogun, 2000)uses a Nigerian dataset to examine the 

reaction of export prices to changes in exchanges rate, on the other 

hand, (Zubair & Okorie, 2013)is conventional by also exploring a 

Nigerian dataset, but focusing on the degree of exchange rate pass-

through to consumer prices. The findings from the two studies are 

similar, with both studies suggesting that the exchange rate is 

incomplete and low despite the two focusing on different prices, 

periods and methods. (Fetai, 2013)studied the relative costs and 

benefits associated with introducing different exchange rate regimes in 

the Republic of Macedonia and finds evidence of a high degree of 

ERPT to consumer prices. He, therefore, concludes that a different 

exchange rate regime is likely to incur more costs than benefits. 

(Ahmad N. a., 2013) investigates the extent to which fluctuations in 

the exchange rates are passed-through to import and consumer prices 

focusing on Sukuk issuing countries. Their findings indicate that the 

ERPT to import and consumer prices increase in the long horizon, 

particularly in the case of Bahrain and Saudi Arabia, but it is low for 

other countries. This contrasts with (An, 2011)whose analysis of 

exchange rate pass-through for nine OECD countries shows that the 

ERPT is less than one for all the selected OECD countries.(Sadeghi, 

Feshari, & Marvasti, 2015) investigates the effect of exchange rate 

pass-through on domestic inflation of selected Middle-Eastern and 

North African countries with emphasis on the dollarisation regime. 
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They find that the pass-through is greater in the highly dollarised 

economies. This, however, is somewhat in support of some of the 

findings on ERPT that have also reported high and fast exchange rate 

pass-through for developing economies (see, among others, (Arabi, 

2015) for the case of Sudan; (Al-Samara & Moons, 2013), for the case 

of Syrian economy; and (Gueorguive, 2003), for the case of Romania. 

(Karagoz & Demirel, 2016)aim at comparatively measuring the pass-

through impacts ofexchange rate to prices in the Asia Pacific, Latin 

(South) America and Turkey economies, all of which implement 

inflation targeting. Findings from the study show that the ERPT is 

relatively lower in the Asian Pacific economies compared to Latin 

America and Turkey. (Winkelried, 2012), however, presents evidence 

of a declining pass-through in Peru, a small open economy, linking it 

to the establishment of a credible low inflation policy adopted by the 

country to counter the wide-spread assertion limiting the evidence of 

low or declining ERPT to the industrialised world. This finding is 

similar to (Odria & Castillo, 2012) who also use the case of Peru to 

show that the Peruvian Central Bank‟s decision to adopt inflation 

targeting in 2002 significantly decreased the degree of ERPT into 

import, producer and consumer prices. (Parsley, 2012) estimates pass-

through into consumer goods and services for South Africa using 

panels of final goods and services prices. He also finds low ERPT to 

final consumer goods prices, but somewhat and surprisingly higher 

ERPT to services prices. Premising on the importance of 

understanding the exchange rate pass-through for nations with a 

history of high inflation, particularly economies that are open to trade 

and financial relationships, (Ghosh, 2013) uses the case of selected 

nine (9) Latin American nations to examine the impact of macro 

fundamentals on ERPT. The study finds monetary policy stability, 

inflation rate, and trade openness to have a positive impact on ERPT.   

(Herger, 2014) uses the case of Switzerland to develop an empirical 

framework that gave rise to nonlinear behaviour of ERPT such that, 

rather than shifts between low and high inflation, the nonlinearity 
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arises when large swings in the exchange rate trigger market entries 

and exits of foreign firms. Using a threshold vector autoregression 

model, (Aleem, 2014) examine responses of domestic prices to 

positive one-unit exchange rate shocks and find significant ERPT to 

domestic prices in Mexico. (Brun-Aguerre & Fuertes, 2017) also 

analyses exchange rate pass-through into import prices for a large 

group of 33 emerging and developed economies focusing on the 

impact of appreciation and depreciation of the exchange rate over 

three horizons of interest including the immediate term, the short run 

and in the long run. The study finds that depreciations are typically 

passed-through more strongly than appreciations in the long run. 

Thus far, deducible from the aforementioned review of previous 

findings on exchange rate pass-through is the fact that even though the 

degree of the pass-through is found to be higher for a number of the 

developing economies, the evidence of low or declining ERPT also 

appears not exclusively limited to the industrialised or developed 

nations as often argued in literature.In addition to variations in the 

evidence of the pass-through coefficients reported by different studies 

for different countries over different periods, one reason why the 

extent to which exchange rate fluctuations impact domestic inflation is 

still a subject of debate is the fact that, most of the existing literature 

does not account for the fact that the exchange rate fluctuations are not 

entirely exogenous given their susceptibility to shocks due to other 

external prices. (Forbes & Hjortsoe, 2016), (Nakibullah, 2016), 

(Kirby, 2014), (Mirdala, 2014), (Shambaugh, 2008) and (Corsetti & 

Dedola, 2008)are among the few notable studies to have shown that 

estimates of exchange rate pass-through are shock dependent.  

Secondly, we explore the oil-exporting –oil-importing dichotomy to 

determine whether the role of changes in oil prices as an accelerator of 

the exchange rate pass-through matters more in net oil-exporting 

countries as against net oil-importing countries. Thirdly, we 

methodologically account for the nonlinearity feature of exchange rate 

movements using (Salisu, 2017) recently proposed nonlinear Panel 
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ARDL model to determine whether asymmetries matter for the extent 

to which changes in oil prices accelerate exchange rate pass-through. 

3. Model 

The basic approach to estimating exchange rate pass-through, 

particularly at macroeconomic level has been to regress changes in 

some measure of domestic inflation on the past and present changes of 

the exchange rate and additional control variables. To this end, we 

present the argument of the import price model through a log linear 

specification similar to that tested throughout the ERPT literature 

(Burstein, 2014); (Cheikh, 2015)). 

*

0 1 2 3 4 5

m

it it it it it it itp e w y cp op             (3.1) 

where 
m

itp  is import prices and a proxy for domestic inflation, ite  is the 

changesin the exchange rate,
*

itw  denotes a variable representing export 

costs, while ity , itcp  and itop  are the control variables representing 

demand conditions, competitor prices and global oil prices, 

respectively. The it  in equation (3.1) is white noise, subscript i 

represents the number of countries under consideration and t is for the 

number of periods.  

More importantly, a number of the extant studies have assumed that 

exchange rate is exogenous in their pass-through specifications. To 

bridge this gap, we further propose an extension to the baseline pass-

through model specification in equation (3.2) to include an interaction 

term denoting the responsiveness of exchange rates to changes in oil 

prices: 
*

0 1 2 3 4 5 6( * )m

it it it it it it it it itp e w y cp op e op               (3.2) 

Consequently, our primary concern in this study is the pass-through 

elasticity corresponding to coefficients on the exchange rate, namely, 

1 and 6  in the baseline and extended models, respectively.  If 

1 6   then, the responsiveness of exchange rates to changes in oil 
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prices is likely to accelerate the degree of exchange rate pass-through 

to inflation and the reverse is likely the case if 1 6.   

 

For robustness purposes, this study further extends equation (3.1) to 

capture the probable asymmetric effect of the pass-through, as shown 

below: 
*

0 1 2 3 4 5( )m

it it it it it it it itp e e w y cp op              

(3.3) 

Equation (3.3) is the nonlinear (asymmetry) version of the study 

baseline model with the exchange rate decomposed into negative 

(depreciation) and positive (appreciation) components.  
*

0 1 2 3 4 5( ) ( * )m

it it it it it it it it it it itp e e w y cp e op e op                 

(3.31) 

Thus, the extended interaction terms ( * )it it it ite op e op  in equation 

(3.32) not only capture the asymmetric pass-through of exchange rates 

in the modified nonlinear pass-through model, but also reflect the 

endogeneity of the exchange rate to explain whether capturing 

underlying shocks that affect exchange rates such as changes in oil 

price matters for the asymmetries of the pass-through. 

 

3.1 Data Source  

The selected countries were informed by the availability of data, the 

choice of the selected major oil-importing (Belgium, Germany, Italy, 

Japan, Netherlands, Spain, UK, US) and oil-exporting (Algeria, 

Canada, Nigeria, Norway and Russia), 

 which are sourced from International Financial Statistics (IFS) of 

International Monetary Fund (IMF) and (OECD) online database. The 

choice of the selected major oil-importing (Belgium, Germany, Italy, 

Japan, Netherlands, Spain, UK, US) and oil-exporting (Algeria, 

Canada, Nigeria, Norway and Russia) countries is informed by the 

availability of data 
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3.2 Estimation Technique and Procedures 

Panel unit root tests 

As a pre-test condition for dealing with panel data with large time 

series (T) dimension, the first stage of our estimation procedures will 

involve performing panel non-stationarity of the variables. Essentially, 

we performed a number of alternative panel unit root tests to include 

Levin, Lin & Chu (2002) test [LLC], Harris & Tzavalis (1999) test 

[HT], Breitung (2000) test [Breitung], (Pesaran &Shin, 1997) test 

[IPS], Maddala & Wu (1999) fisher-type test [Fisher- ADF] and 

(Hadri, 2000)Lagrange Multiplier test [Hadri]. These tests have been 

categorised in literature into non-stationary and stationary tests 

following their hypothesis speciation. 

3.2.1 Linear (Symmetric) ERPT estimations 

Some previous empirical studies have tried to estimate pass-through 

elasticities as specified in equations (3.3& 3.4) in first differences 

(Campa & Gonzàlez, 2006); (Campa J. a., 2004); (Bailliu & Eiji, 

2004). As a consequence, and to better illustrate our point, this study 

will explore the mean-group (MG) and pooled mean-group (PMG) 

estimators for its non-stationary dynamic panels. These techniques are 

particularly suitable and most appropriate when dealing with panel 

data with large time series (T) dimensions, for instance, when T is 

equal to or greater than thirty. 

We begin our analysis by assuming a linear (symmetric) exchange 

pass-through to be estimated via the following panel autoregressive 

distributive lag (ARDL) framework: 

1 2

0 1 , 1 2 1 1 , ,

1 0 0

1, 2, ..., ; 1, 2,...,

iNN N
m m m

it i i i t i t i t ij i t j ij t j ij t j i it

j j j

p p e x p e x

i N t T

             

  

             

 

  

(3.3) 

where m

itp , the term for domestic inflation is measure as a log of 

import price index for each country or unit i over a period of time t 

and ite  is the log of nominal effective exchange rate for each country 
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over a period. The term itx is a vector representing other explanatory 

variables in the model, namely, foreign export costs ( *

itw ), demand 

condition ( ity ) in the importing countries, competitor prices ( itcp ) and 

the interaction term ( *it ite op ) reflecting the endogeneity of exchange 

rate effects. The i  represents the group-specific effect, and i is the 

sampled unit, while t is the number of periods. 

 

For each cross-section, the long run slope (elasticity) coefficient, 

particularly for exchange rate pass-through will be computed as 2

1

i

i




 . 

However, since in the long run, it is assumed that 
, 0m

i t jp    and 

0t je   , the elasticity for the short run pass-through can then, be 

expressed as 
ij . More so, equation (3.3) can be re-specified to 

include an error correction term as follows: 

1 2

, 1 ,

1 0 0

iNN N
m m

it i i t ij i t j ij t j ij t j i it

j j j

p p e x         

  

            (3.4) 

where 
, 1 , 1 0 1 1 2 1

m

i t i t i i t i tp e x           is the linear error correction 

term for each unit; and the parameter i  is the error-correcting speed 

of adjustment term for each unit, which is also equivalent to 1i . The 

parameters 0i , 1i  and 2i are calculated as 0 2

1 1

,i i

i i

 

 
   and 3

2

i

i




 , 

respectively. 

 

To determine the most appropriate and efficient among these 

competing estimators, thus, the Hausman test is usually employed in 

the literature. According to the null hypothesis of this experiment, the 

PMG estimator is the efficient estimator under the null hypothesis for 

PMG against MG.  Meanwhile, the test is a Pairwise Test and only 

two estimators can be compared at a time. Hence, a non-rejection of 

the null hypothesis implies the adoption of the PMG estimator while 

the rejection indicates the adoption of the MG estimator. 
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Nonlinear (Asymmetric) ERPT estimations 

The positive changes (appreciation) and negative changes 

(depreciation) of exchange rates of equal magnitude are not expected 

to have an identical degree of pass-through to domestic prices. Thus, 

adopting a nonlinear panel data representation of the (Shin & Yu, 

2014), the asymmetric version of equation (3.4) is expressed: 

1

2

0 1 , 1 2 1 2 1 1 ,

1

,

0 0

( )
i

N
m m m

it i i i t i t i t i t ij i t j

j

NN

ij t j ij t j ij t j i it

j j

p p e e x p

e e x

     

    

   

    



   

  

 

        

      



 

(3.5) 

where 
te  (exchange (e) with positive sign subscript) and 

te  (exchange 

(e) with negative sign subscript) captured positive changes 

(appreciation) and negative changes (depreciation) of exchange rates, 

respectively. The long run (elasticity) coefficients for the pass-through 

due to positive and negative exchange rate fluctuations (i.e. 
te and 

te ) 

are calculated as: 2

1

i

i







  and 2

1

i

i







 . The nonlinear pass-through of 

exchange rate will be computed as positive and negative partial sum 

decomposition of exchange rate fluctuations as defined below: 

1 1

max( , 0)
t t

t ik ik

k k

e e e 

 

     (3.36a) 

1 1

min( , 0)
t t

t ik ik

k k

e e e 

 

     (3.36b) 

1 2

, 1 ,

1 0 0

( )
N N Ni

m m

it i i t ij i t j ij t j ij t j ij t j i it

j j j

p p e e x          

    

  

             

(3.7) 

The error correction term (
, 1i t 

) in equation (3.8) capture the long run 

equilibrium in the asymmetric panel ARDL specification, while its 
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associated parameter ( i ) is the speed of adjustment term that 

measures how long it takes the system to revert to its long-run 

equilibrium in the presence of a shock. 

3.2.2 Data Analysis and Result Discussions 

Preliminary Analysis 

The pre-estimation stage of empirical analysis is portioned into two, 

namely; informal preliminary analysis and formal pre-estimation 

analysis. The former involves summary statistics and/or descriptive 

analysis of the data under consideration. Consequently, the second 

stage of the preliminary analysis involves testing for stationarity of the 

series under consideration.  

Descriptive Statistics 

Table 1.Descriptive Statistics for Domestic Prices (Import Price Index) 

 Mean Maximum Minimum Standard 

Deviation 

No. 

Obs. 

Panel/Group Sample 

Net Oil-Importing 

Group 

117.8019 335.7762 41.24 58.09246 1110 

Net Oil-Exporting 

Group 

182.1122 699.437 54.8923 155.2595 555 

Source: Author‟s computation, 2019 

There also seems to be evidence of significant differences between the 

minimum and maximum values of the import prices recorded across 

the two economies (i.e., net oil-exporting and net oil-importing 

economies) over the period under consideration. The standard 

deviation statistics for the pooling observations show that import 

prices in oil-importing economies are the most stable and less volatile 

as against the import prices in oil-exporting economies. As regards the 

individual countries, the import price index seems highly volatile in 

Nigeria and Algeria, while France and Germany have the least 

standard deviation values indicating that they have experienced the 

more stable domestic prices for the period under consideration. 

As expected in economies with relatively higher import prices, we 

observed as shown in Table 1,that the average nominal effective 
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exchange rate (NEER) is low (182.2) in the net oil-exporting 

economies when compared to 117.8 which is the average value of 

NEER in the net oil-importing economies for the same period. Hence, 

there seems an indication of a close correspondence between the 

volatility of exchange rates and the volatility of the import prices as 

measured by their respective standard deviation statistics and across 

the two economies, namely, net oil-exporting and oil-importing 

economies. For instance, relative to the net oil-exporting economies, 

the net oil-importing group with lower average import prices also 

experienced the least volatility of exchange rate thus pre-exhibiting 

the potential of being the economies with least exchange rate pass-

through. 

Table 2. Descriptive Statistics for Exchange Rate (NEER) 

 Mean Maximum Minimum Standard 

Deviation 

No. 

Obs. 

Panel/Group Sample 

Net Oil-

Importing Group 

97.21693 130.573 42.6889 13.95644 1110 

Net Oil-

Exporting Group 

163.9841 1279.954 57.6667 179.9208 555 

Source: Author‟s computation, 2019 

While domestic prices (import price) and exchange rates (NEER) 

usually constitute the only variables of interest in the literature, the 

present study extends its descriptive analysis to include other 

macroeconomic fundamentals captured in our ERPT specifications. 

Thus, the summary statistics for these other variables, namely, foreign 

export costs, domestic conditions, and competitor price, are reported 

in Table 1, Table 2 and Table 3, respectively. Similar to our findings 

thus far, the statistical reports in Table 3 shows that, for the period 

under consideration (1990-2017), the average costs of exporting goods 

and service are relatively higher for net oil-exporting economies when 

compared to the costs of export in the net oil-importing economies. 

Consequently, Table 3 further reveals that the foreign export costs as 
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relatively less volatile in the net oil-importing economies than in the 

net oil-exporting economies. 

Table 3.Descriptive Statistics for Foreign Export Costs 

 

 

Mean Maximum Minimum Standard 

Deviation 

No. 

Obs. 

Panel/Group Sample 

Net Oil-

Importing Group 

87.78885 158.3549 31.6013 17.59357 1110 

Net Oil-

Exporting Group 

141.2118 1209.479 41.2919 150.1456 555 

Source: Author‟s computation, 2019 

Table 4 depicts the statistical feature of Industrial Production Index 

(IPI) of the sample countries as a proxy for their respective domestic 

economic conditions or economic activities. Except Canada, the 

average IPI seems higher for the net oil-exporting countries when 

compared to the mean value of IPI for the net oil-importing countries. 

This may be connected to the fact that the oil-exporting countries 

under consideration are mostly developing economies and therefore, 

still playing “catch-up growth” by applying technologies previously 

invented in the oil-importing countries whose majorities are developed 

economies. Put differently, the relative higher mean value of IPI for 

net oil-exporting countries as against net oil-importing countries can 

be attributed to the potential of the former to grow faster as against the 

latter that is predominated by countries operating at, or close to, the 

technological frontier. 

 

Table 4. Descriptive Statistics for Domestic Condition (IPI) 

 Mean Maximum Minimum Standard 

Deviation 

No. 

Obs. 

Panel/Group Sample 

Net Oil-

Importing Group 

94.60702 127.4395 21.4419 18.86209 1110 

Net Oil-

Exporting Group 

99.22165 126.2301 65.9227 12.90159 555 

Source: Author‟s computation, 2019 
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Table 5 presents the summary statistics of the producer price index, 

which is a proxy for export competitor prices. The table shows that 

there is barely any significant difference in the average competitor 

prices of the two economy groups over the period under consideration. 

For instance, between the first quarters of 1990 to the third quarters of 

2017, the mean value for competitor price was 88.48 for net oil-

importing economies and 76.76 for net oil-exporting economies, 

respectively. For the maximum and minimum statistics, the largest 

and smallest competitor prices were in relative term recorded in the 

net oil-exporting economies over the period under consideration. 

However, the relatively higher volatility of competitor prices in the 

net oil-exporting compared to oil-importing economies may be 

attributed to the relative evidence of significant differences between 

the minimum and maximum values of competitor prices in the context 

of the former. 

Table 5. Descriptive Statistics for Competitor Prices (PPI) 

 

 

 

Mean 

 

Maximum 

 

Minimum 

 

Standard 

Deviation 

 

No. 

Obs. 

Panel/Group Sample 

Net Oil-

Importing Group 

88.4895 115.4808 57.3167 14.92916 1110 

Net Oil-

Exporting Group 

76.76062 144.7287 6.515 32.01625 555 

Source: Author‟s computation, 2019 

a. Empirical Results and Discussion  

Consequently, Table 6 presents theshort and long-run empirical 

estimates obtained from the estimation of the specified ERPT models 

in equations 3.1, 3.2, 3.3 and 3.4, respectively using both the MG and 

PMG estimators. However, while estimated results from both 

estimators (i.e., MG & PMG) are depicted in these tables, discussion 

of findings is focused on results obtained from the preferred estimator. 

For instance, a non-rejection of the null hypothesis based on the 

Hausman test implies the adoption of results from the PMG estimator 
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as preferred results, while the rejection of the null hypothesis, on the 

other hand, indicates the adoption of the MG as the preferred 

estimator. Put it differently, the PMG estimator is assumed the 

efficient estimator under the null hypothesis, while the MG estimator 

is efficient under the alternative hypothesis. 

 

Thus, the Hausman test results support the PMG estimation as the 

efficient estimator for modeling ERPT except when we account for 

nonlinearity in the pass-through framework albeit mainly in the case 

of net oil-importing economies. For instance, the probability values 

for each of the chi-square statistics associated with the Hausman test 

are predominantly greater than all the conventional statistical chosen 

levels of significance for instance 0.01, 0.05 and 0.10 for 1%, 5% and 

10%. The only exception to this result is where the chi-square for 

Hausman test in the case of net oil-importing economies was 20.500, 

and the p-value was 0.002 suggests the non-rejection of the null 

hypothesis at 1% level of significance. 

 

The empirical results are portioned into four sub-sections. First, we 

evaluate the degree and dynamics of exchange rate pass-through to 

domestic prices in the context of net oil-importing and oil-exporting 

economies following the traditional approach to estimate ERPT where 

the pass-through is assumed exclusively exogenous. Secondly, we 

relax the assertion that exchange rates are exogenous in the traditional 

ERPT framework. Thus, we allow exchange rates to be endogenously 

determined by interacting them with changes in oil price, thus 

allowing for the role of oil prices in ERPT. Third, we account for 

asymmetries in the pass-through by reflecting the changes in the 

exchange rate in a nonlinear form. Fourth and finally, we extend the 

asymmetric approach to ERPT to include the role of oil price and the 

essence is to determine whether the potential of changes in the oil 

price to accelerate or slow down ERPT matter more when the pass-

through is expressed as nonlinear. 
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Table 6. Summary of Empirical Results 

 

Panel Group 

 

Model 

 

Preferred 

Estimator 

ERPT Coefficient 

Short-Run Long-Run 

Oil-

Importing 

Group 

Baseline ERPT Model PMG -0.170 -0.303*** 

Extended ERPT 

Model (with the role 

of oil price) 

PMG -0.338 

0.049
OP 

-0.345* 

0.011
OP 

Traditional 

Asymmetric ERPT 

Model 

MG -0.303**
PS 

-0.494
NG 

1.008
PS 

5.614
NG 

Extended Asymmetric 

ERPT Model  

(with the role of oil 

price) 

MG -0.049**
PS-

OP 

-0.176
NG-OP 

0.936*
PS-OP 

1.638
NG-OP 

Oil-

Exporting 

Group 

Baseline ERPT Model PMG 0.125* 0.223** 

Extended ERPT 

Model (with the role 

of oil price) 

PMG -0.180 

0.069
OP 

0.616 

0.032
OP 

Traditional 

Asymmetric ERPT 

Model 

PMG -0.298
PS 

0.091
NG 

1.230***
PS 

0.533**
NG 

Extended Asymmetric 

ERPT Model  

(with the role of oil 

price) 

PMG 0.059***
PS-

OP 

-0.030**
NG-

OP 

0.243
PS-OP 

0.140*
NG-

OP 

Source: Author‟s computation, 2019 

Note: The subscript “OP” means the ERPT coefficient interacts with changes in oil 

prices, “PS” denote positive exchange rate coefficient, “NG” is negative exchange rate 

coefficient, “PS-OP” implies the positive exchange rate coefficient is interacting with 

changes in oil price, and “PS-NG” is that the negative exchange rate coefficient interacts 

with changes in oil price, while ***, **, and * denotes significance of ERPT at 1%, 5% 

and 10%. 

 

Motivated by the increasing evidence of significant response of exchange 

rates to changes in oil prices, we hypothesise that oil prices matter for the 

degree and direction of exchange rate pass-to domestic prices in oil-
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importing and oil-importing countries. Using a panel dataset of net oil-

importing and oil-exporting economy groups ranging from the first quarter 

of 1990 to the third quarter of 2017, we adopted a panel data representation 

of (Shin & Yu, 2014) nonlinear ARDL model to capture asymmetries in 

our assessment of the role of oil prices in exchange rates pass-through. This 

model is analogous to the conventional non-stationary heterogenous panel 

data model. This model is similar to the non-stationary heterogeneous panel 

data model, but extended by (Salisu, 2017) to account for asymmetries. 

Thus, in addition to reflecting the pass-through in a nonlinear form, this 

study also accounts for heterogeneity as well as non-stationarity, which are 

the prominent statistical features underlying a dynamic panel with a large 

time series dimension. For a meaningful comparison, however, we also 

evaluate the role of prices in the pass-through of exchange rates 

symmetrically using the symmetric version of the Panel ARDL model.  

 

We commence the analysis with panel unit root tests to determine the 

stationarity of the series under consideration, which is essential for 

establishing the appropriateness of our choice of a dynamic heterogeneous 

panel model. The test results show that all series are either I(0) and I(1). 

This further affirms the appropriateness of our choice of a panel ARDL for 

evaluating the dynamics of exchange rate pass-through. Essentially, our 

empirical findings given the data under consideration give credence to the 

school of thought challenging the widely held assertion that the declining 

pass-through of exchange rates mainly holds for developed economies. 

However, contrary to the hypothesis that the relationship between the 

exchange rates and prices depends on the shocks that cause the exchange 

rate to fluctuate (Forbes & Hjortsoe, 2016); (Nakibullah, 2016), this study 

finds evidence of insignificant role of oil prices in the pass-through of the 

exchange rate fluctuations to inflation. 

 

4. CONCLUSION  

Stemming from the review of the related literature, we find that 

debates on the degree and speed of exchange rate pass-through are still 

inconclusive, notwithstanding the wide-spread assertion that the pass-
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through is declining particularly in the developed economies. Based 

on our empirical finding, we thus infer that taken exchange rate 

movement as mainly exogenous in pass-through specification as often 

demonstrated in a number empirical studies tend to constitute biasness 

in the estimate of the pass-through. Again, understanding whether the 

pass-through is symmetric or asymmetric for a particular economy is 

essential in the evaluation of the responsiveness of exchange rate to 

shocks due to other external prices.  

The findings of this study offer some avenues that can be helpful on 

the likely inflationary implication of exchange rate pass-through to 

domestic prices in both oil-exporting and oil-importing economies. 

First, there is no gainsaying that exchange rate stability has long been 

identified as a policy choice for many oil exporting and oil importing 

economies. However, our finding indicating pass-through as shock-

dependent when explicitly modeled in nonlinear form can help our 

understanding of the dynamics of the pass-through in several 

dimensions. Based on our finding of significant role of changes in oil 

prices in the pass-through of exchange rate to domestic import prices, 

particularly when the latter is expressed in nonlinear for to capture 

asymmetries. This study therefore, recommends that a pre –evidence 

based policy options should form the core of monetary policy design 

to mitigate the pass-through of exchange rate to domestic inflation. In 

the case of the investigated economies including net oil-importing and 

oil-exporting groups, we recommend that such evidence based 

monetary policy option takes cognizance of which direction of 

currency movements (positive or negative changes in exchange rate) 

seems more vulnerable to changes in oil prices in order to avoid being 

erroneous in their policy choice.Once the pass-through is captured 

asymmetrically, it becomes evident that changes in oil prices matter in 

the pass-through.  
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